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VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

ÚVODEM 

Do slunné Hellady nás vede tato kniha. Do Athén pod Akropolí a do slavné 
Sparty, do Mykén bohatých zlatem a do legendárního Knóssu, do sedmi
branných Théb, do Olympie, do Delf a do j iných měst proslulých už před 
věky. Do země, kde žili "lidé rovní bohům" i sobě navzájem, do kouzelné 
země, kde "zázrak je květem nutnosti" . 

Je to země uprostřed třpytivých moří posetých tisíci ostrovy, velehory se 
v ní střídaj í  s rozlehlými pláněmi a rušné přístavy s tichými vesničkami .  
Rostou v ní palmy a sosny a platany, do modrého nebe ční sloupy mramo
rových chrámů, ve stínu j ejich hájů dřímají tisíciletí. Stoj í v ní města z dob, 
kdy dnešní světové metropole nebyly ani  vesnicemi.  Píše se v ní písmem, 
jež bylo prastaré, když z něho vznikla naše abeceda; mluví se tam j azykem, 
který už nemá na světě přímého příbuzného. Snad v tomto písmu nepře
čteme jediný nápis a tomuto jazyku vůbec nerozumíme. Přesto se tam 
okamžitě cítíme doma. Známe tuto zemi lépe, než si obvykle myslíme: j ejí 
stavební památky, díla jej ich sochařů a básníků, j ej í  filozofy, hrdiny i ne
dávné bohy. Každý člověk z Evropy (nebo původem z Evropy, nechť Žije 
v kterémkoli světadíle) nosí z ní kus v sobě. Připadáme si v ní jako ve své 
pravlasti. 

Vděčíme j í, totiž j ejímu lidu, za základy naší kultury a civil izace . Samo
zřejmě, že nejenom j í, ale . . .  

V Řecku dospěli l idé poprvé k poznání, že si dovedou sami vládnout, 
a vytvořili první stát, v němž s i  dali sami ústavu . Pokud j inde lidé překročili 
stadium předstátní organizace, dospěli pouze k despotickým nebo teokra
tickým státům, kde vládcové byli bohy nebo zástupci bohů na zemi a lid 
poddanou masou . Řekové první pochopili, že vztahy mezi l idmi vytvářejí  
l idé a že zájmy svobodných jednotlivců lze uvést do souladu se zájmy 
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organizované společnosti. Člověk se tu poprvé stal občanem a vláda se tu 
poprvé stala vládou lidu : demokracií. 

V Řecku byly položeny základy všech hlavních oborů vědy. V matema
tice, fyzice, astronomii, medicíně dosáhli l idé dřívějších dob značných úspě
chů a je možné, že Řekové od nich leccos převzali. Všechny tyto znalosti 
byly však jen empirické a zlomkovité. Řekové je první zpracovali v systém 
objektivně platných vědeckých poznatků a přivedli je na ú roveň, k jejímuž 
překonání potřebovalo lidstvo tisíciletí. Ve společenských vědách neměli 
předchůdců . Stali se zakladateli dějepisectví, státovědy, a kromě j iných včd 
zejména filozofie. 

V Řecku spatřila svět obdivuhodná umělecká díla, jež poskytuj í dodnes 
estetický požitek a podněcuj í  k napodobování  i k překonávání. Vynikaj ící 
stavební, sochařské malířské výtvory známe ovšem už z předchozích dob. 
Totéž platí o poezii . Řečtí umělci obohatili však všechny obory umění 
novými tvůrčími činy, jež nebyly opakováním, a dosáhli jimi mezí dokona
losti. Řecko se stalo navíc rodnou zemí umělecké prózy a divadla. Dalo 
světu i největší dramatiky. 

V Řecku byl poprvé v děj inách vytyčen požadavek, že vzdělání má být 
věcí všeho svobodného lidu . Zatímco j inde byla znalost čtení a psaní výsa
dou specialistů a učenost monopolem kněží, v řeckých městech existovaly 
veřejné školy a občanům se všestranně umožňovala účast na kultuře. Při
tom vzdělávání ducha se spojovalo s pěstováním tělesné zdatnosti. Vzkvé
tala tu tělovýchova a sport, konaly se tu celonárodní atletické a umělecké 
soutěže. Řekové si jako jediný starověký národ vytyčil i  ideál kalokagathie, 
tj . harmonického rozvoje ducha a těla, j enž zůstal ideálem dodnes. 

Řeků nebylo nikdy příliš mnoho; dnes je j ich j istě víc než kdykoli v antice . 
Stali se však velkým národem před tváří dějin. Národem, který zauja l  
v dějinách lidstva místo, na jaké s i  nemůže činit nárok žádný jiný národ. 

Řecko však není jen zemí historických prvenství a vymožeností, pro které 
si zasluhuje náš obdiv. Ani zemí, kde bylo všechno ideální: samé ideály 
v něm nachází jen povrchní a jednostranný pozorovatel .  

Kromě demokracie znalo Řecko i méně přitažlivé formy vlády, vystřída
lo je téměř všechny včetně tyranie. Svoboda občanů spočívala na zákla
dech, jež byly jej ím popřením: na systému otroctví. Rovnost mezi občany 
přecházela občas v rovnostářství a vždy v nadřazenost vůči neobčanům;  
o rovnosti žen lze mluvit také j en  v omezeném rozsahu. Organizace jeho 

/ 10 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

států nebyla vždy nejefektivnější. Mnoho programů a usnesení se nepro
měnilo v čin, svoboda a demokracie nebyla vždy spojena s nezbytnou ob
čanskou disciplínou. Vnitřními rozepřemi se stalo přímo příslovečné; po
litické spory se v něm řeši ly nejen diskusemi a hlasováním na sněmu, ale 
i se zbraní v ruce. Neustále se v něm něco dělo, pořád jím hýbal neklid. Na 
rozdíl od umrtvující strnulosti orientálních despocií ho však charakterizo
val pokrok. 

Řecký lid žil sice v krásné krajině, těši l  se politickým svobodám, účastnil 
se kulturního a sportovního života, měl celkem dostatek všeho, co potře
boval k uspokojení svých hmotných potřeb. Přesto nežil idylicky. Nesmírně 
mnoho vytrpěl od nepřátel ,  sám si též vnitřními válkami způsobil moře běd. 
Poznal vrcholy vítězství i propasti pádu, zářivé příklady h rdinství i podlost 
zrady, cenu i zbytečnost obětí. Víc než jiné národy se soužil zlem, jež doléhá 
na lidi, také v mysli i srdci; jeho básníci nám podali o tom nesčetně důkazů. 
Pochopil také, jak víme od jeho filozofů a historiků, čím by měl a zároveň 
neměl být. Byla to strašná tíha a nej ednou pod ní klesl . Vždy ovšem znovu 
povstal .  

Rozhodně to neměli Řekové snadné: byli průkopníky na dráze evrop
ských dějin a museli se prosekávat neprobádanou houští, kde jiní už našli 
otevřenou cestu . Stáli před otázkami, na které musel i  odpovědět jako 
první, navíc bez porady s h istorickými zkušenostmi. Žasneme, jak v těchto 
zkouškách obstáli .  A kde neuspěli ,  vidíme v nich jen naše l idské drúhy. 
Bilance kladiJ a záporů je však jednoznačná. Staletí se mluvilo  o "řeckém 
zázraku" a mínilo se tím náhlé objevení se Řeků v plné slávě jejich tvůrčí 
síly. Dnes ovšem víme, že Řekové nevstoupili na scénu dějin j ako bohyně 
Athéna, která vyskočila z Diovy hlavy hned v plné zbroji .  Ke svým objevům, 
prvenstvím a vymoženostem se propracovali. V mnoha případech doslov
ně probojovali . 

Ten zázrak je právě v tom, jak to dokázali. A také v tom, že to dokázali .  

Nepřicházíme do Řecka jako cizinci, kteří j e  maj í  objevovat, ani jako 
turisté, kteří chtějí obdivovat jen j eho přírodní krásy, folklor a buzuki, 
malebné pláže. Přicházíme jako poutníci: po cestách, j imiž prošli Řekové 
z mlhy předdějinnosti na výsluní své slávy, po bojištích j ej ich vojsk a chrá
mech j ej ich bohů,  po háj ích jejich filozofů a dílnách j ejich umělců. Po 
stopách jejich velkých i všedních dní v době evropského mládí, které se 
nazývá antika. 
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Tato pouť nás zavede i za hranice dnešního Řecka : vždyť řeckou zemí 
byla kdysi též j ižní I tálie a Sicílie,  bylo jí pobřeží Černého moře a donedáv
na i západní pobřeží Malé Asie, dodnes je  j í  přes částečnou tureckou 
okupaci Kypr. Navštívíme také sbírky řeckého umění, jež jsou roztroušeny 
na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Provázet se dáme antickými 
autory i moderními badateli; necháme se však vést i vlastní zvědavostí. 
Půjdeme pokud možno rychle, jak to odpovídá době reportážních zkratek 
a ostrých střihů filmu, a jen po hlavních faktech. Někde se však vnutíme do 
stručnosti, s j akou se jinak setkáváme jen u přehledu rozhlasových zpráv. 
Přesto si najdeme čas a posedíme na místech, kde se odehrávaly antické 
tragédie, kde do hlubin věků sestoupili archeologové, kde lze procítit at
mosféru. A občas se také zamyslíme. Společně nebo každý sám v sobě. 

Řecko stoj í  za tuto cestu . Nejen pro radost z poznávání nebo z osvěžo
vání poznatků, ale i z důvodů docela praktických. Jeho děj iny a výtvory, 
viděné z perspektivy našeho věku, umožňuj í  lépe chápat mnohé, co přišlo 
po nich. Navíc dávají sílu, j istotu a - neváhejme to říci - optimismus do 
budoucnosti. 

Prosinec 1998 V. Z. 
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IlECKO PŘED HISTO RIE A MÝTŮ NEJSTARŠí HELLADA 

I .  KAPITOLA 

NEJSTARŠí 
HELLADA 

Dostaneme se tam cestou vlaštovek a čápů, a to z Prahy za dvě a půl hodi 
ny. Prvním místem, kde se  dotkneme j ej í  půdy, j e  Ell inikon ,  letecký přístav 
Athén. 

"Helladou v Helladě" nazvali Řekové Athény před dvěma a půl tisíci le
tími, "krásným a výstavným městem" je  nazval Homér už předtím. Platí to 
dodnes. Leží v půlkruhu modravých hor svažuj ících se k ještě modravější
mu moři a vyrůstaj í  z nich dvě bílé řídce zalesněné skály: třistametrový 
kužel Lykabéttos a neskutečně skutečná Akropolis. Tvoří mozaiku rovných 
a na sebe kolmých ulic přerušovaných parky a náměstími, takže při pohle
du z výšky připomínají  nově založené město; jej ich půdorys vznikl opravdu 
na rýsovacích prknech nedávných architektů . Při první návštěvě překvapuj í 
svým moderním vzhledem; lidé tu žijí  už asi pět tisíciletí, ale většina budov 
nemá víc než pět desetiletí. Když se Athény osvobodily z turecké okupace 
a staly se roku 1 834 hlavním městem Řecka, měly dva tisíce obyvate l .  Dnes 
jsou (spolu s přístavem Pireem) čtyř milionovým velkoměstem. 

Středem Athén je  náměstí Syntagma čil i Ústavy; jeho obdélník překrývá 
starověkou Zahradu Múz a slavné Lykeion, kde měl svou filozofickou 
školu Aristotelés. Dominuje mu královský palác na přírodní terase, nyní  
změněný v parlament; od podobných staveb v zemích s poněkud mladší 
tradicí se liší prostotou a stylem, který nenapodobuje antiku. P řed n ím j e  
hrob Neznámého vojína padlého za svobodu Řeků; zdobí jej vítězné štíty 
a mramorový reliéf Umírajícího bojovníka, vyhotovený podle  originálu 
z Afaina chrámu na Aigíně, který se dostal při jednom z nesčctných odvozů 
řeckých památek do Mnichova. Jinak hotely kolem, cestovní kanceláře, 
obchody se vším možným a zejména se zlatem a drahokami; mohly být 
v kterékoli západní metropoli; zdejší pouliční kavárny však pouze z Paříži ,  
palmové aleje v Římě, koberce pěstěných trávníků v Londýně, mramorová 
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dlažba v Benátkách. Spojení původního a podobného dodává ráz o svéráz 
i ulicím a třídám, které se odsud rozbíhají  na sedm stran, a také druhému 
středisku Athén, náměstí Omonia (Svornosti) ,  jehož fontána provívá svěží 
dech moře. 

Marně bychom hledali v Athénách vznešenost renesance, honosnost 
baroka, ozdobnost secese; převládaj í  v n ich vzhledné a účelné stavby, 
jej ichž hlavní ozdobou je bílá  barva a mramor. Středověké byzantské chrá
my, j imž se moderní zástavba s pietou vyhnula, lze spočítat na prstech; 
historizující sloh představuje jen Schliemannův "Trojský dům" a několik 
tzv. novořeckých staveb dánského architekta Hansena z minulého století, 
zejména Univerzita, Akademie a Bibliotéka. Objektiv, pátrající po zvlášť 
typických námětech, objeví je snad jen v tradičních uniformách evzonů 
před parlamentem; romantické uličky jen ve staré čtvrti Plaka přímo pod 
Akropolí. Kdo však v Athénách nějaký čas pobyl, potvrdí, že jsou přes 
statisíce denně projíždějících automobilů "příhodné a příjemné k životu 
lidí" ,  což byl už antický požadavek kladený na město. Lidé tu vyjdou 
poutníkovi po antickém Řecku vždy a ve všem vstříc: jako by tu stále ještě 
platil starý athénský zákon, že neukázat bloudícímu cestu se trestá veřejnou 
klatbou . 

Moderní Athény rozhodně odškodní návštěvníka, který podlehl výrob
cům představ o Řecku a hledal v nich starobylé město; co však poskytnout 
tomu, kdo do nich přijel  za starověkými památkami, překoná očekávání. 
Přitom těchto památek v nich není mnoho, například ve srovnání s Římem; 
nesmí se však zaměňovat originál s napodobeninou: mezi pozůstatky nej 
známějších řeckých a římských chrámů leží téměř tolik století j ako mezi 
gotickou katedrálou Notre Dame v Paříži a také gotickou katedrálou sva
tého Patrika v New Yorku. V Athénách se přece od sklonku antiky až do 
minulého století pouze n ičilo. Své barbaron ergon, "barbarské dílo" ,  tu 
vykonali už předtím Peršané, Římané, Parthové, Gótové. Potom v něm 
pokračovali Frankové, Katalánci, Benátčané; nakonec ho s obzvláštní dů
kladností dovršili Turci . Z Olympieia, největšího athénského chrámu, ulou
pil první sloupy římský dobyvatel Sulla roku 86 př. n .  I .  a ještě roku 1 760 si 
dal jeden z nich vypálit  na vápno tehdejší turecký paša. Sochy a plastiky 
odvlékali a ničili dobyvatelé, odváželi nadšenci, překupníci i vědci . . .  

Antická umělecká díla, která po všem tom ničení a odvážení v Athénách 
zbyla, představují jen asi setinu toho, čím se chlubí muzea a sbírky na světě. 
Povětšině pocházejí z nálezů v posledním století a jsou soustředěna v Ná-
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rodním archeologickém muzeu, které se skrývá za palmovým sadem neda
leko náměstí Omonia. Další najdeme v muzeích, zejména na Akropoli a na 
Agoře. Přes svou fragmentárnost poskytují skvělý pohled do minulosti 
Řecka, který názorně ilustruje, co o ní stojí v knihách. Pokud jde o antické 
památky in situ , "na původním místě", j sou rozptýleny na nevelké ploše 
obdélníku jehož delší strany měří dva kilometry a kratší půl kilometru. 
Jejich prohlídku můžeme začít právě Olympieiem. 

O lympieion leží na nejvýchodnější straně athénského archeologického 
pole, nedaleko olympijského stadionu z roku 1896, a dostaneme se tam 
z náměstí Syntagma třídou královny Amalie nebo přes Národní park. Jmé
no má podle Dia Olympského, nejvyššího boha starých Řeků, jemuž byl 
zasvěcen .  Tradice jej považovala za nejstarší chrám pod sluncem. Založil 
jej prý Deukalión, když se s manželkou Pyrrhou zachráni l  před potopou 
světa. Jeho základy položili však synové athénského v ládce Peisistrata 
kolem roku 5 15  př. n. 1., a to na místě Diova chrámu, který tu stál už 
předtím. Dokončit jej dal císař Hadriános roku 132 n. I .  Šest a půl století 
trvala jeho stavba i s přestávkami; Filostratos j ej nazval "velikým vítězstvím 
nad časem" a Livius "jediným chrámem v rozměrech hodných velikosti 
boha" Postaven byl na umělé terase, jež měla stejný obvod j ako římské 
Koloseum a měřila 1 08 krát 40 metrů. Vyzdoben byl 104 korinthskými 
sloupy z pentelského mramoru vysokými 17,5 metru . Třináct se jich zacho
valo ve skupině spojené architrávy na  jihovýchodní straně a člověk si mezi 
nimi připadá jako v kamenném lese. Dva další stojí osaměle. Do roku 1852 
tu stál ještě jeden; srazila ho však bouře a nyní  leží jako rozřezaný strom 
v loži z lučních květů a kapradí. 

Dojem z Olympieia je vskutku olympský. Překonává j ej však pohled na 
stavby, j ež září nad skálou Akropole. Zamíříme k nim: za Hadriánovou 
bránou, kde začíná "staré město Théseovo" , j ak dodnes hlásá její nápis, 
přejdeme na promenádovou třídu D ionýsia Aeropagity. Po několika kro
cích nás zlákají mramorová křesla D ionýsova d ivadla  a nikdo nám nebrání, 
abychom do nich usedli . Tady měli před čtyřiadvaceti stoletími premiéru 
Aischylovy, Sofoklovy a Euripidovy tragédie, j ež se dožily repríz ve filmu 
a televizi, i Aristofanovy komedie. Za dalším divadlem, ódeiem Héróda 
Attického, které je  jen o několik století mladší a dodnes v provozu, se pak 
přemůžeme, abychom neodbočili k Propylajím; nej lepší se má nechat na 
konec. Cestou apoštola Pavla, který prý tudy kráčel k Areopagu, kde před
nesl své proslulé kázání k Athéňanům, sestoupíme pak ke Kerameiku, 
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někdejší čtvrti hrnčířů s přilehlým hřbitovem.  Prohlídka takových míst ne
bývá zpravidla lákavá. Zde však měli své dílny tvůrcové attických váz, zde 
pod zelení cypřišů našli svůj odpočinek největší mužové Athén . . .  U Dipyl
ské čili Dvojité brány se starými náhrobky a novými vykopávkami, od které 
vedla cesta k Platónově Akademii a Epikúrově zahradě, se pak obrátíme: 
směrem k Agoře. 

Agora byla hlavním athénským náměstím, kde se scházeli občané k pro
jednávání veřejných věcí a na kus řeči; byla též sídlem všech státních úřadů. 
Nejstarší zprávu o ní máme z doby kolem roku 600 př. n. 1., poslední se týká 
zrušení jej ího gymnasia kolem roku 400 n. I. Dnes je polem trosek a rozva
lin upraveným archeology a porostlým keři divokých oleandrů, mezi nimiž 
vyčnívají j en torza tří Gigantů. Ze sídla státní rady, vrchního velitelství 
vojska a j iných veřejných budov, chrámů a oltářů se zachovalo žalostně 
málo; mnohé ze zdejších ruin nelze už ani identifikovat. Proti obnovené 
Attalově stoi, za jej ímž sloupovím je dnes muzeum, stoj í  na mírné vyvýše
nině a hustém trávníku kontrast k celé této spoušti : nej lépe zachovaný 
antický chrám vůbec. Jmenuje se Théseion, podle metop zobrazujících 
Théseovy činy, a jak ukázal moderní výzkum, původně byl zasvěcen bohu 
Héfaistovi . Pochází z let 450-440 př. n . l . ; kolem roku 450 n . 1 .  byl přesvěcen 
na chrám svatého Jiří. Poslední bohoslužby se v něm konaly 13 .  prosince 
1 834, na počest příchodu prvního krále osvobozeného Řecka do Athén. 

K ukončení prohlídky "archeologického obdélníku" nezbývá už mnoho: 
někdejší shromaždiště lidu na hoře Pyknu, zbytky Hadriánovy knihovny se 
šesti korintskými sloupy, rozptýlené pozůstatky městských hradeb, trosky 
Římské agory s mramorovou Věží větrů z konce 2. století př. n. I. a Lýsik
ratův pomník, u něhož skládal své řeči Démosthenés a o jedenadvacet 
století pozděj i Byron své básně. Jinak nic - než Akropolis ! 

Je to vyvrcholení cesty do Athén a po Athénách. Přestože j i  už dávno 
známe z nesčetných fotografií a popisů, přestože jsme ji měli při celé naší 
procházce téměř stále na očích, připadáme si na ní jako v první den stvo
ření. Velkolepost se tu spojuje s krásou a krása s majestátem věků na nej 
vyšší možné úrovni. Vše, co  jsme o ní  četli a slyšeli, zdá se  nám najednou 
mdlé a nevýstižné. Když jsme ji poprvé spatřili při příletu z výšky, zastavil 
se nám dech a přáli jsme si zastavit čas. Tváří v tvář jejím stavbám se nám 
zastavuje srdce. 

Na Akropolis se vystupuje odbočkou z třídy Dionýsia Areopagity nebo 
uličkami od Římské agory. Jinak než hlavní bránou se na ni dostane jen 
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Akropolis, hlavní antické památky. Podrobná archeologická mapa tlt zaznamenává 
více než sto objektti 

horolezec nebo parašutista. Její  skála je strmá, místy přímo svislá, a končí 
plošinou ve výši sto padesáti metrů, jež je  obroubena nevysokou hradbou. 
Celá tato plošina měří necelé tři hektary a z největší část i  je pokryta rozbi
tými sloupy a mramorovou drtí, z níž prosvítá řídká vybledlá tráva. Archeo
logové tu však zj istili přes sto objektů nebo aspoň míst, kde kdysi stály. Nám 
půjde zatím jen o čtyři nejdůležitěj ší a nejzachovalejší - vždyť sem se ještě 
vrátíme. 

Prvním z nich jsou Propylaje ,  monumentální vstupní brána se sloupovím 
v dórském řádu a z pentelského mramoru, postavená architektem Mnésik
lem v letech 437-432 př. n.  1. Jejím středem vedla kdysi Svatá cesta panat
hénajských průvodů; v severním křídle byla athénská Pinakotéka, v j ižním 
svatyně Dór. Před zbytky této svatyně na skalním výběžku srovnaném 
v terasu stojí  půvabný iónský chrám Athény Níké. Je nevelký a z bílého 
mramoru, pochází z let 427-424 př. n. 1. Postavil j ej Kal l ikratés, který byl 
spolu s Iktínem také stavitelem nejproslulejšího chrámu na Akropoli ,  kdysi 
poeticky a dnes běžně zvaného Parthenón. 
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Parthenón natolik vynikal nad ostatními, že nemusel být od nich odlišo
ván zvláštním pojmenováním. Řekové mu říkali prostě "Chrám" jako Ho
mérovi "Básník" . Byl vytvořen ("postaven" tu jaksi nelze říci) z pentelské
ho mramoru místo starého Hekatompeda, "Chrámu o sto stopách",  a to 
na čtyřstupňové podsadě. Jeho půdorys měřil 69,5 krát 30,9 metru a lemo
valo ho 46 dórských sloupů vysokých 10,4 metru, jež byly na čelní i zadní 
straně zdvojeny. Tyto rozměry, samy o sobě úctyhodné, překonávala však 
jeho výzdoba: tvořilo ji 92 čtvercové metopy s vysokým reliéfem, 160 metrů 
vlysu s nízkým reliéfem a přes 40 štítových soch v nadživotní velikosti. Jeho 
výstavbu vedl po umělecké stránce Feidiás, největší řecký sochař, a po 
organizační Periklés, největší athénský státník. Byli do ní zapojeni všichni 
athénští umělci a všechny finanční zdroje athénského státu z doby jeho 
největšího rozkvětu. Práce na něm začaly roku 447 př. n . l .  a skončily roku 
432 př. n .  1., tedy za pouhých patnáct let. Zasvěcen byl bohyni Athéně 
Parthenos ("Panenské"),  a to už roku 438 př. n .  1., kdy v něm byla vztyčena 
jej í  socha ze zlata a slonoviny, kterou vytvořil Feidiás. 

Severní stranu Akropole zdobí Erechtheion, skupina svatyň na nestejně 
vysoké základně s otevřenou Síní kor ("dívek") ,  jej íž sloupy jsou ztvárněny 
do ženských postav (karyatid) .  Pochází z let 421-406 př. n . l .  a sloužil kultu 
nejstarších athénských božstev. Jméno má podle mytického Erechthea, 
prvního athénského krále, který zahynul v boj i  za své město. Je nejkrásněj 
ším příkladem iónského slohu - jako Parthenón dórského. 

Ze všech těchto staveb (o dalších ani nemluvě) j sou dnes bohužel trosky; 
přesto vládnou Athénině městu. Jej ich zkáza je dílem nedávné doby a pro
běhla ještě rychleji než jej ich výstavba. První postihla Propylaje, v nichž si 
Turci uskladňovali munici. Roku 1640 je  zasáhl blesk a výbuch zničil , co 
mohl. Erechtheion si zas nějaký paša proměnil v harém a pro své dámy jej 
patřičně zmodernizoval. Chrám Athény Níké vypadá proto tak zachovale, 
že byl po osvobození Řecka doslovně znovu postaven (z původních částí) . 
Thrci jej totiž roku 1686 zbourali, aby si na jeho místě zřídili dělostřelecké 
stanoviště, rumy však naštěstí neodvezli . Parthenón byl dva tisíce let hlav
ním athénským chrámem, prvních tisíc let Panenské Athény, druhých pak 
Panny Marie. V 16. století byl změněn v mešitu a ozdoben minaretem, 
v 17. století jej turecký velitel povýšil na sklad střelného prachu. Za války 
s Benátčany, dne 26. září 1 687 v sedm hodin večer, jej zasáhla zbloudilá 
koule dělostřelců hraběte Kónigsmarka, kterou odpálil, jak ukázalo vyšet
řování nařízené dóžetem Morosinim, nějaký Starobenátčan j ménem 
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Schwarz. Od těch dob se vzhled Parthenónu nezměnil- až na to, že v letech 
1801-1803 odvezl z něho přes 200 beden sochařské výzdoby (i s jednou 
karyatidou z Erechtheia) lord Elgin do Londýna. 

Nechme však zatím podrobností a nerušme si dojmy úvahami; je na to 
příliš brzy. Beztak jsme si zatím všímali vlastně jen staveb. 

Musíme se poohlédnout po mnohém jiném. Především po lidech. 

Řekové, s nimiž se setkáváme na athénských ulicích, j sou přímí potomci 
budovatelů Akropole, bojovníků od Marathónu, účastníků sněmů na Pyk
nu. Zatímco například lidé pod pyramidami v Gíze nebo u hradeb Baby
lónu nemaj í  se vznikem těchto dávných divů světa nic společného (jsou to 
Arabové, kteří se tam usadili po dobyvatelských válkách v 7. století n. 1.), 
Řekové mohou i před nejstarší a nejskvělejší památkou ve své zemi říci: 
toto je naše dílo. Žijí v ní už přes sto generací lidského rodu. 

Zpřítomněme si obraz, který nám o sobě zanechali z antiky, a konfron
tujme ho s dneškem. Před univerzitní kolonádou debatuje hlouček studen
tů; jsou mezi nimi mladíci navlas podobní těm, které zobrazil na parthe
nónském vlysu možná sám Feidiás . Na protější straně se zastavila skupina 
námořníků, z nichž každý druhý by mohl stát modelem ke Kritiovu Efébovi. 
Starý kněz, zdravený kolemjdoucími, vypadá se svým plnovousem jako 
Aristotelés z vídeňského muzea, jeho společník jako Polyeuktův Démosthé
nés .  Dívky kráčející, jako by vystoupily z attických reliéfů; chybí j im jen 
amfora, ve které nesou vodu ze studně . . .  Samozřejmě spatříme také lidi 
vzdálené antickým typům. Nicméně většina z nich se od svých dávných 
předků odlišuje  nejen oděvem. To ovšem neplatí pouze jen o Athénách: 
stejně je tomu v Thessalonice a ve Spartě, v údolích Arkadie, na ostrovech 
Kyklad a Dodekanésu, ve všech městech a vesnicích Řecka. 

Snad ještě víc styčných bodů než ve fyzickém zjevu najdeme mezi dneš
ními a antickými Řeky v osobních vlastnostech a psychickém založenÍ. Ně
které j sou zřejmé hned na první pohled; například příslovečná řecká po
hostinnost. Ve starém Řecku byl poutník pod ochranou bohů a ani nejhorší 
zločinec neublížil člověku, který byl jeho hostem. Dodnes tu můžeme 
kdekoli počítat s přátelským přijetím, a pozve-li nás průvodce na kafe el
leniko nebo rolník do svého domu, nesmíme odmítnout. Musíme však 
přesně rozlišovat, kdy se máme odměnit a kdy by to byla urážka z a  proje
venou laskavost. Stejně očividná je  sta rá řecká zvědavost. Rádi se ptají 
a rádi poslouchaj í, rádi též sami povídají a maj í smysl pro humor. Už 
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v krátkém rozhovoru zj istíme, že si zachoval i  dávnou kritičnost svých před
ků. Kritičtí zůstal i  i k sobě a spíš než o svých kladných stránkách mluví 
o záporných, dokonce je ve svůj neprospěch s oblibou přehánějí. Když 
spolu rozmlouvaj í, zdá se, že každý z nich má svůj názor nebo i víc názorů. 
Ať začnou mluvit o čemkoli, končí zpravidla u politiky, přičemž hlavním 
tématem je skorem vždy allaji, "co je třeba změnit". Tak jako v dobách, kdy 
se roky v Řecku počítaly podle olympiád. 

Mezi vlastnosti, které spojuj í  dnešní Řeky s antickými, patří nepochybně 
vytrvalost a houževnatost. Projevuje se to při fyzické i duševní práci, v boj i  
námořníků a rybářů s mořem, při zkouškách herců a hudebníků, v nepo
slední řadě také u jej ich rolníků. Jsou zdatnými mořeplavci a vojáky, své 
zkušenosti tu měří na tisíciletí. Při práci se nej lépe cítí, když mohou uplatnit 
iniciativu a vyniknout. Stále ještě je pro ně vzorem "chytrý a nezdolný 
muž" , jakým byl Odysseus, a vytouženým snem "být pánem na své lodi" .  
Mají vyvinutý smysl pro obchod, který už ve starověku považovali za vzpru
hu civilizace. Dodnes je charakterizuje duch soutěživosti, který dal kdysi 
vzniknout olympijským hrám a přivedl k rozkvětu jej ich divadlo. Stejně 
jako v antice maj í  úctu ke svým předkům a považují je za lepší, než jsou 
sami. Ve srovnání s nimi pokládaj í  ze své strany za maximum "předků rod 
neznectít" a "zanechat čistou památku synům a vnukům" , jak řekl už Ho
mér. 

Jistěže to nelze říci o všech Řecích, antických ani soudobých. Byli a zůs
tali příliš rozmanití, než aby se dali úspěšně vtěsnat do schémat. Ostatně 
i to je jeden z jej ich společných znaků : vždy se u nich projevoval výrazný 
individualismus. Novověcí Řekové si jej do velké míry zachovali, stejně 
jako vášnivou lásku svých předků ke svobodě; ovšem i s jej ím rubem, sklo
nem k nesvornosti . Jde-li však o obranu základních zájmů Řecka, dovedou 
své spory odložit, a stejně jako v antice obdivuhodně se spojit .  

Nejsilnějším poutem mezi dnešními a antickými Řeky je řeč. Mluví "no
vořečtinou", která je přímým pokračováním byzantské řečtiny, ta pak hel
lénistické koiné ("společné řeči") ,  která má základ v klasické attičtině, j ak 
se ustálila v Athénách v 5 .-4. století př. n. 1. Nejstarší písemné doklady 
jej ich řeči jsou na tabulkách z Knóssu a Pylu, které pocházejí z 15 .-14 .  
století př .  n .  1 .  Kdo zná klasickou řečtinu, rozumí v Řecku lépe psanému 
slovu, protože tradiční spisovná řeč (kathareúsa) si zachovala víc archaic
kých prvků. Mluvená řeč (dimotiki), která však dnes už i v písemném styku 
zvítězila, je sice jednodušší, ale od klasické vzdálenější. Dnešní Řek se 
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středoškolským vzděláním rozumí více bez obtíží i Homérovi, jehož jazyk 
je o několik století starší než klasická řečtina. Oslovíme-li ho starořecky, 
zvýší pozornost a odpoví novořecky. Kdyby vstal z mrtvých Platón nebo 
Aristotelés, přečetl by všechny reklamy, noviny i školní sešity. Řecká alfa
beta se od starověku vubec nezměnila, pouze výslovnost některých jejich 
hlásek. 

Staré Řecko nacházíme v dnešním téměř na každém kroku. Úřady a in
stituce mají  většinou stejné názvy jako v antice . Hlavní athénská obchodní 
ulice nese jméno boha obchodu Herma, k Národnímu divadlu se z ní do
staneme ulicí Aristofanovou a Menandrovou, kterou křižuje ul ice Sofok
lova, vysoká válečná škola je na Areově poli. Stadion z roku 1 896, post a 
vený pro první novověké olympij ské hry, najdeme přesně na místě 
panathénajského stadionu z roku 144 n. 1., protože byl vybudován na jeho 
základech; má také j eho puvodní tvar. Při výstavbě měst a vesnic se řídí 
Řekové urbanistickými principy svých předku z antiky, neboť na n ich ne
musí nic měnit. Na náměstích a návsích vysazují platany podle zvyku, který 
nazval Thúkýdidés už v 5 .  století př. n . 1 .  prastarým. Antické tradice spojují 
s byzantskými, děti křtí jmény Homérových hrdinu  stejně jako křesťan 
ských světcu. Zachovávají staré obřady o svátcích, tančí kolové tance na  
vesnických slavnostech i v mondénních lokálech. Žijí jako vždy žili: prostě, 
takříkajíc pod poměry, a to většinou i ti z nich, kteří by si mohli dovolit víc. 
Nestřídmost a přepych je tu zřídkavý zjev a hlavně cizí import - v antice 
z východu, dnes ze západu.  

Není třeba j istě zdurazňovat, že mezi antickým a moderním Řeckem je  
víc než dost rozdílu . Dělí j e  přece přes tisíc let byzantské říše a téměř čtyři 
století turecké okupace. Hospodářská základna i společenská skladba je  
zcela odlišná, úplně j iná j e  i jej ich státní organizace. Stejně jako Řecko se 
změnil také svět kolem Řecka. Přes všechny tyto rozdíly a změny spojitost 
tu nicméně existuje a je velmi silná. Člověk, který se vyzná spíš v antickém 
než moderním Řecku, nejednou strne údivem :  tolik  mu připadá známým 
a povědomým . . .  I když rozhodně nemuže říci : "Nic nového pod sluncem 
Hellady!" 

Vlastním jazykem se nazývají Řekové Hellénoi, tak j ako v antice, což 
vyslovují dnes "Ellini", a své vlasti říkají Hellas. Žije jich v ní zhruba dva
náct milionu, a to rovným dílem na venkově a ve městech. Zhruba rov
noměrně se též rozděluj í podle příslušnosti ke třem hlavním odvětvím 
řeckého hospodářství: zemědělství a lesnictví, průmyslu, řemeslu, obchodu 
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a plavbě. Průmysloví dělníci tvoří asi osminu výdělečně činného obyvatel
stva, zaměstnanci ve výrobě zhruba pětinu. Největší podíl na národním 
důchodu má obchod a plavba (téměř polovinu). V cizině žije asi šest mi
lionů Řeků; většinou ve Spojených státech, v Austrálii, v Egyptě a v malých 
zbytcích původního osídlení i v Turecku. Přes tisícileté cizí vlivy, emigraci 
a imigraci, snahy okupantů o rozštěpení a násilnou asimilaci j sou Řekové 
neobyčejně homogenní národ: tvoří ve své zemi 98 % obyvatelstva a při 
sčítání lidu se hlásí z 98 % k ortodoxnímu náboženství. Od osvobození roku 
1830, kdy j ich po turecké nadvládě nezbylo ani dva miliony, maj í  trvale 
jeden z nejvyšších populačních přírůstků v Evropě. 

Země, kterou dnes Řekové nazývají svou vlastí, je značně menší, než bylo 
Řecko v klasických dobách, o říši Alexandra Velikého ani ne mluvě. Měří 
132,4 tisíce čtverečních kilometrů, z čehož více než čtvrtina připadá na 
ostrovy; přes tři čtvrtiny jejího povrchu pokrývají hory. Má nejčlenitější 
pobřeží na světě, ani jeden její bod není dále než 75 kilometrů od moře, 
při plavbě po Egejském moři je neustále v dohledu pevnina nebo ostrov. 
Za svou zemi považuj í  Řekové též paluby lodí, jež patří Řekům, i když se 
neplaví pod hellénskou vlajkou; maj í  páté největší obchodní loďstvo na 
světě. Na pří:t:odní bohatství Je Řecko chudé, i když má mramorové lomy 
a porůznu doly na magnezit, bauxit, stříbro, měď a železnou rudu. Rovněž 
úrodné půdy má nedostatek, a přestože rodí olivy, víno, pomeranče a ta
bák, musí dovážet obilí. Dnes, jako ve starověku. 

Řecká země je osídlena odpradávna. Nejstarší stopy po člověku se v ní 
našly z doby asi před 60-50 tisíci lety v jeskyni u Petralony na Chalkidice, 
další pak v Épeiru, Megaridě a Thessalii . Nejstarší trvalá lidská sídla po
cházejí z doby kolem roku 6250 př. n .  1. a známe je z okolí thesselské 
vesničky Nea Nikomedeia, o něco mladší pak z Attiky a Peloponnésu. Teh
dejší lidé však nezanechali po sobě nic, co by se dalo srovnat třeba s jes
kynními malbami v AItamiře nebo s plastikami v La Madelaine. Skutečně 
pozoruhodné památky pocházej í  až z počátku 3. tisíciletí př. n. 1., kdy 
Řecko prožívalo, jako celý egejský svět, svou "mladší dobu kamennou" 

Egejský svět leží uprostřed oblouku, který se táhne z evropského Řecka 
přes Krétu do Malé Asie. Tvoří jej rozeklané pobřeží obou protilehlých 
pevnin, nádherné modré moře a tříšť velkých i malých ostrovů.  Moře jej 
nikdy nerozdělovalo, přinejmenším od dob, kdy se lidé naučili stavět lodě, 
ale spojovalo. Jeho západní a východní pobřeží bylo poměrně hustě osíd-

1 24 



ŘECKO PŘEDHlSTORIE A MÝTŮ NEJSTARŠí HELLADA 

len o už ve 4. tisíciletí př. n. 1 . ,  severní řidčeji .  Co nazýváme civilizací, 
vynořilo se nejdřív na j ižních ostrovech. Nejvýznamnější úlohu hrála přitom 
Kréta, pak střední Kyklady, Paros, Naxos, Syros a Délos. Jak se zdá, tvořil 
tento svět v nejstarších dobách nejen geografickou, ale i etnickou jednotu. 

Přestože hranice tohoto egejského světa tvořily těžce prostupné hory, 
nežil v izolaci. Badatelé zj istili, že měl styky s maloasijským vnitrozemím, 
až s Mezopotámií, přes Balkán také se střední Evropou. S východními 
zeměmi měl četné společné rysy v umění a náboženství. Vykopávky na
svědčuj í, že postupně se tu usazovali přistěhovalci, kteří pronikali z podu
najské nebo kaspické oblasti. "Civilizace a kultura se šířily od jihu k seve
ru," říká o tom P. Demargne z pařížské Sorbonny, "invaze pak směřovaly 
od severu k j ihu a zalidňovaly Řecko." 

- Na řecké pevnině najdeme památky na lidi doby kamenné na několika 
místech. Nejzajímavější jsou snad v Thessalii. Jejich středem je přístav 
Volos, nástupce antického lólku, z něhož vyplul lásón na  slavnou výpravu 
Argonautů. Dostaneme se tam z Athén dálnicí za necelé tři hodiny. Za 
vesničkou Sesklo, dvacet kilometrů od města na západ, můžeme pak se
stoupit do zbytků obydlí z počátku 5. tisíciletí př. n. 1 . A nejen do obydlí, 
také do pozůstatků vladařského domu z těchto (nebo o něco mladších) 
dob. Totéž můžeme opakovat u nedaleké vesničky Dimini. V pozůstatcích 
sídliště ze 4. tisíciletí př. n. 1. najdeme dokonce zbytky paláce s megarem, 

obdélníkovým "velkým sálem" s krbem a sloupovím, který byl typický pro 
řecká obydlí pozdějších dob. Podobné památky z přelomu 4. a 3. tisíciletí 
př. n .  1. j sou v Attice, v Boiótti a zejména v Argolidě, kde však zanikají ve 
stínu achajských hradů. Za návštěvu stojí Lerna v Argolském zálivu, pro
slulá z mýtů o Héraklovi. Za zeleným močálem, kde prý žila známá devíti
hlavá Hydra, stoj í  betonová konstrukce, jež chrání zbytky nej starší budovy 
z těchto pradávných dob. Pozůstatky dalších staveb a hradeb jsou pak všu
de kolem. Archeologové tu pracují už přes půl století; od roku 1909 Němci 
(A. Frickenhaus a W. Muller), od roku 1954 Američané (J. L. Caskey). 
Spolu s řeckou Archeologickou správou se postarali také o dokonalé zpří
stupnění všech vykopávek. 

Na západním pobřeží Malé Asie je rovněž celá řada zbytků sídlišť 
z mladší doby kamenné. Nejznáměj ší z nich jsou na pahorku Hisarliky, kde 
H. Schliemann objevil v sedmdesátých letech minulého stolet í  Homérovu 
Tróju. Jak se ukázalo, byl tento pahorek osídlen už koncem 4. tisíciletí př. 
n. 1., a postupně na něm vzniklo - po n ičivých požárech, zemětřeseních 
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a hlavně válkách - celkem devět měst, z nichž poslední odvádělo ještě 
desátky křesťanskému biskupovi. Ve druhém (asi z poloviny 3 .  tisíciletí př. 
n. 1.) našel Schliemann slavný "poklad krále Priama". Byl to jeden z nej 
větších pokladů, které spatřilo oko Evropana od  dob conquistadorů: obsa
hoval tisíce prstenů, náramků, jehlic, náušnic, spon, čelenek a j iných ozdob 
většinou z 23karátového zlata. 6700 zlatých předmětů vysypal z jedné veli
ké stříbrné vázy, 1 6 533 drobných ozdob napočítal, když rozložil "diadém 
Heleny z Argu" . Šperky, keramika a zbraně byly stejného typu jako z ná
lezů v evropském Řecku. 

Nej lákavější památky z této dávné doby pocházej í  však z Kyklad. "Šťas
ten, komu osud dopřál, aby se v životě plavil Egejským mořem," říkáme si 
s Kazantzakisem, když tam plujeme z Pirea nebo z Iraklia, "není většího 
blaha, jež by lidské srdce víc přibližovalo ráj i . "  Na ostrově Naxu, který si 
vybral bůh Dionýsos k svatbě s Ariadnou, najdeme ze starých sídlišť už jen 
nepatrné zbytky, jež jsou skryty pod bílými domy jeho pětitisícového hlav
ního městečka. Na Paru nás zaujmou antické mramorové lomy a vykopáv
ky chrámu bohyně Afrodíty, na Syru girlandy květů téměř na každém 

Kykladské idoly. Pocházejí z pIVní poloviny 3. tisíciletí př. n. t., jsou z hlazeného 
mramoIU a některé až pii! metlU vysoké (podle exponáui v Národním archeologickém 
muzeu v Athénách) 
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domě, na Théře čili Santorinu barvy a tvary, které tu vytvoři la z kamene 
příroda. Co tu však před čtyřmi až pěti tisíciletími vytvořili z kamene lidé, 
přesáhlo natolik rámec tohoto souostroví, že to muselo být zpřístupněno 
světu: v Londýně a v New Yorku, ve sbírkách dalších metropolí - a hlavně 
v hlavním městě Řecka. -

"Kykladské umění" se stalo pojmem. Reprezentují je zejména nevelké 
mramorové sošky nahých žen, stylizované v u mělecké zkratce do geomet
rických tvaru. Hlavu mívají protáhlou, tvář bez očí a úst rozdělenou výrazným 
nosem, krk dlouhý, ruce zkřížené, nohy natažené, tělo vtěsnáno do licho
běžníku . Bez výj imky j sou ploché, j ako by se jejich tvůrci snažili potlačit 
třetí rozměr. Podobně jsou stylizovány i sošky žen s dětmi, hudebníků 
s flétnou , hráčů na lyru. Všechny bez rozdílu překvapují moderní koncepcí. 
V Britském muzeu je vedle nich vystavena Měsíční hlava Henryho Moora 
z roku 1969, jež je zcela stejného rodu, a jej ich kopie se prodávají jako 
luxusní suvenýry. V athénském Národním archeologickém muzeu mají vy
hrazenu zvláštní s íň hned za hlavním vchodem. Za mykénskou halou jsou 
pak ostatní výtvory umělců z této doby, zejména z Thessalie a Lémnu. 

Co představuj í tyto sošky? Mnozí badatelé v nich vidí " idoly" ,  "bohyně
matky" , "bohyně plodnosti" ,  "venuše" .  U řady sošek a maleb se zvýrazně
nými symboly ženství, jak je známe z pravěkých nálezů z téměř celého 
světa, to j istě připustíme. U kykladských se tomu jaksi zpěčujeme. Musí být 
pravěké umění vykládáno vždy nábožensky, kultovními nebo magickými 
potřebami? Proč ne pouze touhou po umělecké tvorbě, estetickými poža
davky, nutností umění? Proč maj í  tyto sošky zobrazovat bohyně,  a ne prosté 
ženy, proč kněze s harfou, a ne hudebníky? U j iných dokladů umělecké 
tvorby egejského světa tyto otázky nevznikaj í. Zejména ne u keramiky 
s krásnými spirálami z Dimini a Seskla nebo u ozdobných váz z Mélu. 

Mladší doba kamenná  přešla ve starší bronzovou : v egejské oblasti zhru
ba v polovině 3 .  tisíciletí př. n. 1. Pracovní nástroje dokazuj í, že lidé se více 
věnovali zemědělství, zbraně pak j iný pozoruhodný fakt, tj . že nejen obrat
něj i  lovili , ale že se též pokrokověji pobíjeli .  Mezi loupeživými výpravami 
a válkami tu ještě rozdíly nevidíme. Vidíme však, že lidé s i  už v této dávné 
době nebyli moc rovni .  Dokazuj í to rozdíly mezi chudými a bohatými hro
by, a zej ména poklady z hlubin Tróje, z anatolského Aladža Hiijtiku, me
zopotamského Uru i z j iných oblastí za hranicemi "zlaté Egeidy" . 
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Do Řecka přišli Řekové na počátku 2. tisíciletí př. n. 1., tj . na počátku 
egejské střední doby bronzové. Snad tam v nevelkých skupinách sídlili už 
dřív. Snad dokonce o tisíc let dřív, jak lze usuzovat z řeckých pIVků v po
zůstatcích staveb u Dimini. V míře, která jim zjednala převahu, takže zemi 
vtiskli svůj ráz, jsou však doloženi až asi v 18 .-17 .  století př. n .  1. 

Kolem doby osídlení Řecka Řeky vzniklo hadí klubko sporů. Ještě víc se 
j ich točí kolem otázek, odkud a kudy tam přišli, j akým způsobem je pro
měnili ve svou zemi. Odpovědi stejně autoritativních badatelů mají  v pod
statě stejnou průkaznost i stejné slabiny: minulost je někdy právě tak ne
známá jako budoucnost. Jestliže je však shrneme a trochu zjednodušíme, 
můžeme je rozdělit zhruba do tří skupin. 

Nejstarší je tzv. severní teorie, která převládá zejména mezi německými 
a ruskými vědci. Řekové podle nich obývali před svým příchodem do Řecka 
severní oblasti Balkánu, kde žili do konce 3. tisíciletí př. n .  1. kočovným 
životem pastýřů a lovců. Do těchto oblastí se dostali přes Dunaj z j ihorus
kých stepí. K pohybu na jih je snad přinutil tlak j iných kočovníků, které 
vyhnalo ze Střední Asie vysychání tamějších pastvin .  Do Řecka přišli údo
lími řek Moravy, Vardaru a Bystrice (antického Margu, Axia a Haliakmó
nu) ,  a to v několika vlnách, z nichž pIVní a nejsilnější tvořil kmen Achajců. 

Proti této teorii stoj í  tzv. východní, která má stoupence převážně mezi 
anglo-americkými archeology. Podle ní obývali Řekové asi v polovině 3. ti
síciletí př. n .  1. j ihovýchodní Balkán, pak se přesunuli přes Bospor do Malé 
Asie, odtud byli vytlačeni Chetity a přestěhovali se po moři do Řecka. 
Jej ich hlavní proud vstoupil pak na řeckou půdu v Boiótii. Tak alespoň 
formuloval tuto teorii J. Mellaart ( 1 958) . Je zajímavé, že s jej ími hlavními 
pIVky vystoupil už před sto lety vedoucí německých vykopávek v Olympii 
E. Curtius. 

Třetí skupina názorů se odlišuje od předchozích předpokladem, že Ře
kové se na své cestě z j ihoruských stepí rozdělili na Balkáně ve dva velké 
proudy, z nichž jeden pronikl do severního Řecka a na Peloponnésos, dru
hý přes Bospor a Dardanely do Malé Asie. Na evropské pevnině byli pak 
jej ich hlavními představiteli Achajci, v Malé Asii Dardanové a Trójané. 
V podrobnostech je tu dost rozdílů a nejasností, ale ty jsou také u "severní" 
a "východní" teorie. 

Pokud jde o fakta uznávaná všemi badateli, je třeba uvést především 
indoevropský původ Řeků. Pocházej í  ze skupiny národů, které osídlily už 
v pravěku a starověku velká území od východního pobřeží Indie po evrop-
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ské břehy Atlantiku a Středozemního moře (v novověku i Ameriku, část 
j ižní Afriky a Austrálii), a jsou spolu s Chetity jejich nejstaršími známými 
členy. Svým původem se tak odlišovali od staršího obyvatelstva egejského 
světa, které nazývali n a  evropské pevnině Pelasgy a na maloasijské Káry 
čili Lelegy. Většina badatelů se shoduje také na dalším důležitém faktu: na 
poměrně vysoké civilizační vyspělosti Řeků už př i  vstupu na půdu nové 
vlasti. 

Jak lze usuzovat z vykopávek, byl mezi mladší dobou kamennou a starší 
bronzovou v egejském světě nenásilný přechod. Po příchodu Řeků došlo 
k náhlým změnán. I když lze předpokládat, že novou vlast osídlili první 
Řekové bez boje, protože v ní bylo dost místa, není pochyb, že jejich další 
vlny se srazily s původním obyvatelstvem a v boj i je přemohly. Dokazuje to 
zejména silná vrstva popela, která téměř vždy odděluje osady starší a střed
ní doby bronzové. O osudu tohoto původního obyvatelstva mnoho nevíme. 
Zdá se, že je Řekové zčásti vyhnali za moře (ještě v historických dobách 
žili Pelasgové na Lémnu a na pobřeží Marmarského moře) a z největší 
části asimilovali ("Nebyli přece bráhmani ani nacisté, aby střežili čistotu 
krve," říká glasgowský profesor A. R. Bum) . Nejvýraznější památka na  
Pelasgy s e  zachovala v zeměpisných názvech, které Řekové převzal i .  Jsou 
to všechna jména končící na -nthos, -ssos, resp. v aUičtině  na -ttos. Stačí 
pohled na mapu, abychom viděli, že j ich není málo. 

Nad původním obyvatelstvem měli Řekové převahu především vc zbra
ních a po nových vlnách přistěhovalců i v počtu.  Byli to bojovníci s bronzo
vými meči, s jej ichž výrobou a používáním se seznámili pravděpodobně 
přes Malou Asii . Měli nad nimi převahu i ve výrobních schopnostech. 
Svědčí o tom dokonalejší zpracování kovů a zejména hrnčířský kruh, s je
hož znalostí se u keramiky z před řeckých vrstev nesetkáváme. Zdú se, že 
měli nad nimi převahu též ve společenské organizaci: žili v systému vojen

ské demokracie. A předčili je nepochybně i svým všestranným nadáním. 
Jej ich pozdější výtvory, zej ména kulturní, to dosvědčují. 

Své osady budovali Řekové na návrších, která důkladně 0pcvI'loval i ,  
a vždy v bezpečné vzdálenosti od moře. Vedla je k tomu jednak nutnost 
zlepšit podmínky obrany před mořskými nájezdníky a j ednak zkušenost 
z bojů s Pelasgy, kteří svá sídla na nížinách u moře neuháji l i .  Středem osady 
býval "vladařský dům", zpravidla zvlášť opevněný. Z vykopávek víme, že 
své mrtvé pohřbívali do šachtových nebo komorových hrobů a dávali jim 
pro život na onom světě výbavu, z n íž lze usuzovat na jej ich potřeby na 
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tomto světě. Byly mezi nimi bronzové sekyry, meče, hrubé kuchyňské i jem
né stolní nádoby, olejové lampičky, motyky a srpy, osobní šperky. Zajímavá 
byla keramika: převládalo v ní tzv. šedé minyjské zboží (pozděj i  také žluté 
s ornamenty) , které dostalo název podle místa prvních nálezů v boiótském 
Orchomenu, sídle legendárních Minyů. 

Antické prameny a archeologické nálezy umožňuj í  poměrně přesně vy
mezit oblasti, v nichž se jednotlivé skupiny řeckých kmenů usadily. Achaj 
ci, nejsilnější a nejpočetnější, zabrali téměř celý poloostrov Peloponnésos; 
zvlášť mocné sídlo si vybudovali v Mykénách . lónové, kteří tvořili pravdě
podobně druhou vlnu přistěhovalců, se usadili v Attice a vytvořili si středi
sko v Athénách, osídlených už Pelasgy. Aiolové, třetí z těchto skupin, se 
usadili ve středním Řecku. Přes etnickou a j azykovou příbuznost neměli 
tehdy Řekové, jak se zdá, společné jméno. Ještě Homér nazývá "Hellény" 
jen jeden z nevelkých kmenů v thessalské Fthíi. 

Podrobnosti o vnitřním vývoji řeckých kmenů v tomto období neznáme; 
je to ještě stále hluboká předhistorie. Nálezy umožňuj í  zrekonstruovat 
hlavní rysy jej ich života, jenž nebyl rozhodně idylický. Probíhal ve vzájem
ných bojích a v těžké práci mužů a žen, v úsilí překonat nicotu člověka před 
silou přírody, pod můrou fantastických představ o moci nadpřirozených 
bytostí. Přesto se společnost rozvíjela. K pokroku došlo zejména v země
dělství, jemuž se Řekové zřejmě přiučili u Pelasgů, zdokonalovalo se sta
vitelství, rozšiřovala se mořeplavba, a ať to hodnotíme jakkoli, objevily se 
i počátky majetkové a společenské diferenciace. Na počátku 16. století př. 
n. 1. dospěly věci tak daleko, že nastal předěl podobný tomu, který předtím 
způsobili v zemi svým příchodem Řekové. 

Pro archeology je  doba kolem roku 1580 př. n .  1. hranicí mezi střední 
a pozdní dobou bronzovou. Řecké kmeny, především Achajci, natolik ze
sílily, že mohly pomýšlet na expanzi. 

Obsadili postupně okrajová území a mnohé ostrovy v lónském a Egej 
ském moři. Nakonec přistály jej ich lodě na Krétě . 

Báječná Kréta ! "Uprostřed temného moře a v objetí vod, krásná a úrod
ná," zpívá o ní Homér. "Nesmírné množství lidí tam bydlí a měst má de
větkrát deset. Každý kmen mluví jinačí řečí a je j ich tam směsice pestrá: 
Achajci, Kydónové, původní Kréťané chrabří, Dórové o třech větvích 
a slavný Pelasgů národ.  V rozlehlém městě Knóssu panoval Mínós, důvěr
ník velkého Dia . . .  " 
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Je to ostrov, kde splývaj í hranice skutečnosti a snu: největší v dnešním 
Řecku, pokrytý masou rozeklaných skal a vroubený krajkami modrých 
zálivů, s údolími olivových hájů  a s horami vystupuj ícími přímo od moře do 
výšky tatranských štítů, s městy a vesnicemi pod vějíři palem a s tis íci větr
ných mlýnů, plný květů a barev, s hrdým a přátelským l idem. Můžeme se 
na něm vypravit kteroukoli cestou a vždy dojdeme k památkám, jež svým 
stářím nemaj í  v Evropě rovné. Jeho hlavní město Iraklion přerostlo už 
dávno benátské hradby, za kterými se kdysi drželo třiadvacet let (!) proti 
turecké blokádě. Od Athén je vzdáleno den plavby lodí nebo hodinu letu. 

Maj í  tu domov nejstarší řecké báje .  V jeskyni pod horou Dikté u dnešní 
vesničky Psychro se narodil nejvyšší bůh Zeus. V ní  také vyrostl a zachránil 
se tak před svým otcem Kronem, který požíral vlastní děti, aby ho pozděj i 
nezbavily vlády. Ve městě Knóssu, dnes už na  jižním předměstí Iraklia, 
postavil athénský umělec Daidalos proslulý labyrint .  Do něho zavřel král 
Mínós obludu Mínótaura, napůl býka a napůl člověka, který se narodil jeho 
manželce Pásifae, když neodolala lásce k posvátnému býkovi boha Posei
dóna. Na Krétě člověk poprvé vzlétl do výšky vyhrazené předtím a dlouho 
potom jen ptákům. Daidalos tu setroji l  z ptačích per a vosku dva páry 
křídel, na nichž pak se svým synem Íkarem uletěl, když mu Mínós zakázal  
odplout. V knósském labyrintu se proslavil hrdina Théseus. S pomocí M í
nóvy dcery Ariadny, od které dostal klubko nití, by si vyznačil cestu, pronikl 
do samého středu spletité stavby a Mínótaura po urputném boj i zabil .  
Osvobodil tak Athény od potupné smlouvy, podle níž musely posílat na 
Krétu každých devět let (nebo dokonce každý rok) sedm mladíků a sedm 
dívek, které pak Mínós dával napospas Mínótaurovi .  . .  Pochází odsud též 
název naší pevniny. Dostala jej podle Európy, dcery sídónského krále Agé
nora, kterou Zeus proměněný v býka unesl na Krétu. 

Tyto báje, ať jsou jakkoli staré, vznikly však až v době, kdy Kréta měla 
svou vlastní a svéráznou historii už dávno za sebou. První lidé se na n í  
objevili na přelomu 6. a 5 .  tisíciletí př .  n .  1 . ,  žili v jeskyních a zanechali po  
sobě dostatek upomínek, aby se daly radiokarbonovou metodou datovat .  
Kolem roku 2800 př.  n .  I .  j i  najednou zaplavili noví a početní přistěhovalci .  
Jakého byli původu, nikdo bezpečně nevL Převládá názor, že to byl i  Indo
evropané a že připluli z východu. Udrželi se tam i po nových vlnách přistě
hovalců a zdá se, že byli totožní s Homérovými Eteokréťany, "původními 
Kréťany" , kteří si s neobyčejnou houževnatostí udrželi svébytnost až 
do hellénistických dob. (Poslední jej ich město, Praisos, ztratilo politickou 
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Krétská keramika. Váza s delfíny a plastickou výzdobou pochází z 19.-18. stol. př. ll. I . .  
Váza s chobotnicí a figwina ze 16.-15. stol. př. n. I. (Archeologické muzeum v [rakliu) 

samosprávu teprve roku 140 př. n . l . )  Jej ich příchod ukončil na Krétě dobu 
kamennou. Dokazuj í  to bronzové dýky a hroty kopí z odkrytých sídlišť. 

Na scénu před historie vstoupila tedy Kréta pozděj i  než ostatní egejský 
svět, do bronzové doby však asi o čtvrt tisíciletí dřív. Také další vývoj tu 
probíhal s předstihem: lidé zdokonalovali své pracovní nástroje a zbraně, 
stavěli si už skutečné domy (v Knóssu, Magase, Vasiliki i j inde), na vyšší 
úrovni uspokojovali své životní potřeby (včetně estetických) .  V době, kdy 
se Řekové na pevnině začali teprve usazovat, Kréťané už budovali města 
a přístavy. Někdy po roku 2000 př. n. I. vznikl první palác v Knóssu (pozděj i  
třikrát přestavěný), krátce potom ve Faistu, pak v Mallii a Aja Triadě. 
Kolem roku 1800 př. n .  I .  jezdily už na Krétě čtyřkolové vozy, jak dokazuje  
jej ich model z Palaikastra, a postaveny byly první silnice, jež vedly z Knóssu 
do Faistu a do přístavu Amnísu . Kréťané tehdy obchodovali dokonce se 
Sýrií a Egyptem; krétské vázy se našly v soudobých vrstvách Byblu a sou
dobé egyptské vázy v Knóssu. V době, kdy Achajci na Peloponnésu stavěli 
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Mínóův palác v KnósslI. Rekonstl1lkce budovy a kolollády lIa jihovýchodní straně 
podle Evansových vykopávek 

tvrze z hrubě otesaných kamenů, krétské paláce byly už vyzdobeny skvělý
mi nástěnnými malbami a vybaveny koupelnami. 

Pozoruhodný je vývoj krétského umění: od nesmělých počátků k vynika
j ícím dílům, která svědčí o kladném vztahu k životu, o lásce k přírodě, 
o sklonu k pohodě, u vládnoucích vrstev až o rafinovanosti. V době, kdy 
kykladští umělci vytvářeli své stylizované sošky žen a hudebníků, krétští 
byl i ještě daleko za nimi .  Hnětli figuríny lidí a zvířat, modeloval i  lodě 
a vozíky, ryli pečetidla. Z počátku 2. tisíc i letí př. n .  I. nám vša k  zanechali  
znamenitě zpracované zlaté šperky a výrobky tzv. kamarské keramiky (sou
časné s minyjskou, ale s bohatými ornamenty v červené, oranžové a bílé  
barvě na černém podkladě), z druhé čtvrtiny 2 .  tisíc i letí př .  n .  I .  úsměvné 
figuríny bohů a bohYIl se zvednutýma rukama,  známé sošky tzv. Kněžek 
s hady (v šatech s dolní polovinou bez horní). V polovině 2 .  tisíc iletí př. n. I .  
dosáhlo krétské umění vrcholu, který přímo fascinuje. Platí to  zejména 
o nástěnných malbách plných života  a harmonických barev, j ež dodnes 
neztratily původní svěžest .  Naj deme je spolu s j inými výtvory v Iraklijském 
muzeu :  Prince s péFovou korunou v okrasné zahradě mezi l i l iemi,  Muže 
s vázami v řadě za sebou, Akrobaty s býkem při přemetu rozděleném na 
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fáze, Dámy na slavnosti v ležérním rozhovoru a opět jen s dolní částí šatu. 
"Pařížanku" s bezvadným účesem, namalovanými rty a podbarvenýma oči
ma. Najdeme tu divoké kočky v křoví, parky s vodotrysky, sépie ve zvlně
ném moři, svým zcela moderním pojetím nás uchvátí Delfíni a Modrá opice. 
Na steatitové váze s rytinou Návratu ženců ze 1 7.-16. století př. n. I. se 
setkáme poprvé v dějinách umění s vyobrazením lidského zpěvu a smíchu, 
na rhytu z Aja Triady, o něco mladším, s výjevy z tréninku boxerů a zápas
níků. Marně tu však budeme hledat scény z dobývání měst, pobíjení či 
mučení zajatců, klanění se bohům a panovníkům .  To byly náměty umění 
Egypta a Mezopotámie, nikoli Kréty. A hned jsou nám ti Kréťané bIiŽší. . .  

O devadesáti městech na Krétě mluví Homér v Odyssei, o stu předtím 
v Íliadě. Deset j ich prý zničil král Nauplios z Euboie, když krétský král 
Ídomeneus bojoval v Tróji .  Archeologové tu však našli dodnes ( 1 998) bez
mála sto třicet "mínójských měst" .  Mnohá z nich nebyla vůbec města, nýbrž 
paláce v rozloze celého města, mnohá se doby Homérových básní nedožila. 
Kréta byla vždy vulkanickým ostrovem a kromě ničivých zemětřesení při
spěli tu ke zkáze j istě svým dílem i lidé. Nevíme sice nic o nájezdech z ji
ných zemí, ani o válkách mezi vládci jednotlivých měst, ani o povstáních 
a vzpourách, jež mohly provázet diferenciaci krétské společnosti. Víme 
však, že mnohé paláce byly mnohokrát zničeny a mnohé znovu postaveny 
na troskách předešlých. Nakonec se všechny změnily ve zříceniny, z nichž 
byl až v našem století stržen rubáš věků. 

Návštěva mínójských paláců patří k vrcholným zážitkům poutníka po 
dávnověku. Největší a nejvelkolepější je knósský palác, který odkryli britští 
archeologové pod vedením A. Evanse v letech 1899-1 928 . Tvoří jej kom
plex více než 800 místností spojených chodbami a schodišti, s četnými dvo
ry a ústředním nádvořím. Místo hradeb je obklopen troskami letohrádků 
a vil. Stačí krátká procházka a pochopíme, proč právě se musely báje umís
tit Daidalův či Mínóův labyrint. Všudypřítomné symboly dvojitých seker 
(řecky labrys) a býčích rohů (býk se řekne řecky taUl'os) nás v tom utvrdí. 
Přitom zdi mezi zelenou trávou a žlutým kamením jsou až na malé výj imky 
jen zbytky přízemí. Některé bloky budov mohly mít však až pět pater 
a celkový počet místností přesáhl 1300. Evans se však nespokojil pouze 
odkrýváním: v jednotlivých částech obnovoval předpokládaný původní 
vzhled síní, teras, schodišť, kolonád, nástěnných maleb. Můžeme se tu 
posadit na nejstarší trůn světa (z alabastru), vstoupit do soukromé komnaty 
královniny, prohlédnout si skladiště s nádobami pro 75 000 l itrů oleje, 

/ 34 



ŘECKO PŘEDHISTORIE A MÝTŮ NEJSTARŠí HELLADA 

obdivovat důvtip architektů, kteří tu před 3500 léty zavedl i  kanalizaci 
a odpružil i  stěny dřevěnými mezivrstvami pro případ zemětřesen í. Když 
pak usedneme do stínu pomerančovníků na kamenné lavice někdejšího 
divadla, abychom strávil i  dojmy, najednou si uvědomíme: nic tu není z gi
gantičnosti a bombastičnosti starověkých staveb východu, je to uměřená 
a elegantní architektura zcela j iného druhu. A nebojme se říci :  je to výraz 
evropského chápání architektury, ke všemu docela  moderního. Kdyby se 
sem zavedla elektřina, dalo by se v mnoha místnostech bydlet na úrovni 
dnešních požadavků. 

Každý z těchto paláců má své zvláštní kouzlo, jež musíme vychutnat, než 
začneme pátrat, které vrstvy j sou z raného mínójského obobí (2800-2000 
př. n. 1 . ) ,  které ze středního (2000-1580 př .  n. 1 . )  a které z pozdního 
( 1 580-1 100 př. n. 1 . ) .  Třeba palác v MaIIii u přímořské silnice asi hodinu 
j ízdy na východ od Iraklia, který vykopali  Francouzi pod vedením F. Cha
pouthiera: už proto, že zmizel tak dávno, že na něj zapomněl i Homér. 
Nebo palác ve Faistu, který odkryl italský archeolog L. Pernier: zdvíhá se 
nad údolím s přímo africkými plantážemi banánovníků, jež střeží hradba 
zasněžených velehor. Anebo palác v Gurni i ,  který vykopaly Američanky 
H. Boydová a E. Hallová: leží nad zálivem Mirabello, který se považuje  za 
jeden z nejkrásnějších na světě. A za všechny ostatní: malý palác u pobřeží 
Libyjského moře hlídaný poustevn íkem, k němuž se museli p řebrodit po
tůčkem v papyrusovém houští, Aja Triada. 

Jak asi zapůsobily tyto paláce na Achajce, kteří se dostali do styku 
s Krétou právě v době, kdy se skvěly v největší slávě a n ádheře? Jak na ně 
zapůsobily krétské malby a šperky, krétské ol ivové sady a vinohrady, krét
ské silnice mezi lány obdělaných polí? Jaká byla j ej ich reakce na největší 
kulturní a civilizační vymoženost Kréťanů - na vynález písma? 

Na Krétě totiž vzniklo nej starší písmo Evropy. Už z 20. století př. n .  I .  
známe krétská pečetidla s hieroglyfickými nápisy, a z 18 .  století př. n .  I .  
máme tabulky v krétském lineárním písmu ("A"). Ze 17 .  a 16 .  století př. n .  I. 
známe pak stovky textů v krétském hieroglyfickém a zejména lineárním 
písmu, které se neustále vyvíj elo, až se z něho  (nebo vedle něho) vytvořil 
nový typ lineárního písma ("B"), j ehož texty jsou sepsány - jak ukázalo 
rozluštění Angl ičanů M. Ventrise a J. Chadwicka - řecky ! 

výskyt písemných dokumentů se považuje za formální předěl mezi do
bou předhistorickou a historickou . Tento předěl nastal v Evropě poprvé na 
Krétě. 
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Zatím ovšem dovedeme přečíst, a to teprve od roku 1952, jen dokumenty 
v lineárním písmu " B"

, tj . v řečtině. Touto řečí mluvili Ach aj ci . 
Děj iny Evropy začínají  tedy - až do další případné opravy - stykem 

Achajců s Kréťany. Jenže kde: na Krétě, nebo na Peloponnésu? 

o prvním setkání Achajců s Kréťany ani o vývoj i j ej ich nejstarších styků 
nemáme zprávu . Našlo se sice množství písemných záznamů z oněch dob 
na Krétě i na Peloponnésu, ale nic o tom neříkají. Dokumenty v lineárním 
písmu "B" jsou povětšině krátké záznamy hospodářského charakteru, ze
jména inventáře zásob. Jistěže před účetními byli básníci, kteří plnili v dáv
ných dobách i funkci historiků; jej ich texty se však zatím nenašly. Pokud 
jde o starší lineární písmo "A",  není přes úsilí vědců mnoha národů dodnes 
spolehlivě rozluštěno. Krétské hieroglyfy zůstávaj í  záhadou vůbec. Jsme 
tedy odkázáni na to, co se dá vyčíst z kamene (ze stylu staveb, z jej ich ničení 
a obnovování), z maleb a plastik, z podoby zbraní a šperků, z různých im
portů, tj . v podstatě - jak řekl už před lety francouzský historik G. Glotz 
"na spekulaci a imaginaci" .  

Přes všechny nejasnosti lze pokládat téměř za j isté, že k stykům mezi 
Knóssem a Mykénami (jako hlavními reprezentanty krétského a achajské
ho světa) došlo nejpozděj i  v první čtvrtině 16 .  století př. n . 1 .  Podle Evanse 
je navázali Kréťané, kteří měli velké loďstvo a opěrné body v Egejském 
a Levantském moři. Domnívá se dokonce, že ovládli pobřeží řecké pevniny. 
Mykény a Tíryns, kde vykopávky z této doby dosvědčuj í zjevné změny, se 
staly podle něho "pohraničními pevnostmi" krétské ostrovní říše; v určité 
závislosti byly na ní snad i Athény. Podle j iných autorů a autorit (Němců 
G. Kara a K. Miillera, Angličana A. J. B. Wacea) bylo tomu právě naopak. 
Krétské vlivy v Mykénách a na j iných achajských hradech svědčí o importu 
z Kréty (importu nejen předmětů, ale i kulturních a civilizačních vymože
ností, mezi nimi i písma) a pronikání Achajců na Krétu, které vyústilo 
v polovině 15. století př. n .  I .  v j ej í  ovládnutí. Vynecháme-li však všechno, 
o čem nemáme j istotu, můžeme říci s cambridgeským profesorem R. W. 
Hutchinsonem (1963) :  "Jestliže tu byl vzájemný vliv, pak Kréta pravděpo
dobně víc ovlivňovala pevninu od 1550 a pevnina Krétu po 1450" (př. n. I .  
samozřejmě). 

Ovládnutí Kréty Achajci bylo podle všeho spojeno se strašnou katastro
fou .  Evans ji připsal zemětřesení, o jehož zhoubných účincích se v červnu 
1926 osobně přesvědčil ( " . . .  země se třásla a syčela, pak nastal hukot, jako 
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Mykénský hrad od Jihovýchodu, rekonstrukce (podle Wacea a Tobeye) 

by ožil sám Mínótauros") .  Profesor S. Marinatos z Athénské univerzity 
spoji l  pak zničení Kréty s výbuchem ostrovní sopky Théry (Santorinu). 
Přivedl ho k tomu nález sopečného popela v troskách jednoho z menších 
mínójských paláců roku 1 960 (u dnešního přístavu Kato Zagros na východ
ním pobřeží) . Jestliže výbuch Krakatoy roku 1883 dokázal vzedmout vlny 
do výšky 27 metrů a zničit rozsáhlé oblasti Sumatry a Jávy, pak tento kráter, 
asi desetkrát větší a vzdálený od Kréty jen něco přes sto kilometrů, mohl 
způsobit vlnobití a zemětřesení, jež bylo s to zničit "Mínóovu říši" . (Je 
zaj ímavé, že podle řeckých mýtů došlo k Deukaliónově "potopě světa", j ež 
je snad odrazem této katastrofy, přibližně ve stejné době jako podle geo
logů k výbuchu Théry, tj . v letech 1500-1 450 př. n .  1.) Není vyloučeno, ba 
je spíš pravděpodobné, že Achajci tohoto nenadálého zpustošení a ochro
mení Kréty využil i .  Snad ani nemuseli o ni bojovat .  

Achajskou moc v těchto dávných dobách (ale i vliv ovládnuté Kréty) 
dodnes dokazuj í  zříceniny mohutných hradů, které se skrývaj í jako trůnu 
zbavení vládcové v Homérově "krásném údolí Argu".  Nej lepším východis
kem k jej ich prohlídce je Nauplion, první hlavní město osvobozeného Řec
ka. Svou polohou nad malebným zálivem nás nadchne dokonce po příjezdu 
z Kréty; také dvěma pevnostmi z dob benátského panství. První, na ostrův
ku Burzi, připomíná zkamenělý křižník, někdej ší věznice je dnes proměně-
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na v exkluzivní hotel . Druhá se skládá ze sedmi ohrazených tvrzí na kopci 
Palamidi, který dostal jméno po achajském válečníku Palamédovi z trojské 
války, jenž se prý stal na základě podvržené špionážní zprávy první známou 
obětí justiční vraždy. Už z hradby této pevnosti, k níž vede 857 schodů, je 
vidět Héraklův hrad Tíryns; z jej í  severní tvrze pak silnice mezi modravými 
kulisami hor, jež vede k Mykénám. 

O "Mykénách bohatých zlatem" mluví Homérovy básně, o "Mykénách 
zbrocených krví" dramata Aischylova, Sofoklova a Eurípidova. Po tři ge
nerace lidského rodu byly jevištěm ukrutných bojů o trůn, v n ichž bratr 
vraždil bratra, manželka manžela, synovec strýce; Hamletův Elsinor byl ve 
srovnání s nimi poklidným letohrádkem. Zde vládl král Átreus a jeho syn 
Agamemnón, vrchní velitel spojených achaj ských vojsk před Trójou. Zde 
uspořádal Átreus z rozčtvrcených synů svého bratra příšerné "Thyestovy 
hody" . Zde zabil Aigisthos s pomocí Klytaimnéstry krále Agamemnona 
"jako býka u žlabu", zde vrazil Orestés meč do hrudi své matky . . .  Je to 
hrad, který už polohou odpovídá představě o místě hrůzy a děsu. Nezdví
há se hrdě do výšky, ale splývá v kamenném mimikry s nevysokým kopcem 
pod horou svatého Eliáše, na jej íž šedých skalnatých stráních neroste jedi
ný strom. Když na pláni u vchodu vystoupíme z vozu, s údivem zj istíme: 
vypadá to tu přesně jako za Pausania, který navštívil a popsal Mykény před 
1 800 léty. Co od těch dob poškodil čas, opravila  řecká Archeologická 
správa. 

Podle mýtů založil Mykény hrdina Perseus, když se rozhodl vystěhovat 
z Argu, kde nešťastnou náhodou zabil svého děda. Archeologové znaj í  
jej ich starší historii. Byly osídleny už  krátce po  roku 3000 př. n .  1 . ,  tj . přes 
tisíc let před dobou, kdy žil podle mýtů Perseus, a první obyvatelé, jej ichž 
stopy tu našli, byli Pelasgové. Jej ich hradby prý postavili Kyklópové, které 
přivedl z Malé Asie hrdina Proitos. Kyklópské hradby z hrubě otesaných 
balvanů tu stoj í  dodnes; místy jsou až devět metrů silné a jej ich kvádry váží 
až deset tun. Pocházej í  asi z poloviny 15 .  století př. n. 1 . ,  kdy tu už dlouhá 
staletí stála achajská tvrz. Slavná "Lví brána", o které se zmiňuje Sofoklés 
v Elektl�e, je na svém místě jako v jeho době, kdy na ni už devět století svítilo 
slunce. Zdobí ji dvoumetrový kamenný reliéf se dvěma lvicemi u sloupu 
stejného stylu, s j akým jsme se nejednou setkali na Krétě (až na to, že jeho 
zúžení shora dolů je méně zřejmé). Hned za bránou s touto nejstarší mo
numentální skulpturou na půdě Evropy je "kamenný kruh", v němž Schlie
mann vykopal pět šachtových hrobů mykénských vládců se zlatými maska-

/ 38 



ŘECKO PŘED HISTORIE A MÝTŮ NEJSTARŠí HELLADA 

mi na tváři a "doslovně obložených zlatem a předměty nesmírné ceny" , jak 
napsal, "jež by samy o sobě stačily zaplnit velké muzeum". Tísní se tu vždy 
nejvíc návštěvníků a každý z nich opakuje Schliemannovo jméno. (Člověk 
by nevěřil, jak rozdílně zní z úst Řeků a Němců, Američanů a Japonců, 
Francouzů a Dánů, Afričanů mluvících pařížskou francouzštinou nebo 
oxfordskou angličtinou . )  Jména dalších výzkumníků tohoto hradu, G. Sta
matakise, A. J. B.  Wacea, G. Kara aj . ,  zůstávaj í obvykle skryta v anonymitě 
řadových vědeckých pracovníků. Mezi nimi i Řeka Ch. Tsundase, který tu 
objevil roku 1909 první tabulky s lineárním písmem "B" .  

N a  akropol i  mykénského hradu vládne dnes klid a mír. Vítr u ž  dávno 
odvál sténání vražděných a chechtot vrahů, je tu slyšet jen cinkot měděných 
zvonků oveček z údolí. Většina turistů se sem zpravidla neobtěžuje;  výstup 
po schodišti z 15 .  století př. n. I. však stoj í za to. Najdeme tu pozůstatky 
propylaj í a velkého megara se stopami po sloupech, snad právě těch, za 
nimiž se podle Homéra skrývali Agamemnonovi vrazi . O něco dál jsou 
zbytky "sloupového domu", jež vyvolávaj í  vzpomínku na Homérovy popisy 
achajských paláců. U severní hradby můžeme sestoupit tajnou skalní  chod
bou k cisterně z 13 .  století př .  n .  1 . ,  kterou napáj í  pramen Perseidy. Zvlášt
ního povolení není zapotřebí, zato však svíček kvůli tmě. Chodba byla 
odtajněna už roku 468 př. n .  1 . ,  kdy hrad ve válce se Spartou dobyli Argejci .  

Svahy a pláně kolem mykénského hradu skrývaj í v sobě hroby a hrobky: 
jámové, šachtové, komorové, kupolové. Některé z nich byly odkryty teprve 
v posledních letech a z iniciativy pracovníků cizineckého ruchu (nikoli však 
Archeologické správy) dostaly jména mytických mykénských vládců. Nej 
známější jsou kupolové podzemní "královské pokladnice" , jež připomínaj í 
pekařské pece obrů. Pocházejí  ze 16 .  až 14 .  století př. n . I .  a je jich tu celkem 
devět .  Rozměry a zachovalostí vyniká "pokladnice krále Átrea" , zvaná též 
"Agamemnonova hrobka" . Nad kruhovou základnou o průměru přes de
set metrů vznáší se v odvážné samonosné klenbě z tesaných kvádrů do 
výšky třinácti metrů. Kromě tmy a pohřební komory je v ní jen osvěžuj ící 
chlad. Vyloupena byla už ve starověku. -. 

Tíryns je hrad vskutku hodný Hérakla. Se svými sedm až sedmnáct metrů 
silnými hradbami je asi nejmohutněj i opevněnou pevností na světě. Roz
kládá se na mírné vyvýšenině, hodinu pěšky z Nauplia, a na první pohled 
nepůsobí nij ak impozantně. Stačí však vystoupit na jeho akropoli ,  jež sotva 
přečnívá střechu nedaleké dvoupatrové budovy, a jsme ochotni věřit ,  že j ej 
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opravdu postavili Kyklópové. Za neuvěřitelnou vnější hradbou, jej íž sílu si 
pro dobu bojovníků s meči a kopími marně snažíme zdůvodnit, se táhnou 
ještě dvě vnitřní. Chrání dnes zbytky rozsáhlého komplexu budov se čtyř
mi nádvořími a megarem, v němž roste divoký fenykl. Schliemann, který 
prozkoumal Tíryns v letech 1 884-1 885 , tu našel množství zbraní, šperků, 
úlomků váz a zbytky nástěnných maleb stejného typu, jaké známe z Kréty. 
V jedné místnosti odkryl koupelnu (první na naší pevnině, vana byla vytesána 
z dvacetitunového kvádru) a v megaru se setkal s pozůstatky výzdoby, jež 
přesně odpovídaly Homérovu popisu paláce krále Alkinoa: "Stěny pokryté 
bronzem se táhly vpravo i vlevo, vroubil je z modré skloviny vlys . . .  " Bada
telé dnes považuj í tento hraq za mladší než mykénský. Stavby na akropol i  
kladou do 16 .  století př .  n. I .  a kyklópské hradby do 14.  století př. n .  I .  Ve 
shodě s mýty o Héraklovi připouštěj í, že byl závislý na Mykénách. Sdílel 
též jej ich osud ve válce Sparťanů s Argejci. 

Eurípidés nazval celou Argolidu "kyklópskou zemí" , Pausaniás kladl její  
"kyklópské stavby" na roveň egyptským pyramidám. Hrady podobné My
kénám a Tírynthu budeme tam však hledat marně; pozoruhodné jej ich 
zbytky jsou jen v Mídei, rodišti Héraklovy matky Alkmény. Zachovaly se 
však, protože děj iny mají rády paradoxy, pozůstatky menších achajských 
staveb, a to nejen v Argolidě. Najdeme je na jihozápadě například v Mes
sénii ,  kde v Homérově písečném Pylu vykopali Američané pod vedením C. 
W. Blegena "Nestorův palác" s megarem a nástěnnými malbami (a kromě 
toho stovky tabulek s l ineárním písmem "B" ze 14.-13 .  století př. n. 1 . ) .  
Najdeme je také na severovýchodě v boiótských Thébách a v thessalském 
Iólku, na ostrovech v Jónském moři (na Odysseově Ithace) , v Egejském 
moři (zejména na Délu), na vzdáleném Kypru i v maloasijském Kolofónu. 
Mezi nejkrásnější patří "Minyova pokladnice" v Orchomenu u Kopajské
ho jezera, jež je koncepcí a rozměry téměř totožná s mykénskou "poklad
n icí krále Átrea" 

Achajské hrady a paláce připomínaj í  vraky vržené na břeh dávnými 
uragány. Co se v nich skrývalo, pohřbi ly hlubiny věků. Tři generace archeo
logů, z nichž poslední reprezentuj í  kromě C. W. B1egena zejména Řekové 
M. Papadimitriu a D. Theocharis, pátraly v jej ich útrobách po sebemenších 
zbytcích . Ačkoli našly vskutku jen zbytky, navíc v náhodných ukázkách, 
udivily nás množstvím i hodnotou (hodnotou nejen materiálovou, ale 
i uměleckou a hlavně kulturněhistorickou, tj . hodnotou výpovědí) . Všech
ny tyto nálezy zůstaly v Řecku, což je vzhledem k jeho tisíciletému váleč-
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nému a stoletému vědeckému vylupování rovněž udivující. Nejvýznamněj
ší jsou vystaveny v Národním archeologickém muzeu v Athénách . 

Hned při vstupu do "Mykénské haly" oslní nás lesk zlata: jsou tu všechny 
zlaté masky z hrobů na hradě Átreovců, jež pocházejí  ze 1 6. a 1 5 .  století 
př. n. 1., mezi nimi i tzv. Maska krále Agamemnona .  Jsou tu zlaté koruny, 
zlaté kříže, zlaté růžice, zlaté náramky, zlaté prsteny, zlaté poháry včetně 
tzv. Nestorova poháru, jenž odpovídá (až na rozměry) popisu u Homéra. 
Třináct a půl kilogramu váží poklad převážně ze zlatých předmětů, který 
vykopal Schliemann jen v hrobech uvnitř "kamenného kruhu" .  Další zhi-té 
předměty s vynikající výzdobou ve formě spirál, květů, l ístků a stylizova
ných zvířat, často přímo krétského typu, jsou tu z j iných nalezišť. V pěta
třicáté vitríně najdeme pak Zlaté poháry z Vafia (hrobky u Sparty) s vyte
panými výjevy z chytání a krocení býků. Ve zvláštní malé vitríně za 
náhrobními stélami se setkáme s třemi bronzovými dýkami z Mykén, j ež 
známe z kopií v našem Národním muzeu.  Zdobí je  inkrustace se scénami 
z lovu na lvy a se zvířaty mezi květy, jež j sou vytvořeny s takovou jemností, 
že nám připadaj í  jako malba zlatem, stříbrem, bronzem a elektronem. Oči 
unavené zlatem a detaily ornamentů nám najednou osvěží barvy nástěn
ných maleb z Tírynthu. Zobrazují Akrobata na býku a Ženy na voze a j sou 
s krétskými úplně zaměnitelné. A nemáme-li schopnost absorbovat aspoň 
tisíc exponátů, musíme dát pozor, abychom nepřehlédl i  slavnou mykén
skou Vázu s válečníky, ukázky tabulek s lineárním písmem "B" z Pylu 
a fragment reliéfu Ženské hlavy z Mykén. Přitom zájem o řecké památky 
nás nesmí odvést od egyptských alabastrových a syrských fajánsových váz 
ze 16. století př. n .  1 . , ani od babylónských klínopisných tabulek a pečetí ze 
1 4.-13 .  století př. n . 1 .  nalezených v Řecku. Jsou to doklady, že Ach aj ci měli 
styky i s národy dalekých zámořských říší. . .  

Jak vidíme, setkání Achajců s Kréťany bylo plodné: vznikla z něho první 
vysoce vyspělá kultura v Evropě. Vyplnila poslední období bronzového 
věku egejského světa a právem dostala název "krétsko-mykénská" . -

Velký kus cesty urazili Řekové za půl nebo tři čtvrtě tisíciletí od příchodu 
do nové vlasti .  Z neznámých kočovníků a pastevců se stali vládci země 
o rozloze sto tisíc čtverečních kilometrů a změnili j i  k nepoznání. Vybudo
vali v ní hrady a paláce, obohati l i  ji z vnitřních i vnějších zdrojů ,  pozvedl i  ji 
kulturně a zavedl i  v ní nový řád, který znamenal pokrok. Stálo je to nepo
chybně mnoho krve a potu, ale to je daň, kterou dějiny vyžadují. Kromě 
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vojenské a početní převahy nad původním obyvatelstvem jim k tomu po
mohlo zejména všestranné nadání, jehož součástí byla schopnost využít 
zkušeností všech národů, se kterými se setkali ,  od Pelasgů a Kárů čili 
Lelegů až po Kréťany. Přetvořil i zemi a přetvořili současně sebe : překročili 
tak práh, který odděluje historii od předhistorie, a uvedl i  se do povědomí 
j iných národů. Chetitský velkokrál Tutchalij aš IV. uvádí kolem roku 1250 
př .  n.  l .  krále země Achchijava, tj . Achajců, jako sobě rovného dokonce 
v jedné větě s králi Asýrie, Babylónie a Egypta - nejmocnějších říší staro
věku ! 

Ve druhé polovině 2. tisíciletí př. n. 1. tvořili už Řekové bohatě diferen
covanou společnost. Donedávna jsme o ní věděl i jen tolik, co se dalo vyvo
zovat z archeologických nálezů a z tradice zachycené v Homérových bás
ních . Teprve rozluštění lineárního písma "B" nám rekonstrukci jej ího 
obrazu doplnilo, upřesnilo a (zejména v případě Homérových líčení) po
tvrdilo. Řekové vytvořili postupně řadu navzájem nezávislých politických 
útvarů. V čele každého byl král (vanax, v pozdější řečtině anax), který měl 
rozsáhlý, a můžeme říci byrokratický správní aparát. Byl vrchním velitelem 
vojska, nejvyšším soudcem a hlavou správy. V textech se často uvádí též 
hodnostář zvaný lavagetas, což byl pravděpodobně králův zástupce ve vě
cech vojenských ("polní maršál" ,  "náčelník štábu")  nebo správních ("první 
ministr") .  Na nejvyšším stupni společenského žebříčku stáli důstojníci 
a správní úředníci, po nich následovali vojáci .  Základ obyvatelstva tvořili 
rolníci a řemeslníci (dámos, v pozdější řečtině démos, "Iid") .  Příslušníci 
těchto tříd a společenských skupin byli osobně svobodni. Vedle nich exis
tovali otroci (doero, v pozdější řečtině dúloi), o nichž, a často i o jej ich 
velkém počtu, je v zachovaných textech mnoho zmínek. Půda byla jednak 
ve společném, jednak v individuálním vlastnictví; zřejmě i dobytek. Ře
meslo vykazovalo řadu specializací (kováři, zbroj íři ,  hrnčíři, tkalci, zlato
tepci, klenotníci, také výrobci voňavek), což dokazuje, že v této době měli 
už Řekové "druhou velkou společenskou dělbu práce", tj . mezi zeměděl
stvím a řemeslem, dávno za sebou. Obchod byl výměnný, daně se platily 
v naturáliích, veřejné práce byly zaměřeny na stavby opevnění, silnic a mos
tů. O síle tehdejších Řeků svědčí i jej ich expanze: obchodní, kolonizační, 
vojenská. Tento vzestup Řeků, jakkoli udivuj ící, nebyl však rychlejší, než 
jsme mohli pozorovat u starých Egypťanů nebo Babylóňanů. Zásadně se 
však lišil svým trendem: zatímco tyto národy na dosažených výsledcích brzy 
ustrnuly, Řekové pokračovali a neustále zvyšovali tempo. Nejen Achajci, 
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kteří získali v zemi vedoucí úlohu, ale i lónové a Aiolové. Přesto však 
náskok Egypťanů a Babylóňanů do sklonku 2. tisíciletí př. n. I. nedohnali .  

Nezapomínejme: Řekové se objevili v šeru předhistorie v době, kdy tyto 
národy měly za sebou už tisíc let historie. Když si první Ach aj ci hledali 
v Řecku vhodná tábořiště, byl už Egypt deset století sjednoceným státem 
a Babylón nástupcem nejméně dvanácti království. Když si Achaj ci začali 
stavět první tvrze, stály už nad Nilem přes půl t isíciletí pyramidy a mezi 
Eufratem a Tigridem téměř tisíc let zikkuraty. Když se Řekové poprvé 
seznámili s písmem, v Egyptě a Mezopotámii byli už patnáct století specia
l izovaní písaři, kteří zaznamenávali v h ieroglyfickém a klínovém písmu 
zákony a činy panovníků, soudní rozsudky, matematické výpočty, epické 
básně. Dokonce i Chetité, jej ich nejbližší příbuzní, je vstupem do děj in 
o dlouhá staletí předstihl i .  Ve vzdálené Číně už také existoval stát Šang 
a po něm Jin . . .  Řekové byli tehdy mladý národ, který měl své dějiny teprve 
před sebou . 

Achajcům však nebylo dopřáno, aby v nadějně nastoupené cestě pokra
čovali . Rozmach jej ich politické moci a rozkvět jej ich kultury byl najednou 
zastaven. A nejen zastaven:  jej ich hrady byly dobyty, jej ich pol�ická orga
nizace zničena, jej ich kultura smetena z povrchu země a tak důkladně, že 
po nich zbyly jen pověsti, mýty a mlhavé zprávy pozdějších historiků. 

Pověsti a mýty vykládaj í  pád Achajců překvapivě racionálně.  Prý natol ik 
zesíli l i ,  že se pod vedením mykénského krále odhodlali k vel iké zámořské 
válečné výpravě, která skončila záhubou jejich nejlepších vel itelských kád
rů a vojsk. Stali se tak mocnými, že se nebáli - a "síla jej ich je zahubila" . 

Historikové s tímto výkladem souhlasí a připojuj í další, potvrzený v pos
ledním století archeology. Achaj ci , zeslabeni velkou válečnou výpravou 
a vnitřními spory, neměli dost sil, aby se ubránili houfům dlouhovlasých 
nájezdníků, kteří vtrhli počátkem 12 .  století př .  n. I .  ze severu Řecka, celé 
je zaplavil i  a zpustoši l i ,  pak se převalili přes moře a zničil i  Krétu. 

Kdo byli tito nájezdníci? Byl i to pokrevní příbuzní Achajců, kteří na  cestě 
z původních sídlišť uvízli někde na severu a kulturně se tam opozdili . Ne 
však vojensky:  proti Achajcům s bronzovými meči vytasili zbraně železné 
a zvítězili .  

Jmenovali se Dórové. Z trosek a popela, ve které proměnili achajská 
království, zrodilo se však po staletích nové Řecko. 
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2. KAPITOLA 

v o 
VEK BOHU 

o 
A HRDINU 

ŘECKÝ ZÁZRAK 

Hrady a paláce pod sluncem Hellady a poklady v muzeích nejsou jediné 
památky z nejstarší minulosti Řecka. Zachovala se i díla z přediva slov 
a v básnické řeči, jež sice vznikla v pozdějších generacích, ale vyrostla z ko
řenů sahaj ících až do krétsko-mykénských dob: mýty a báje. 

Řecké mýty a báje zrcadlí "bohatýrský věk", který vyplňoval, podobně 
jako u téměř všech kulturních národů, poslední období jejich před historie. 
Je to věk bohů, kteří sestoupili na svět, věk hrdinů, kteří dokázali nadlidské 
činy, věk bájných zakladatelů měst a kmenů. Vábí nás svou fantastičností, 
hravými výmysly i popisy událostí s historickým jádrem, svým poetickým 
kouzlem. A také tím, že tu nacházíme záznam nejstarších zkušeností lidí, 
zdroj a živnou půdu pozdějšího umění, pradávnou moudrost, jež je dodnes 
moudrostí. Ačkoli tyto mýty a báje vznikly v době, kdy lidstvo neznalo 
železný pluh, dožily se atomového věku : s jej ich hrdiny se setkáváme v pří
slovích a názvech kosmických raket, v d ílech umělců všech oborů, ve spi
sech filozofů a projevech státníků. Ať v překladu nebo v nových zpracová
ních, patří dodnes mezi nejvíc vydávaná a nejvíc čtená díla všech dob. 
Autoři pochmurných utopií je považuj í za poslední četbu posledních lidí 
na této zeměkouli .  

Mýty a báje starých Řeků tvoří několik cyklů, z nichž nejstarší se zabývaj í 
událostmi ze 16 .  až 14. století př. n .  I .  Zpracovány byly ovšem v dobách 
značně mladších ; nejmladší až v 6.-5 . století př. n. I. Známe je v celé řadě 
verzí, jež se navzájem proplétaj í  a často si také odporují, čemuž se při jej ich 
dlouhém vývoj i nelze ovšem divit. Všem je však společný svět dávných 
bohů, jak jej zobrazili Homér a Hésiodos, po nich též další básníci, nakonec 
zejména autoři attických tragédií. 

Svět řeckých bohů, zosobňujících přírodní a společenské síly, jež ovládaj í  
život lidí, byl vskutku báječný. Řekové s i  jej vytvořili k podobě svého světa 
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a bohy k podobě svých vládců. Všechno v něm však jaksepatří zveličili , ale 
jen do té míry, aby se nestal nelidsky dokonalým. Bohové byli nesmírně 
mocní, ale ne všemocní, vládl nad nimi ještě osud . Byl i nesmrteln í, což je 
touhou všech lidí, a navíc vždy svěží, bez čehož by nesmrtelnost nestála za 
nic. Nebyli však věční, protože se narodili podobně jako lidé. Byl i  téměř 
vševědoucí a teoreticky všudypřítomní, někdy se však dali oklamat a ně
kam přišli pozdě. Měli též lidské touhy a vášně,  i lidské chyby a nedostatky; 
na rozdíl od bohů j iných náboženství netvářili se vždy přísně a dovedl i se 
smát. K l idem byli vlídní i nevlídní a často nevypočitatelní. Ochraňovali je 
a pronásledovali , trestali a odměňovali ,  dali se ovlivnit jej ich prosbami 
i dary. Čas trávili v pohodě a blahobytu, jak by si to asi přáli l idé. Scházeli 
se na hostinách, kde se podávala ambrózie a nektar, a výkonem svých 
funkcí se příliš nezatěžoval i .  Bylo j ich mnoho a dvanáct z nich mělo zvláštní 
postavení: ti, kteří sídlili na vysokém sněžném Olympu (v Thessal i i) .  Nej
vyšším z nich byl "otec bohů a l idí" , hromovládný Zeus. 

Podle řeckých představ nebyli na světě původně bohové ani lidé. Nebyl, 
přesně vzato, ani sám svět. Existoval jen nekonečný vesmírný prostor vypl
něný změtí prvků beztvárné prah moty, jehož zosobněním byl Chaos. Z to
hoto Chaosu vznikla věčná tma Erebos a temná noc Nyx, z Ereba a Nykty 
povstaly pak - jako jejich protiklad - věčné světlo Aithér a světlý den 
Hémerá. Potom se zrodila země Gaia, podsvětní propast Tartaros a živo
todárná láska Erós. Gaia porodila nebe Úrana a moře Ponta; oba sama ze 
sebe, bez otce. Úranos se po prvotním Chaosu zmocnil vlády nad vším, co 
existovalo, a stal se prvním nejvyšším bohem. 

Když se stal Úranos vládcem, oženil se s Gaiou a přivedl na svět nové 
božské bytosti : dvanáct Titánů (z toho šest mužů a šest žen), tři jednooké 
Kyklópy a tři padesátihlavé a storuké Hekatoncheiry. Své potomky Úranos 
nemiloval a Hekatoncheiry dokonce zavřel do podsvětí, aby se na ně ne
musel dívat. Gaiu to hněvalo, a tak přemluvila nejmladšího Titána, l stivého 
Krona, aby ho potrestal. Kronos Urana přepadl, zbavil ho mužství, a tímž 
moci, a prohlásil se místo něho za nejvyššího boha. 

Jako nejvyšší bůh donutil Kronos ostatní Titány, aby mu sloužili. Se svou 
manželkou a sestrou Rheiou měl šest dětí: tři dcery (Hes t i  i , Démétér 
a Héru) a tři syny (Háda, Poseidóna a Dia). Protože se obával, že budou 
následovat jeho příkladu a zbaví ho vlády, každé z n ich po narození pozřel .  
Nestalo se však ještě vládci, ať své eventuální soky popravoval nebo požíral ,  
aby se zbavil nástupce. Nejmladšího syna Dia porodila Rheia tajně na 
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Krétě a dala místo něho Kronovi kámen zabalený do plen. Zeus pak pod 
ochranou nymf dospěl a Kronovy obavy se potvrdily. Povstal proti němu, 
donutil ho vyvrhnout všechny své sourozence, kteří jako božské bytosti žili 
v jeho útrobách dále, a spoj il se s nimi, aby mu vyrval moc. Zpočátku ho 
sice Kronos zahnal až na vrchol Olympu, ale Zeus získal na svou stranu 
Hekatoncheiry, Kyklópy a některé Titány, kteří byli s Kronovou vládou 
nespokojeni (mezi nimi zejména boha nekonečných vod Ókeana a bohyni 
podsvětní řeky Stygu) a po desetiletém nelítostném boj i  zvítězil . Svrhl 
Krona a s ním spojené Titány do Tartaru a prohlásil se nejvyšším bohem. 
Gaia nato poslala proti němu stohlavého netvora Tyfóna, aby se mu po
mstila za potrestání Titánů. Zeus ho však rovněž přemohl a svrhl do Tartaru. 

Nejvyšším bohem se stal Zeus z titulu vůdce vítězného povstání a své 
nezdolné síly. Moudře si však neponechal veškerou moc a losem se o ni 
rozdělil s bratry. Předem si ovšem zařídil , aby si vytáhl nej lepší, tj . vládu 
nad nebem a zemí. Poseidónovi připadla pak mořská říše a Hádovi pod
světí. Zpočátku vládl jako tyran a dvakrát se dokonce pokusil vyhubit lidský 
rod, jehož zakladatele vytvořil Titán Prométheus z hlíny. Poprvé proto, že 
se mu lidé zdáli slabí a k ničemu; Prométheus je však naučil ovládat oheň, 
připravovat si vydatnou stravu, léčit nemoce, a tak z toho sešlo. Podruhé 
zas proto, že se mu zdáli příl iš mocní, a tedy nebezpeční; seslal na svět 
potopu, ale Prométheus umožnil svému synovi Deukaliónovi a jeho man
želce Pyrrze, aby se zachránili a znovu osídlili svět lidmi. Zeus za to Pro
méthea ukrutně potrestal (dal ho přikovat na vrchol Kavkazu, kde mu 
každý den orel uklovával stále dorůstaj ící játra) . Když si však moc upevnil, 
popustil uzdu své vlády a bývalé odpůrce amnestoval . Zůstal i nadále ab
solutním vládcem, ale své moci nezneužíval . Chránil božské a lidské řády, 
dbal o právo a spravedlnost, byl záštitou všech, kteří se k němu obraceli 
o pomoc. 

Diovou manželkou byla krásná a vznešená Héra, jeho starší sestra. 
V řadě bohů měla na starosti ochranu manželství a žen . Upřímně si j í  vážil 
a měl s ní tři děti : boha války Area, božského kováře a zbrojíře Héfaista 
a bohyni věčného mládí Hébu. To mu ovšem nevadilo, že se občas neohlédl 
po j iné ženě. Zejména v mladších letech byl velký záletník a nebylo slušně 
vypadající bohyně nebo smrtelné ženy, kterou by nechal na pokoji .  Když 
se Héra o nějakém jeho dobrodružství nebo o novém potomku dozvěděla, 
ztropila hádku, až se otřásal Olymp a na zemi vznikaly z toho bouře. I j inak 
byla jedinou bohyní, jež se odvážila Diovi odporovat, což souviselo zřejmě 
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s tím, že byla jeho manželkou . Nakonec j í  Zeus téměř vždy ustoupil, aby 
byl na zemi i na nebi klid. Ostatní bohové se ve vztahu k Diovi řídil i  zása
dou, že s nejvyšším bohem je dobře být zadobře. 

Poseidón byl vládcem nad vším, co se dělo na moři a v moři. Byli mu 
podřízeni všichni mořští bohové a živočichové, záviseli na něm též všichni 
lidé na moři. Měl mocný trojzubec, kterým bouřil i krotil vlny, a když j ím 
udeřil do země, vyvolal zemětřesení. Moc však měl jen nad vnitřním mo
řem, jež bylo přístupno lidem. Nad nekonečným mořským proudem, který 
obtékal zemi a byl přístupný jedině bohům, si ponechal vládu Ókeanos. Za 
manželku si Poseidón vybral bohyni Amfitrítu, dceru mořského boha Né
rea. Měl s ní  syna Tritóna, který byl (ne zcela ve shodě s genetickými 
zákony) napůl člověk a napůl ryba. 

Hádés byl stejně vznešeného původu jako Zeus a Poseidón, ale mezi 
olympské bohy se někdy nepočítal. Málokdy totiž opouštěl svou podsvětní 
říši a na schůze bohů nedocházel .  Nestaral se ani o lidi, vždyť "každý musel 
dříve či pozděj i  vej ít do Hádova domu, když jednou se zrodil na svět" . Jeho 
říše byla hrozná, a kdo do ní vstoupil , ztratil všechno, i naděj i .  Vchod do ní 
střežil trojhlavý pes Kerberos, který příchozí ochotně vpouštěl, ale ven už 
nevypouštěl . Jej í  hranice tvořila řeka nářků Acherón, přes kterou převážel 
mrtvé nevlídný stařec Charón, pak řeka vzdechů Kókýtos, všechno zmra
zující Styx, ohnivý Pyriflegethón a temná řeka zapomenutí Léthé .  Mezi 
nimi se táhla bezútěšná pláň porostlá bledými květy asfodelu, po které se 
potulovali zemřelí v podobě duchů bez stínů. Na západ od ní bylo Elýsion, 
na jehož polích žili spravedliví, a v hlubinách pod ní  byl Tartaros, v němž 
si odpykávali tresty hříšníci . Uprostřed této říše, v temném Erebu, měl svůj 
palác Hádés. Odtud vládl s manželkou Persefonou podsvětním bohům 
a duchům mrtvých. Podsvětních bohů nebylo mnoho, ale tím větší hrůzu 
naháněli lidem. Patřil k nim bůh smrti Thanatos, který mrtvým uchvacoval 
duši, bůh omamného spánku Hypnos, ohavné bohyně Kéry, které vysávaly 
krev padlým na boj išti, jednonohá Empúsa, která vraždila lidi na křižovat
kách, troj tělá bohyně kouzel Hekaté a kromě jiných nelítostné bohyně 
pomsty Erínye. Úděl mrtvých v Hádově říši byl natolik truchlivý, že člověk 
dal přednost i nejhoršímu životu na světě před smrtí. Dokonce takový 
hrdina jako Achilleus neváhal podle Homéra říci, že "raděj i  byl by otrokem 
v cizině a sloužil chudému muži, nežli tu v Hádově sídle všech těch zemře
lých králem" . 

Ostatní bohové nevládli říším, měl i jen víceméně přesně vymezené funk-
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ce. Diova a Héřina sestra Démétér byla bohyní plodnosti země a rolnictví. 
Naučila lidi pěstovat obilí a přivedla je tak k tomu, že zanechali kočování 
a pevně se usadili. Měla dceru Persefonu, kterou jí unesl Hádés, a syna 
Plúta, který se stal bohem bohatství (byl však bohužel slepý a podle toho 
je rozděloval) .  Poslední z Diových a Héřiných sourozenců Hestia byla bo
hyní domácího krbu a ochránkyní rodin. Chránila také obce a státy, proto
že podle řeckých představ tvořili jej ich obyvatelé rodinu. 

Božský kovář a zbroj íř Héfaistos, syn Diův a Héřin, byl jediným bohem, 
který pracoval v potu tváře. Dílnu měl ovšem zautomatizovanou a mě
chy v ní dmýchaly přímo podle impulzů z jeho mozku. Narodil se chromý 
a Héra ho proto svrhla z Olympu. Zachránila ho však mořská bohyně 
Thetis, a když se pak na Olymp vrátil, vyzdobil jej paláci ze zlata a stříbra, 
aby bohové mohli důstojně bydlet. Jako pravý zbroj íř dodával zbraně všem 
bojujícím stranám. Bylo-li zapotřebí, pracoval přesčas a třeba v noci. Za 
manželku měl bohyni lásky a krásy Afrodítu, která ho nestoudně klamala 
zejména s jeho bratrem Areem. Když je jednou přistihl a hrozil jim, že 
zavolá  ostatní bohy, Arés s tím klidně souhlasi l .  Alespoň prý mu budou 
jeho milenku závidět. 

Arés byl bohem války, nebo přesněj i  bohem bitev a bitevní vřavy. Miloval 
boj pro boj ,  z vítězství válečníků měl stejnou radost jako z jej ich záhuby 
a na výsledku boje  mu příliš nezáleželo. Rubem jeho lásky k válce byla jeho 
nenávist k řádu, který j i  bránil rozpoutat. Neměli ho proto rádi bohové ani 
lidé. Sám Zeus mu jednou řekl, že kdyby nebyl jeho synem, svrhl by ho do 
hlubin Tartaru. Samozřejmě měli Řekové i bohyni míru. Byla j í  laskavá 
Eiréné, ale na rozdíl od Area nepatřila do velké dvanáctky Olympanů. 
Podle toho to také vypadalo na světě. 

Afrodíta, bohyně lásky a krásy, byla jednou z nejmocnějších bohyň, o je
j íž přízeň se každý ucházel . Podle jedné verze byla dcerou Dia a bohyně 
deště Dióny, podle j iné se zrodila z mořských vln, oplodněných bohem 
nebe Úranem, a vystoupila z nich na ostrově Kypru. Sama kupodivu nemě
la v lásce mnoho štěstí, třebaže ji hledala u četných milenců z řad bohů 
i smrtelných mužů. Z jejích potomků se nejvíc proslavil mladý bůh lásky 
Erós, syn boha války Area. 

Bohem světla a slunce byl Apollón, syn Dia a Titánky Léty. Byl také 
ochráncem života a řádu, neomylným věštcem a střelcem, nepřekonatel
ným hudebníkem a navíc nejkrásnějším z bohů. Jako bůh slunce měl sice 
konkurenta v Hél iovi, který jezdil ve zlatém voze se čtyřspřežím po nebeské 
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klenbě, do kompetenčních konfliktů se však s n ím nedostal. Apollónovou 
sestrou byla Artemis, bohyně lovu a měsíce, ochránkyně přírody a zvířat, 
pomocnice při porodu a dárkyně nenásilné smrti. Její  vášní byl lov a na  
rozdíl od  j iné bohyně měsíce, Selény, zůstala panenskou bohyní. 

Diovým synem byl také bůh obchodu a posel bohů Hermés, kterého měl 
s nepříliš významnou bohyní Máiou. Protože obchod souvisí s cestováním, 
stal se Hermés též bohem poutníků a v důsledku nějaké starověké asociace 
i bohem zlodějů  a podvodníků . Kromě toho chránil řečníky, vyslance, vy
nálezce, atlety a všechny chytré lidi. Na rozdíl od poselkyně bohů Íridy, 
která příkazy pouze oznamovala, on je též prováděl . Vyznal se i v lékařství. 
Pozděj i  se stal speciálním bohem lékařství Apollónův syn Asklépios. 

Bohyně Athéna byla nejmilejší Diovou dcerou. Zrodi l  si j i  sám ze své 
hlavy, a jak známo, vyskočila mu z ní hned dospělá a v plné zbroj i .  Stala se 
bohyní moudrosti a umění, ochránkyní práva a spravedlnosti, a také bohy
ní války (ovšem války vedené moudře, a proto vždy vítězné, což se o Are
ových válkách říci nedalo). Zeus se s ní radil j ako se svým rozumem, vždy 
se mohl na ni spolehnout a ve všem mu vyhověla, všechny jej í  zásahy do 
života bohů a l idí  dopadly přesně podle j ej ího přání. Od nejstarších dob 
byla ochránkyní Řeků, zejména Athéňanů ,  kteří jí zasvěti l i  své město. 

Na Olympu trávily většinu svého času i Múzy, bohyně devíti umění (ne
byly-l i zrovna na Parnassu nebo na Helikónu), dále Charitky, bohyně pů
vabu a krásy, a Hóry, bohyně pořádku v přírodě a společnosti, jež byly 
vesměs Diovy dcery. Z j iných bohů to byl zejména Diův syn Dionýsos, bůh 
vína a vinařství, který svými dary zaháněl starosti , podporoval zábavu, 
podněcoval lásku a vůbec přinášel radost ze života. Mnozí bohové se však 
na Olymp nikdy nedostali, neboť nebyli dost dobrého původu, například 
Satyrové a Silénové, různí démoni, vodní a lesní nymfy apod., o obludách 
jako Gorgony nebo Harpyje ani nemluvě. Dostali se tam naproti tomu 
někteří pozemští synové bohů, hlavně Diovi, a to bud' na pozvání (napří
klad Tantalos) ,  nebo odměnou za hrdinské činy (Héraklés) . Výj imečně 
museli někteří bohové Olymp opustit, když se tam nechovali j aksepatří. 
Například bůh hlouposti Mómos, který si dovolil kritizovat Dia. 

Své bohy obdařil i Řekové bohatými životy a pestrými životopisy; vytvo
řili je se stejnou dávkou fantazie j ako realistického pozorování života. 
Podílely se na tom celé generace, za Homéra a Hésioda byli j iž v podstatě 
hotovi. Že však k jej ich vytvoření došlo o dlouhá staletí dřív, než se do 
poloviny našeho století většina badatelů domnívala, dozvěděli jsme se až 
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po rozluštění tabulek z Pylu. Už ve 14. století př. n. I .  se na nich objevují 
jména Dia a Héry, Poseidóna, Athény, Artemidy, Herma, dokonce v jed
nom případě i Dionýsa, o němž se všeobecně předpokládalo, že byl neřec
kým bohem převzatým poměrně pozdě z Malé Asie nebo Thrákie. 

Svatý Pavel nazval v kázání na Areopagu Řeky nábožnými, protože věřili 
ve velký počet bohů. Přesto nevytvořili žádnou církev ani dogmata a vůči 
j iným bohům a náboženstvím byli tolerantní. Nikdy se nestali misionáři 
svých bohů, ani se za ně nevypravili do války. Mnozí o jej ich existenci 
a činech naopak upřímně pochybovali .  

Nejznámější cyklus řeckých mýtů a báj í  se zabývá trojskou válkou. Událos
ti, které popisuje, tvoří však až jej ich poslední článek. Předcházela jim řada 
j iných, z n ichž nejstarší patří do tzv. thébského cyklu, který tvořily nejméně 
tři básně neznámých autorů: Oidipodeia, The'bais a Epigonoi. Všechny tři 
se ztratily. Jej ich obsah známe jen z pozdějších děl, zejména z různých 
epizod a narážek u Homéra a hlavně ze slavných attických tragédií. Z Ais
chylových Sedmi proti TheDám, ze Sofoklova Krále Oidipa na Kolónu a An
tigony, z Eurípidových Foiničanek a Bakchantek. 

Théby, k nimž se váže tento cyklus, dodnes existují  a novořecky zní jej ich 
jméno Thive. Maj í  dvacet tisíc obyvatel, leží 75 kilometrů severozápadně 
od Athén a jsou střediskem Boiótie. Kadmeia, jej ich akropole se sedmi 
bránami, se skrývá v nepatrných troskách uprostřed města. Pamatuje my
kénské doby, pozdější úpadek i opětovnou slávu, která vyvrcholila v letech 
379-362 př. n .  1., kdy Théby zaujaly vedoucí postavení mezi řeckými státy. 
Jinak jsou známy zejména svými neštěstími .  Byly zničeny už v 13 .  století př. 
n . l . ,  pak několikrát znovu, roku 336 př. n . 1 .  je  dal rozbořit Alexandr Veliký. 
Vždy znovu povstaly z trosek, ale na obnovu svého významu musely čekat 
až do 13 .  století n. 1 . ,  kdy Frankové proměnili Kadmeiu v křižáckou pev
nost, ze které zbyla po dobytí Katalánci a Turky jen mohutná věž. To je 
však už historie; zatím jsme ještě u mýtů . 

Podle mýtů založil Théby Kadmos, syn krále Agénora z foinického Sí
dónu . Dostal se tam po záhadném zmizení své sestry Európy, o které víme, 
že ji nejvyšší bůh Zeus unesl na Krétu. Král Agénór to ovšem nevěděl, a tak 
poslal své tři syny, aby j i  šli hledat, a zakázal j im vrátit se bez ní. Foiníx 
a Kill ix toho brzy nechali a usadili se v první zemi, která se jim zalíbila. 
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Kadmos v hledání pokračoval a přeplavil se na druhý břeh přes moře a dos
tal se až do Boiótie. Když ztratil naději ,  že sestru najde, rozhodl se tam 
zůstat a založit město. Přitom se mu stala nemilá příhoda: druhy, které 
poslal pro vodu, mu sežral obrovský had s dračí hlavou. Ze vzteku ho tedy 
zabil . Ukázalo se však, že to byl posvátný had boha Area, a tak se musel 
obávat pomsty. Před zoufalstvím ho zachránila bohyně Athéna, která ne
měla Area příliš v lásce. Poradila mu, aby vytrhal zuby z dračí tlamy a rozsel 
je po poli. Učinil tak a s úžasem hleděl, co dračí setba způsobila. Ze země 
vyrostli vojáci v plné zbroj i  a začali se navzájem pobíjet. Když z nich zbylo 
jen pět nejsilnějších, Athéna jim poručila, aby odhodili zbraně a přísahali 
věrnost Kadmovi . S jej ich pomocí pak postavil město s pevností a sedmi 
bránami v hradbách, a dal mu jméno Théby. 

Dlouho vládl Kadmos v Thébách jako mocný a spravedlivý král .  Sami 
bohové byli s ním spokojeni a vybrali mu za manželku Areovu a Afrodítinu 
dceru Harmonii .  Osud mu však přesto nepřál štěstí. Přišel o své dcery 
Samelu a Ínó, pak i o vnuka Aktaióna, a tak se rozhodl opustit město. Když 
pak v daleké Illýrii j ednou přemýšlel, co je asi příčinou jeho utrpení, 
vzpomněl si na Areova hada. "Je-Ii to kvůli němu, to chtěl bych raději  sám 
být hadem! "  Bohové, kteří se splněním přání smrtelníků obvykle nepospí
chají, tentokrát neotáleli. Proměnili ho v hada a jeho manželku Harmonii 
rovněž. 

O Kadmových nástupcích není v mýtech shoda. Podle převládající  verze 
stal se pak thébským králem jeho syn Polydóros a po něm Polydórův syn 
Labdakos. Podle j iné vládl v nich Pentheus, syn Kadmovy dcery Agauy, 
který nenáviděl boha Dionýsa, protože svou veselostí odváděl lidi od tako
vých vážných věcí, jako j sou válka a odříkání. Dionýsos ho pak v jeho 
mrzoutství podporoval ,  až se zbláznil .  Další mýty mluví o thébských králích 
Amfíonovi a Zéthovi, synech nejvyššího boha Dia a thébské královské dce
ry Antiopy. Z jej ich příběhů zůstalo v trvalé paměti zej ména potrestání 
Amfíonovy manželky Nioby, která svou chlubivostí urazila bohyni Létu, 
matku Apollóna a Artemidy, a zaplatila za to záhubou všech svých sedmi 
synů a sedmi dcer. O Kadmových potomcích Polydórovi a Labdakovi se 
nezachovaly žádné pozoruhodné zprávy. Zato však o Labdakových n ástup
cích. 

Na trůn nastoupil Labdakův syn Láios podle zákona a bez komplikací. 
Ty nastaly, až když začal přemýšlet o dědici, jelikož se svou manželkou 
lokastou neměl syna. Vlastně ho ani nechtěl mít, protože podle nějaké 
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věštby měl mu přinést záhubu. Vypravil se proto k él idskému králi Pel opovi 
a unesl mu syna Chrýsippa, který nato spáchal prý sebevraždu. Zachovaly 
se o tom i j iné verze (mezi nimi i taková, že Chrýsippa zavraždili jeho bratři 
Átreus a Thyestés) . V souvislosti s Láiem je  však důležité, že Pelops ho 
proklel, aby zahynul rukou vlastního syna. 

Po mnoha letech se lokastě narodil syn a Láios ho dal z obavy před 
věštbou a kletbou pohodit v lese. Aby se náhodou nezachránil, svázal mu 
řemenem nohy. Avšak otrok, který měl chlapce odnést do lesa, se nad ním 
slitoval a místo napospas dravé zvěři ho dal na výchovu prvnímu pastýři, 
kterého potkal .  Pastýř odnesl chlapce svému pánu, korinthskému králi 
Polybovi, který neměl děti. Ten se ho se svou manželkou Meropou ujal, dal 
mu jméno Oidipús ("s oteklýma nohama") a vychoval ho jako vlastního. 
Oidipús se samozřejmě pokládal za jej ich syna a všechno bylo v pořádku, 
dokud ho nějaký korinthský mladík nenazval v hádce nalezencem. Když 
z Polybových a Meropiných rozpaků poznal, že kolem jeho původu jsou 
nejasnosti, vypravil se do Delf, by si v tamější věštírně zj istil pravdu. O své 
minulosti se však nic nedozvěděl, zato o budoucnosti. Zabije prý svého 
otce, ožení se s vlastní matkou a bude s ní mít syny, které prokleje. 

Oidipa věštba zdrtila. Když se vzpamatoval, rozhodl se učinit vše, aby ji 
zmaři l .  Jména rodičů mu Pýthia sice neřekla, ale jestliže j imi byl i Polybos 
a Meropé, nesměl se k nim vrátit. Odhodlal se tedy změnit se z následníka 
trůnu v tuláka bez vlasti. Může si však člověk vybrat j inou cestu než tu, 
kterou mu určil osud? Oidipús se nevrátil do Korinthu, ale vypravil se - do 
Théb. 

Pod horou Parnassem potkal v úzké rokli vůz s důstojným starcem. 
Ustoupil z cesty, ale vozkovi se to zdálo málo, a uhodil ho bičem. Oidipús 
mu ránu vrátil , nato však povstal stařec a uhodil ho také. Oidipús se neov
ládl a ránu mu oplatil . Byla však tak silná, že stařec na místě skonal .  
Průvodce, kteří se na něho vrhli ,  po krátkém zápase přemohl a pobil, 
zachránil se jen jeden otrok. První část věštby se vyplnila: stařec, kterého 
Oidipús zabil , byl jeho otec Láios. 

Cesta, ze které se Láios už nevrátil, měla přinést záchranu Thébám. 
V jej ich blízkosti se totiž usadila obludná Sfinx, okřídlená lvice s ženskou 
hlavou, která každého kolemjdoucího zastavila, dala mu hádanku, a když 
ji nerozluštil, rozsápala ho. Láios se chtěl v Delfách dotázat, jak by od ní 
město osvobodil .  Místo odpovědi přinesl však uprchlý otrok zprávu o jeho 
smrti. Když přišel Oidipús do Théb, dozvěděl se o Sfinze, a tak se k ní 
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vypravil .  Jej í hádanka byla kupodivu lehká: "Kdo chodí ráno po čtyřech, 
ve dne po dvou a večer po třech nohách?" Odpověděl bez přemýšlení: 
"Člověk ! Za rána svého života leze neobratně po čtyřech, ve dne dospělého 
věku chodí po dvou, v podvečer života se opírá o hůl, jež je  mu třetí nohou ." 
Sfinx zamávala křídly a vrhla se do propasti .  Osud j í  totiž určil, že když 
někdo rozluští jej í  hádanku, musí se zahubit. Vděční Thébané zvolili nato 
Oidipa svým králem. Nyní si byl už j ist, že unikl věštbě. Nastěhoval se do 
královského paláce, v němž se narodil, a vzal si za manželku vdovu po 
Láiovi , lokastu. Stal se otcem dvou dcer, Antigony a Ismény, a dvou synů, 
Eteokla a Polyneika. Nic mu nechybělo, aby byl šťastný - ani aby se naplnil 
jeho nešťastný osud. 

Na Théby dolehla najednou pohroma: epidemie moru spojená s neúro
dou . Když hrozilo, že se město změní v hřbitov, vyslal Oidipús svého švagra 
Kreonta do Delf, aby se poradil, co je třeba dělat. Pýthia odpověděla 
jednoznačně: Théby budou zachráněny, vyženou-li muže, který zabil krále 
a přivolal tak na ně trest bohů. Oidipús svolal občany, aby mu pomohli 
vypátrat Láiova vraha .  Když neuspěli , zavolal věštce Teiresia, který byl 
slepý, ale viděl i nejskrytější věci . Odmítl však odpovědět .  Prosil ho, hrozil 
mu, nakonec dosáhl, že slyšel: "Ty sám, Oidipe, jsi vrahem svého otce. Právě 
tak nevědomky jako manželem své matky ! "  Oidipús se rozhořčil, nazval ho 
podplaceným lhářem, ale Teiresiás opakoval svá slova. "A věz," připoji l ,  
"ač jsi sem přišel jako cizinec, narodil ses v tomto městě. Jsi nevidoucí, 
i když máš oči , ale brzy je ztratíš a s n imi bohatství i moc a staneš se psan
cem ! "  

Oidipús s e  dal věštcovou j istotou zviklat. Zavolal lokastu a vyzval j i ,  aby 
řekla, zda měl Láios syna, který byl třeba vychován j inde a vrátil se do Théb, 
jak tvrdí Teiresiás. lokasté odpověděla podle pravdy a připoj ila, že otrok, 
který Láiův příkaz provedl ,  ještě žije  a může podat o synově smrti svědec
tví. Oidipús ho dal vyhledat, ale dřív, než ho našli, ohlásil se posel z Korin
thu, který mu přinesl zprávu o smrti krále Polyba. Smutek se smísil v Oidi
pově srdci s radostí. Nezavraždil svého otce, vyhnul se osudu ! 

Byl to poslední šťastný okamžik v Oidipově životě. Posel totiž pokračo
val : přináší mu pozvání do Korinthu, kde se má stát králem, a aby rozptýlil 
jeho obavy z věštby, že se má oženit s vlastní matkou, oznámil mu, že není 
Polybovým a Meropiným synem, ale nalezencem, kterého sám dostal od 
otroka krále Láia a odevzdal Polybovi .  lokasté v té chvíl i všechno pocho
pila a s výkřikem prchla z paláce . Než se stačil Oidipús vzpamatovat, přišel 
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přivedený otrok a přiznal, že Láiův příkaz nesplnil a novorozeně odevzdal 
Polybovu pastýři. Sám byl též svědkem nešťastné příhody pod Parnassem, 
kde Oidipús zabil bez vlastní viny Láia, jediný z jeho průvodců se tehdy 
zachránil . . .  Oidipús se nato v zoufalství rozběhl za lokastou. Našel j i  v lož
nici, ale už pozdě; spáchala sebevraždu. Vytrhl z jej ího šatu jehlici a vypíchl 
si oči. Nechtěl už vidět ani sluneční svit, který mu ukazoval hloubku jeho 
pádu. 

Thébský lid měl s Oidipem hluboký soucit. Ne však dlouho. Dokonce 
lidé, kteří si ho ještě před nedávnem vážil i  pro moudrost a zásluhy, se začali 
domáhat jeho vypovězení, aby zbavili město hladomoru. Jedině Kreón ho 
háji l  a poskytl mu útulek ve svém paláci . Když se však proti Oidipovi 
postavil i  i jeho vlastní synové Eteoklés a Polyneikés, aby dosáhli trůnu, 
rozdělil se s nimi o vládu a poslal Oidipa do vyhnanství. Věrná mu zůstala 
jedině dcera Antigona. Dobrovolně ho následovala a putovala s ním po 
horách a lesích. Na Kolónu u Athén pak Oidipús poznal, že se blíží chvíle, 
kdy ho ze strasti života osvobodí smrt. 

Zatímco Oidipús bloudil ve vyhnanství, rozpoutal se mezi jeho syny 
Eteoklem a Polyneikem vražedný boj .  Eteoklés se spoj il s Kreontem a vy
hnal Polyneika, který pak uprchl do Argu. Tam se přiženil na dvůr krále 
Adrásta, zorganizoval výpravu proti Thébám a jako jeden ze sedmi vůdců 
argejského vojska přitáhl před jej ich hradby. Oba bratři chtěli na svou 
stranu získat Oidipa. Ne však ze synovské lásky nebo z lítosti nad příkořím, 
které mu způsobili, nýbrž proto, že podle věštby měl zvítězit ten, s kým 
bude jejich otec. Snažili se však marně. Oidipús se k žádnému nepřipojil 
a oba je proklel . Oba potom zahynuli v souboj i pod thébskou hradbou. 

Válečná výprava proti Thébám skončila porážkou Argejců. Všichni je
j ich vůdcové padli, zachránil se jedině Adrástos, který se jí zúčastnil proti 
své vůli .  V Thébách zůstal králem Kreón. Oteokla dal slavnostně pohřbít, 
ale Polyneikovu mrtvolu nechal na pospas supům a psům, protože přivedl 
před rodné město nepřátelské vojsko. Byl to strašný trest: duch nepohřbe
ného nemohl sestoupit do říše stínů a musel věčně bloudit po světě. Ale 
Antigona, která se po Oidipově smrti vrátila do Théb, Polyneika přes 
Kreontův zákaz pochovala, třebaže jen symbolicky. Když ji nato obvinil 
Kreón ze zločinu, svůj čin nezapřela: "Porušila j sem zákon vládce, ale 
splnila jsem povinnost podle vyššího zákona bohů, který přikazuje příbuz
ného pohřbít. Provedla jsem nikoli zločin, nýbrž zbožný čin, a je-Ii zbožnost 
podle světských zákonů trestná, smrti se neboj ím, spíš po ní toužím." Kreón 
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j i  za to rozkázal na místě popravit. Na jej í  ochranu se však postavil j eho syn 
Haimón, který byl s Antigonou zasnouben, a pak i thébský l id .  Marně Ha
imón Kreonta varoval, že trestá splnění vyššího zákona, než je zákon vlád
ce. Dosáhl jen toho, že Kreón svůj rozsudek změnil a nařídil Antigonu 
zazdít do královské hrobky: nemá-Ii prý odej ít k mrtvým, nemá zůstat ani 
mezi živými. Když se stráže odebraly rozkaz splnit ,  objevil se před Kreon
tem věštec Teiresiás a oznámil mu, že bohové jsou potrestáním Antigony 
rozhněváni a žádaj í, aby svou vinu napravil. Ze strachu před j ej ich pomstou 
dal tedy Polyneika řádně pohřbít a odebral se k hrobce, aby propustil 
Antigonu . Bylo však už pozdě, oběsila se na stuze pohřebního roucha. Před 
ní ležel Haimón, vrazil si do hrudi meč. Když se pak Kreón vrátil do paláce, 
našel mrtvou i svou manželku Eurydiku : ze žalu nad synovou smrtí spácha
la sebevraždu.  Všemi opuštěný prosil Kreón bohy pouze o j edno : aby ho 
zbavil i života a dali mu z milosti to, co určil Antigoně z trestu .  

Vítězství ve válce "sedmi proti Thébám" nepřineslo tedy Kadmovu měs
tu klid. Nepřineslo mu však ani bezpečnost a mír. Za pouhých deset let 
zorganizovali synové poražených vůdců (epigonoi, "potomci" )  novou vý
pravu, v jej íž čelo zvolili argej ského krále Dioméda .  Eteoklův syn Láoda
más, který nastoupil po Kreontovi ,  Théby neubránil .  Když padl v boji pod 
Kadmeií, Thébané na radu věštce Teiresia své město za noci tajně opustil i .  
Epigonové pak jeho vysoké hradby i výstavné domy zničili . 

Prý je později znovu postavil Thersandros, syn Polyneikův. Ale to bylo 
v době, o které mluví mýty už mlhavě a dějiny ještě nemluví vůbec. 

Druhý velký cyklus mýtů a bájí je  spojen nikoli s jedním městem, nýb rž 
s jedním hrdinou, a to největším a nejs ilnějš ím, j akého si vytvoři la řecká 
fantazie: s Héraklem. Nej starší zmínky o jeho činech jsou u Homéra; zpra
coval je též Kreófýlos a Peisandros, v klasické době zejména Sofoklés 
v Tráchíňankách a Eurípidés v tragédii Héraklés. Jeho postava prochází 
téměř všemi díly téměř všech antických autorů, výtvarných děl s jeho vyob
razením se prakticky nelze dopočítat (jen vázových maleb se zachovalo 
přes osmnáct set). Popularitou ho v antice nepředči l  žádný j iný mytický ani 
historický hrdina. 

Héraklův hrad Tíryns j sme už navštívili a j eho rodiště rovněž: byly j ím 
shodou okolností Théby. Jeho matka Alkména, manželka krále Amfitryó
na, tam našla útočiště, když byl Tíryns ohrožován mykénským králem 
Sthenelem. Zeus o jeho očekávaném narození věděl ,  a to  nejen z ti tulu své 
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vševědoucnosti, ale hlavně proto, že se o ně sám přičinil . Alkména se mu 
totiž velice líbila, a tak vzal na sebe podobu jej ího manžela a nic netušící ji 
svedl. V den Héraklova narození si neodpustil předpověď, že dnes spatří 
světlo světa největší hrdina. Héra hned vytušila, že jde opět o následek 
Diova záletnictví, a rozhodla se mu pomstít .  Předstírala, že předpovědi 
nevěří, a vyprovokovala ho tak k přísaze, že kdo se toho dne narodí, bude 
vládnout třebas potomku samotného Dia. Nato okamžitě zařídila, že Sthe
nelově manželce se předčasně narodil syn, a Alkménin porod pozdržela. 
Silný Héraklés, syn nejvyššího boha, musel tedy sloužit slabému Eurysthe
ovi, synovi smrtelného Sthenela.  O hrdinský život měl tedy postaráno. 

Héraklés se ovšem nestal hrdinou jen pro svou sílu nebo pro vytrvalost, 
se kterou se rval s osudem: využíval svých schopností ve prospěch lidí, aby 
je zbavoval běd. Měl také slabé stránky, jako všichni lidé, ale dokázal víc 
než jiní lidé a tak víc vytrpěl. Právě proto dosáhl nejvyšší pocty, jakou mohli 
Řekové udělit muži, jenž se narodil na tomto světě: titulu héróa. 

První slavný čin vykonal Héraklés už v kolébce. Héra poslala na něho 
dva hady, aby ho zahubili, sevřel je však s takovou silou, že se udusil i .  
Amfitryón pochopil, že jde o mimořádné dítě, které to dotáhne daleko, 
a postaral se mu o bezvadnou přípravu pro život. Za učitele v boj i  se zbraní 
mu vzal slavného Kastora ze Sparty, za učitele v boxu jeho bratra Polyde
uka, za učitele v lukostřelbě oichalského krále Eury ta. Héraklés byl dob
rým žákem v těchto i dalších předmětech. Nešla mu jedině hra na lyru, 
které se učil u Orfeova bratra Lina. Když ho jednou Linos pokáral, praštil 
ho lyrou do hlavy, takže namístě skonal. Tak ovšem nesměli zacházet 
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s učiteli ani héróové, a Amfitryón ho proto poslal na horu Kithairón, aby 
tam pásl jeho stádo. Héraklés to považoval za docela přiměřené zaměst
nání a velice se mu líbilo. Vadilo mu jen, že v okolí řádil obrovský lev, který 
hubil l idi a dobytek. Vypravil se tedy za ním, zabil ho a na památku si 
přinesl jeho kůži . Když pak dosáhl osmnácti let, rozhodl se poohlédnout 
po světě a také po manželce. Zhotovil si velký kyj , přehodil si přes ramena 
kůži kithairónského lva a zamířil do Théb. 

V Thébách vládl tehdy král Kreón, o němž se však badatelé neshodli , 
zda je totožný s Kreontem z mýtů o Oidipovi, nebo je jen jeho jmenovec. 
Tak či onak, podlehl ve válce s ochromenským králem Ergínem, a musel 
mu proto každoročně posílat sto volů. Héraklés se cestou setkal s ochro
menskými výběrčími. Protože se chovali zpupně, dal jim za vyučenou a se 
svázanýma rukama je poslal domů. Ergínos nato přitáhl před Théby, ale 
Héraklés vzal jej ich obranu do svých rukou a u kopce, který dodnes nese 
jeho jméno, ho porazil .  Mírovou smlouvou ho potom donutil vrátit Thé
bám dvojnásobek toho, co od n ich kdy dostal . Vděčný Kreón mu dal za to 
svou dceru Megaru a polovinu paláce. Héraklés tedy zůstal v rodném měs
tě, stal se otcem tří synů a považoval se za nejšťastnějšího člověka na světě. 

Hrdinovo štěstí není však v klidném životě a Héraklés se měl o tom co 
nejdřív přesvědčit .  Dokud byl pastýřem, shledávala Héra vše v pořádku, 
když povýšil, rozhodla se zasáhnout. Sílu mu nemohla vzít, a tak způsobila, 
že se mu vymkla z kontroly rozumu. V záchvatu šílenství zabil pak všechny 
tři své děti i dvě děti nevlastního bratra Ífikla. To však nebylo všechno: poté 
mu rozum vrátila. Vypravil se tedy do Delf, aby se dotázal, j ak by se ze 
svého činu očisti l .  Apollón mu ústy Pýth ie odpověděl, že se má odebrat 
k mykénskému králi Eurystheovi a vstoupit do jeho služeb : když vykoná 
dvanáct prací, které mu uloží, smyje ze sebe hanbu i vinu. Héraklés po
slechl, usadil se v Tírynthu, který zdědil po Amfitryónovi, a přihlásil se 
u Eurysthea. Jakmile ho Eurystheus spatřil , dostal z něho takový strach, že 
se mu neodvážil nic rozkázat. Pouze mu oznámil, že od nynějška mu bude 
úkoly vzkazovat po hlasateli Kopreovi . Tím nebojácněji s i  je pak pro něho 
vymýšlel. 

Jak víme, Héraklés všech dvanáct uložených úkolů splnil . Nejdřív zabil 
strašného nemejského lva, jehož doupě se dodnes ukazuje turistům. Byl 
dvakrát větší než j iní lvi, měl neprůstřelnou kůži a celý kraj se před ním 
třásl. Pak zabil devítihlavou Hydru, která žila v lernejských bažinách a ni 
čila celé okolí. Z každé useknuté hlavy j í  sice vyrostly ihned dvě nové, a le 
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nakonec je s pomocí svého synovce loláa hořícími poleny upálil, jej í  tělo 
rozsekal a v žluči si zakalil šípy. Potom zahnal do nenávratna ptáky s mě
děným peřím, kteří žili u Stymfálského jezera a pustošili kraj hůř než ko
bylky. Chytil také nesmírně rychlou kerynejskou laň a přinesl do Mykén 
obrovského erymanthského kance. Nato se vypravil ke králi Augeiovi do 
élidské Písy, aby mu z Eurystheova rozkazu vyčistil chlév. Bylo v něm tolik 
hnoje a neřádu, že na to přísloví dodnes nezapomněla. Héraklés však 
Augeiovi slíbil , že dostane-li deset procent ustájeného dobytka (celkem 
3000 kusů), vše za den vyčistí. Když se dohodli, vyhnal stádo na louku, 
prokopal z blízkých řek Alfeia a Péneia ke chlévu příkop, vpustil tam vodu, 
která nečistotu odnesla. Večer pak příkop zahradil ,  zahnal stádo dovnitř 
a hlásil se o slíbenou odměnu. Augeiás se však mezitím dozvěděl, že vyčistit 
chlév bylo Héraklovou povinností, a tak mu odměnu odmítl. Navíc ho 
urazil poznámkou v tom smyslu, že jako Diův syn si nemusí přivydělávat 
čištěním chlévů . Héraklés si to zapamatoval, a když se po letech naskytla 
příležitost, vrátil mu to i s úroky: přitáhl před Písu a Augeia zabil . 

To byla polovina všech úkolů. Eurystheus sice namítal, že zabití Hydry 
mu neuzná, neboť měl pomocníka. Nakonec se však uspokoji l  a určil mu 
další. Měl přivést divokého býka z Kréty, kterého daroval Mínóovi bůh 
Poseidón. Přes všechny nesnáze to dokázal .  Měl se zmocnit koní krále 
Dioméda z Thrákie, kteří se živili l idským masem. Ztratil přitom přítele 
Abdéra, ale úkol splnil. Měl přihnat stádo troj tělého obra Géryona z os
trova Erytheie, který ležel daleko na západě, kde země končila úzkou šíjí. 
Porazil tuto šíji svým kyjem (tak vznikly "Héraklovy sloupy", dnešní Gib
raltar), dostal se na ostrov, pobil jeho nestvůrné strážce, zabil i Géryona, 
zmocnil se stáda a v pořádku je přivedl do Mykén. Nato si Eurystheus 
usmyslil , aby přinesl jeho dceři Admétě pás královny Amazonek Hippolyty. 
Odplul tedy se svými druhy do vzdálené země pod Kavkazem, a když se mu 
pro Héřiny intriky nepodařilo získat pás po dobrém, získal jej v boj i .  Pro 
jedenáctý úkol poslal pak Eurystheus Hérakla do podsvětí, pro dvanáctý 
do země Hesperoven, o které nikdo z lidí nevěděl, kde leží. Ani tentokrát 
Héraklés nezaváhal. 

Z podsvětí nežádal Eurystheus nic menšího než přivést Kerbera. Když 
Hádés spatřil před sebou Hérakla, velice se podivil, a uznávaje odvahu, 
s níž sestoupil do jeho říše, dovolil mu Kerbera chytit, jestl iže při tom 
nepoužije zbraně. Kerberos se bránil zuby všech svých tří tlam, šlehal 
ocasem ukončeným dračí hlavou a tak strašlivě vyl, že duchové mrtvých 

/ 58  



ŘECKO PŘEDHISTORIE A MÝTŮ VĚK BOHŮ A HRDINŮ 

létali po podsvětí j ako pominutí. Héraklés ho však sevřel s takovou si
lou, že se milerád vykoupil z j eho objetí slibem poslušnosti, a následoval 
ho do Mykén .  Eurystheus zalezl při pohledu na strážce podsvětí do sudu 
a se sepjatýma rukama prosil Hérakla, aby tu příšeru odvedl, odkud ji 
přivedl. Ať mu prý přinese tři zlatá jablka Hesperoven ,  pak jeho služba 
skončí. 

Hesperovny byly dcery Titána Atlanta, který byl za vzpouru proti bohům 
odsouzen nést na ramenou nebeskou klenbu . Hlídaly Héřin strom se zla
tými jablky někde za zemí obra Antaia, jenž každého vyzval k zápasu 
a zabil; vstup do jej ich zahrad střežil strašný drak Ládón . Héraklés se 
dozvěděl, že cestu k nim zná jedině mořský bůh Néreus. Když mu ji nechtěl 
prozradit, dónutil ho k tomu silou. Překonal pak mnoho nástrah, které 
kladou pocestným lupiči i panovníci, a dostal se k Antaiovi. V zápase po
střehl, proč je nepřemožitelný : když totiž Antaios slábl, přimkl se ke své 
matce Zemi a načerpal z ní s ílu. Odtrhl ho tedy od země, zvedl do výše 
a zardousil ho. Tím si uvolnil cestu k Atlantovi , který ho přijal s podezřelou 
ochotou : prý mu sám ta j ablka přinese, podrží-li mu zatím nebeskou klen
bu. Héraklés souhlasil a Atlás svůj slib splnil. Chtěl dokonce zanést jablka 
až do Mykén, pak se prý vrátí. Na lest platí jen lest :  Héraklés ho požádal, 
aby mu tedy na chvíli břemeno podržel ,  jen co si udělá podložku, aby ho 
netlačilo. Jakmile Atlás zaujal své staré místo, Héraklés se zdvořile podě
koval a zastavil se až v Mykénách. Eurystheus nevěřil vlastním očím - a dal 
mu svobodu. 

Do Théb se už Héraklés nevrátil .  Svou manželku Megaru velkoryse 
přenechal synovci loláovi, který j i  za jeho nepřítomnosti utěšoval a tak si 
na ni zvykl, že bez ní nemohl žít. Rozhodl se, že si vyhledá j inou. Zalíbila 
se mu rusovlasá lola, dcera oichalského krále Eury ta, který ji slíbi l  tomu, 
kdo nad ním zvítězí v lukostřelbě. Když se to Héraklovi podařilo, rozhněval 
se, že ho bývalý žák přemohl, a s urážkami ho vyhnal. Héraklés se nato 
vypravi l do Kalydónu a oženil se s dcerou krále Oinea, krásnou Déianei
rou . Cestou do Tírynthu mu ji chtěl unést Kentaur Nessos,  zastřelil ho však 
šípem napuštěným žlučí Hydry. Dřív než Nessos skonal, poradil Déianeiře, 
aby si nabrala jeho krve: přestane-li ji snad Héraklés milovat, ať mu tou 
krví potře šat a jeho láska se vrátí. Do Héraklova osudu zasáhla však opět 
Héra. Způsobila, že v záchvatu zuřivosti zabil Eurytova syna Ífita, který ho 
navštívil, aby mu pomohl zbavit se křivého obvinění, že jeho otci ukradl 
dobytek. Za tento čin se musel Héraklés vykoupit novou ztrátou svobody. 
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Podle výroku delfské věštírny vstoupil na tři roky do otroctví u lýdské 
královny Omfaly. 

Během své služby u Omfaly, stejně jako předtím u Eurysthea, dokázal 
Héraklés několik činů, j imiž si zaj istil stejnou slávu jako splněním dvanácti 
povinných úkolů. Na výpravě proti Amazonkám osvobodil Titána Promét
hea, který pomáhal l idem proti bohům a byl pak z Diova příkazu přikován 
k vrcholu Kavkazu. Dobře mířeným šípem zastřelil orla, který mu vyklová
val játra, a kyjem rozbil Prométheovy okovy. Na zpáteční cestě osvobodil 
dceru troj ského krále Láomedonta, která měla být obětována mořské ob
ludě. Za návštěvy v thessalských Ferách vyrval bohu smrti Thanatovi duši 
královny Alkéstidy, která se rozhodla dobrovolně zemřít místo manžela, 
a vrátil ji opět mezi živé. Zabil mnoho nepřátel a škůdců, kteří hubili l idi 
podobně jako Hydra, a v souboj i  zranil dokonce boha Area. Založil mnoho 
měst, z nichž nejznámější se stala Hérakleia (Herculaneum) pod Vesuvem. 
Obšťastnil též mnoho žen, například po zastávce Argonautů na Lémnu, 
jej ichž výpravy se rovněž zúčastnil, ho uvedlo jako otce svých synů neméně 
než padesát Lémňanek. O některých jeho dalších činech někteří autoři 
pochybovali .  Všichni se však shodli v tom, že se mu dostalo cti jako žádné
mu muži : sám nejvyšší bůh Zeus ho požádal o pomoc ! 

Proti olympským bohům povstali totiž Giganti, synové svrženého boha 
Úrana a bohyně země Gaie. Vítězství měli téměř j isté, protože dostali od 
své matky bylinu, která je chránila proti zbraním bohů. Když se Zeus dostal 
do úzkých, vzpomněl si na pozemšťany, neboť proti jej ich zbraním Giganty 
kouzlo nechránilo. Héraklés ochotně poslechl jeho výzvy, dostavil se na 
boj iště a s pomocí bohů všechny Giganty pobil .  Získal si tím i vděčnost lidí: 
ať byl Zeus jakýkoli, byl přece jen lepším vládcem než jeho předchůdcové 
Kronos a Úranos, či dokonce prvopočátečný Chaos. 

Héraklés by ovšem nebyl hrdinou dbalým své cti, kdyby se nevypořádal 
s těmi, kteří ho urazil i .  Se svými druhy porazil nejdřív Augeia. Na paměť 
svého vítězství založil pak v údolí mezi Alfeiem a Kladeem olympijské hry 
(o jej ich založení kolují však i j iné pověsti ) .  Potom se vypravil proti Trój i ,  
jejíž král Láomedón mu odmítl slíbenou odměnu za záchranu dcery před 
mořskou obludou. Dobyl ji, zboural jej í  hradby a Láomedonta zabil . Na
konec si vyřídil účet s Eury tem; zničil jeho město a rovněž ho zabil .  Mezi 
zajatkyněmi spatřil pak rusovlasou Jolu a vzplanul k ní starou láskou. Jak
mile se to dozvěděla Déianeira, vzpomněla si na krev Kentaura Nessa, 
pomazala jí slavnostní plášť a poslala mu ho do Oichalie. Hydřin jed ze 
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šípu, který otrávil Nessovu krev, způsobil Héraklovi nesnesitelnou bolest. 
Když viděl, že mu není pomoci, rozhodl se zbavit se muk dobrovolným 
odchodem ze světa. Dal si postavit na hoře Oitě pohřební hranici a uprosil 
mladého přítele Filoktéta, aby k ní přiložil pochodeň. 

Jakmile hranice vzplála, zatřpytil se blesk hromovládného Dia. Za ním 
sletěla bohyně Athéna a s poslem bohů Hermem odvezla Hérakla ve zla
tém voze na Olymp. Všichni bohové uvítali největšího hrdinu, dokonce 
Héra přemohla starou nenávist .  Zeus ho posadil ke stolu bohů, pohostil 
ho nektarem a ambrózií a odměnou za jeho činy i utrpení ho prohlásil 
nesmrtelným. 

Rozhodnutí velkého Dia zůstalo v platnosti . Dodnes září Héraklés na 
nebi jako veliké souhvězdí, dodnes žije v pověstech a příslovích, dodnes se 
konaj í  olympijské hry. 

Do doby před trojskou válkou kladou mýty celou řadu událostí, o n ichž se 
nejstarší básníci zmiňujíjen stručně nebo v narážkách. Dva příběhy dosáhly 
však neobyčejné popularity; snad proto, že v nich jde o trvale vděčný námět 
dobrodružných a dalekých cest .  První se vztahuje k Argu a jeho hrdinou je 
Perseus, osvoboditel Andromedy. Zpracoval jej Simónidés z Keu, Pinda
ros, Apollodóros a také Eurípidés v tragédii Andromeda, jež se bohužel 
nezachovala. Druhý se váže k lólku a popisuje slavnou výpravu Argonautů. 
Známe jej především z Eurípidovy Médeie a Apollóniových Algonautik. 

Argos, podle něhož se nazývá záliv a kraj , kterým j sme putovali po 
achajských hradech, považuj í  mýty za jedno z nejstarších řeckých měst; 
některé dokonce za sídlo prvních lidí po potopě světa. Dnes jeho staroby
lost připomínaj íjen nevelké vykopávky, v j ej ichž pokračování brání někdej 
ší turecká pevnost na akropoli. Z klasických dob, kdy byl významným de
mokratickým státem, j sou tu odkryty zbytky divadla a staveb na agoře. 
Jinak byl Argos po osvobození Řecka roku 1830 doslovně znovu postaven ,  
protože za bojů ho úplně zničila egyptská vojska v tureckých službách - hůř 
než kdysi mytický Aigyptos .  

Zakladatelem Argu byl prý král Foróneus, syn říčního boha Ínacha.  
Podle argejských pověstí svedl po potopě světa vody do řek a umožnil tak 
osídlení země l idmi .  Dcera boha Ínacha byla Íó,  která se stala Héřinou 
kněžkou a milenkou jej ího manžela D ia. Když na  to Héra přišla, proměnila 
j i  v krávu a dala j i  hlídat stookým pastýřem Argem. Íó však prchla a po 
dlouhé pouti se dostala do Egypta, kde potom porodila Diova syna Epafa, 
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prvního egyptského krále. Z Epafova rodu pocházel pak egyptský král 
Aigyptos, který měl padesát synů,  a libyjský král Danaos, který měl padesát 
dcer. Aigyptos chtěl své syny oženit s Danaovými dcerami, ale Danaos s tím 
nesouhlasil a po prohrané válce uprchl s nimi do Argu. Aigyptos ho tam 
následoval a prosadil své. Danaos však dcerám rozkázal, aby své vnucen� 
manžely o svatební noci zavraždily. S výj imkou jediné tak učinily a byly za 
to odsouzeny věčně nabírat vodu do děravých sudů. Svého manžela uchrá
nila jen nejmladší Hypermnéstra. Jmenoval se Lynkeus a stal se po Dana
ově smrti argejským králem. Po něm zdědil trůn Abás, který měl dva syny: 
Akrisia, svého pozdějšího nástupce, a Proita, zakladatele Tírynthu. Akri
sios se dozvěděl věštbu, že má zahynout rukou svého vnuka. Zavřel tedy 
svou dceru Danau do podzemní komnaty, by jí zabránil stýkat se s muži . 
Avšak všemohoucí Zeus nad Akrisiem vyzrál. Jelikož se mu Danaé líbila 
ještě víc než kdysi jej í  prababička, pronikl k ní stropem v podobě zlatého 
deště. Po příslušné době se Danaé narodil syn, příští hrdina Perseus. 

Byl to skutečně hrdina jako podle schématu (kdyby v té době taková 
schémata byla) : bez bázně a hany, bez jediného záporného rysu, vždy smělý, 
čestný, nezištný, úspěšný. Danaé se jeho božským původem netaj ila, však 
také proč, ale Akrisios se přesto rozhodl, že se ho zbaví. Dal zhotovit 
velikou truhlici, zavřel do ní Persea i s Danaou a hodil ji do moře. Diovu 
synovi nebylo ovšem souzeno utonout jako kotěti, a tak vlny odnesly truh
lici k ostrovu Serifu (v Kykladách) ,  kde ji vylovil rybář Diktys, bratr taměj
šího krále Polydekta. Zavedl Danau s Perseem do královského paláce 
a Polydektés j i  přátelsky přij al .  Ujal se jí a věnoval jí veškerou pozornost, 
dokonce větší, než j í  bylo milé. Když si ji přesto nezískal, rozhodl se po 
létech čekání k násilí. V té době měl však Perseus už dost sil, aby matku 
ubránil. Polydektés tedy usoudil, že se musí Persea zbavit .  Popřel mu do 
očí jeho božský původ a vyzval ho, by jej dokázal něj akým nadlidským 
činem. Když Perseus souhlasil, uložil mu zabít obludu Medúsu a přinést 
jej í  hlavu. 

Medúsa byla jedna ze tří Gorgon, nestvůrných okřídlených žen s dlou
hými tesáky a zmijemi místo vlasů; při pohledu na n i  člověk hrůzou zka
meněl. Žila se svými sestrami, které byly nezahubitelné, na dalekém ostro
vě v Ókeanu; už jenom dostat se k ní bylo nad lidské síly. Tu mohli pomoci 
Perseovi jedině bohové. Protože měl však odvahu (a byl synem jej ich 
vládce), dal mu bůh Hermés kouzelný meč, j ehož rány se nikdy neminuly 
cíle, a Athéna měděný štít, v němž se vše odráželo jako v zrcadle. Od nymf 
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pak dostal Hádovu přílbu, jež činila člověka neviditelným, sandály s křídly, 
jež umožňovaly létat, a brašnu, jež se zvětšovala nebo zmenšovala podle  
toho, co  se  do ní dalo. S touto výzbrojí vydal se na cestu. 

Po fantastickém letu, který působil na lidi dávných dob stejným dojmem 
jako největší hrdinské činy, dostal se Perseus nad ostrovy Gorgon. Nastavil 
svůj štít a prohlížel si v něm pobřeží jako v monitoru. Jakmile se v něm 
objevila Medúsa, bleskurychle se na ni vrhl. Dřív než j i  syčící hadi stačili 
varovat, kmitl se jeho meč a useknutá hlava se ocitla v brašně. Z těla se jí 
vyvalil proud temné krve, z něhož vystoupil obr Chrýsaór a okřídlený kůň 
Pégasos. V té chvíli přiletěly Medúse na pomoc obě sestry. Perseus si však 
nasadil Hádovu přílbu a stejně rychle, j ak se objevil , zmizel ve výši nad 
mořem. 

Okřídlené sandály nestačily donést Persea až na Serifos; byl nucen ke 
dvěma mezipřistáním. Poprvé v severní Africe, kde žil Titán Atlás, který 
ho přijal nevlídně a prohlásil jeho zprávu o zabití Medúsy za lež. Perseus 
tedy odvrátil hlavu a vytáhl z brašny Mudúsinu hlavu . AtIás nato zkameněl 
a padl k zemi, kde leží široce roztažen od Marrákeše po Tunis dodnes. 
Podruhé přistál Perseus v zemi Aithiopů na jižním konci světa, kde vládl 
král Kéfeus a jeho manželka Kassiopeia. Když se blížil k jej ich paláci, 
spatřil na skále u moře přikovanou dívku. Byla to královská dcera Andro
meda, kterou musel Kéfeus obětovat mořské obludě, aby tak odčinil uráž
ku mořských nymf, j íž se dopustila Kassiopeia. Perseus se rozhodl j i  zachrá
nit. Vznesl se do výšky, vytasil meč, a jakmile se obluda objevila, zaútočil 
na ni a po těžkém boj i  j i  zabil. Perseova návštěva skončila svatební hosti
nou, na které si musel ještě Andromedu uháj it proti j ej ímu dřívějšímu 
nápadníkovi Fíneovi. Na Serifos se vrátil v nejvyšší čas. Polydektés už čekal 
vojáky, kteří mu měli přivést Danau, jež se ukryla v azylu Diova chrámu. 
Místo ní se však objevil Perseus a oznámil splnění úkolu. Polydektés, který 
byl přesvědčen, že Perseus zahynul, nazval ho chvastounem a lhářem. Per
seus nato odvrátil hlavu a na důkaz pravdy mu ukázal Medúsinu hlavu. 
Polydektés se v té chvíli změnil v kámen. 

Protože Perseus po vládě nad Serifem netoužil, odevzdal ji Diktyovi 
a odplul s matkou a manželkou do Argu. Jeho děd Akrisios před ním 
uprchl, a tak se tam stal králem. Vládl dlouho, šťastně a spravedlivě. Když 
se Akrisios přesvědčil, že mu nehrozí nebezpečí, vrátil se do Argu. Pravdě
podobnému osudu však neušel . Při slavnostních hrách ho Perseus zasáhl 
nešťastnou náhodou do hlavy d iskem. V žalu, že způsobil dědovu smrt, 
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rozhodl se opustit Argos a vyměnil ho s přítelem Megapenthem za Tíryns. 
Po smrti se dostal do nebe a září tam i se svou manželkou a jejími rodiči 
jako souhvězdí dodnes. 

S hrdinou druhého z těchto mýtů to na rozdíl od Persea nedopadlo 
dobře. Měl sice stejně těžký úkol a stejnou odvahu, ale nižší původ a hlavně 
nižší povahu. Jmenoval se lásón a byl vnukem krále Kréthea, zakladatele 
slavného thessalského města Iólku, u jehož trosek s vrstvami až z doby 
kolem roku 2500 př. n . 1 .  vyrostl moderní Volos, třetí největší přístav Řecka. 

Svůj úkol dostal lásón od krále Pelia, který zbavil jeho otce Aisona vlády. 
Měl přinést zlaté rouno z Kolchidy dokázat tak, že je hoden iólského trůnu, 
který mu ostatně podle práva patřil .  Toto rouno bylo majetkem krále Aiéta 
a pocházelo ze zlatého berana, který unesl do Kolchidy mladého Frixa, 
syna krále Athamanta a bohyně oblaků Nefely, aby ho zachránil před 
úklady macechy. Král Aiétés si na rounu velice zakládal. Měl je pověšeno 
na vysokém stromě v háj i  boha války Area, kde mu je hlídal věčně bdící 
ostražitý drak. Podle všeobecného přesvědčení se ho nemohl nikdo zmoc
nit; s tím ovšem Peliás počítal. Klidně proto lásónovi slíbil, že když mu 
rouno přinese, vydá mu vládu nad lólkem. 

lásón věděl, že co nedokáže jednotlivec, dokáže spojení sil .  Zorganizoval 
proto velkou výpravu a získal pro ni  půl stovky nejslavnějších hrdinů, mezi 
nimi Diova syna Hérakla, athénského krále Thésea, bratry Kastora a Po
Iydeuka ze Sparty, okřídlené sourozence K1aida a Zéta, krále Lapithů Pei
rithoa, kalydónského Meleagra a mnohé j iné. Jako hudebník je doprovázel 
Orfeus a jako lékař pozdější bůh Asklépios. Když hrdina Argos postavil 
padesátiveslici, jež dostala jméno Argó ("Rychlá"),  shromáždili se v Iólku 
a po příslušných obětech bohům vypluli na cestu k dalekým horám Kavka
zu, pod nimiž ležela Kolchis. 

Plavba Argonautů byla plná nebezpečí a dobrodružství. Prvního dne 
dopluli k ostrovu Lémnu a málem se nedostali dále. Lémňanky totiž všech
ny své muže pozabíjely, prý pro nevěru, a zkušenost je  poučila, že život 
s muži je sice těžký, ale bez nich nemožný. Vycházely jim proto v každém 
ohledu natolik vstříc, že nebýt Hérakla, byl i by na zlaté rouno docela 
zapomněli .  Potom přistáli u poloostrova Kyziku v dnešním Marmarském 
moři a tamější král je přátelsky přijal .  Po odplutí jim však vítr obrátil lod' 
a přihnal ji v noci zpět. Král Kyzikos se proti nim postavil, protože je  
považoval za  piráty, a lásón ho v sebeobraně zabil .  Na další zastávce se na 
ně vrhli hrozní šestirucí obři; Héraklés je  však v čele malého výsadku pobil .  
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Plavba Argonautů 

V Bithýnii se střetli s králem divokých Bebryků, který vyzval nejsilnějšího 
z nich k pěstnímu boj i .  výzvu přij al Polydeukés a v těžkém boji mu pak 
rozbil hlavu . V Thráki i  se setkali s králem Fíneem, který j im poradi l ,  jak se 
dostanou přes úžinu, jež se dnes jmenuje Bospor. Odměnil se jim tak za to, 
že Kalais a Zétés ho osvobodi li od ohavných položen-poloptáků Harpyj í, 
které mu vždy pokálely j ídlo, takže se nemohl najíst. Úžinu Bosporu střeži ly 
dvě skály, které se tehdy neustále rozestupovaly a srážely. Na Fíneovu radu 
vypustili tedy holubici, odhadli z jej ího letu potřebnou rychlost, opřeli se 
do vesel a až na malé poškození zádi šťastně proplul i .  Po dlouhé  plavbě po 
Nehostinném (dnešním Černém) moři a po mnoha dalších příhodách při
stáli nakonec u břehů Kolchidy. 

lásón se dal v doprovodu svých druhů ohlásit u krále Aiéta a požádal ho, 
aby mu vydal zlaté rouno: jestl iže tak učiní, bohatě se mu odmění a ihned 
odpluje .  Aiétés mu ovšem nemínil vyhovět. Z obavy před Argonauty však 
prohlásil, že je lásónovi vydá, jestliže splní jeden úkol . Byl poněkud složitý: 
měl zorat pole boha Area železným pluhem taženým ohnivými býky, pak 
toto pole osít dračími zuby a vyčkat, až z nich vyrostou ozbrojení vojáci, 
a tyto vojáky pobít. l ásón neodmítl a jeho odvaha se zalíbila bohyni Héře. 
Zařídila, že se do něho na první pohled zamilovala Aiétova dcera Médeia, 
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která ovládala mocná kouzla .  Ta mu pak dala mast, jež činila člověka na 
jeden den nepřemožitelným, a poradila mu, aby vhodil mezi vojáky z dra
čí setby kámen, o který se poperou, takže ho v zápalu boje nezpozoruj í 
a snadno je přemůže . lásón pak k velikému překvapení úkol splnil , ale 
Aiétés svůj slib nikoli. S Médeinou pomocí tedy lásón rouno ukradl . 
Z vděčnosti j í  slíbil manželství a bez meškání nastoupil s ní na loď. 

Zpáteční cesta Argonautů byla snad ještě dobrodružnější. Když po bouř
l ivé plavbě zakotvili v ústí řeky Istru (dnešního Dunaje), dostihlo je loďstvo 
krále Aiéta, kterému velel Médein bratr Apsyrtos. lásón ho s Médeinou 
pomocí vylákal na opuštěný ostrov a zabil ,  jeho tělo pak rozsekal a naházel 
do Istru. Zbavil tak nepřátele vůdce a získal čas. Zatímco Kolchiďané lovili 
Apsyrtovy údy, Argonauté jim unikli proti proudu do neznámých zemí 
střední Evropy, odkud se bůhvíjak dostali do I l lýrského čili Jaderského 
moře, pak přes řeku Éridanos (Pád) do Rhodanu (Rhony) a po něm do 
Tyrrhénského moře. Připluli k ostrovu čarodějnice Kirky, která byla pří
buznou Médeie, a podle jej í  rady propluli šťastně nebezpečnou úžinou 
mezi Skyl lou a Charybdou. Unikli i l íbezným hlasům Sirén, které lákaly 
plavce do záhuby. Vítr je pak přihnal k ostrovu Fajáků, kde lásón konečně 
splnil svůj slib a uzavřel s Médeiou sňatek. Velikým obloukem kolem se
verní Afriky a Kréty vpluli potom do moře, jež se dnes jmenuje Egejské, 
a v pořádku přistáli v lólku. 

Po slavnostním uvítání a obětech lásón svým druhům poděkoval a po
přál jim šťastnou cestu domů. Potom se vypravil k Peliovi. To byla ovšem 
chyba: měl se k němu vypravit předtím, než se jeho druhové rozešli . Peliás 
zvážil jeho i své síly a rouno-nerouno vládu mu nevydal .  Jelikož ho lásón 
nemohl k tomu donutit, požádal Médeiu, aby ho zavraždila. 

Médeia vítala každou příležitost, by lásónovi dokázala svou lásku. Když 
jeho otec Aisón naříkal, že se už nedožije dne, kdy se vláda v lólku vrátí do 
rukou zákonného krále, pomocí kouzelného odvaru mu vrátila mládí. Nyní 
byla ochotna použít stejného kouzla proti Peliovi. Přemluvila jeho dcery, 
aby mu prořízly hrdlo, že místo staré krve vleje  do něho odvar, který 
omladil Aisona. Připravila však smrtící odvar a před očima dcer ho zahu
bila. Tím přivolala na sebe pomstu Peliova syna Akasta, který ji i s lásonem 
z lólku vyhnal. 

Po ztrátě naděje na trůn svých předků usadil se lásón v Korinthu, jehož 
král Kreón mu poskytl azyl . Médeia mu tam porodila dva syny a doufala, 
že rodinné štěstí mu nahradí zmařenou touhu. lásón byl však příliš ctižá-
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dostivý a rozhodl se dosáhnout královského titulu a vlády za každou cenu .  
Vyhlédl si proto mladičkou Glauku, Kreontovu dceru, a rozhodl se  s ní 
oženit, aby si tak zajistil nástupnictví na korinthský trůn. Jakmile se to 
Médeia dozvěděla, změnila se jej í  láska ve stejně vášnivou nenávist. Zahu
bila Glauku i Kreonta a zahubila i oba své syny, aby se lásón utrápil žalem. 

lásón, kdysi vůdce největších řeckých hrdinů, uzavřel svou vinou před 
sebou brány všech královských paláců i brány všech měst a skončil jako 
tulák. Když jednou přecházel přes Isthmos, spatřil svou loď Argó, j ak tam 
stoj í vytažena na břehu, a lehl si do jejího stínu. Jakmile usnul, zřítila se 
zetlelá záď a pohřbila ho pod svými troskami. 

Héraklovým současníkem a druhem byl athénský král Théseus, největší 
hrdina iónských mýtů . Zprávy o něm máme ze stejných pramenů jako 
o Héraklovi, tj . především od Homéra a od básníků attických tragédií. Jak 
tomu u hrdinů bývá, jsou plny rozporů. V jednolitý příběh je zpracoval 
teprve počátkem 2. století n. I .  Plútarchos. 

Athéňané považovali své město za město Théseovo a Thésea za zakla
datele Athén. Připisovali mu sjednocení attického obyvatelstva pod athén
ským vedením, první athénskou ústavu a vytvoření základů athénské de
mokracie. Město Athény existovlo ovšem už před ním; odkdy, o tom 
neměly mýty zcela j asno. Považovaly jeho obyvatele a krále za autochtonní, 
"prapůvodní" ,  zrozené přímo z jeho půdy. Prvním athénským králem byl 
podle mýtů Kekrops, napůl muž a napůl had, což v jej ich symbolice zna
mená, že jelikož neměl nohy, nepřišel odnikud, vyšel ze země. Jeho záslu
hou se stala též ochrannou bohyní města Diova dcera Athéna. O vládu nad 
Attikou se prý ucházel současně s Athénou bůh moře Poseidón. Bohové 
se tedy sešli na Akropoli, aby j ej ich spor rozhodli, a pozvali i Kekropa, 
protože se ho to pochopitelně týkalo. Nakonec se usnesli, že vládu přiřknou 
tomu, kdo dá městu cennější dar, který dar má větší cenu, měl určit Kek
rops. Poseidón udeřil svým trojzubcem do skály, takže z ní vytryskl pramen 
slané vody. Athéna nato zarazila do země své kopí, z něhož vyrostla oliva. 
Kekrops rozhodl jednoznačně: slané vody je plné moře, ale ol iva je strom 
se vzácnými plody, jehož pěstování podnítí  lidi k práci a dá zemi bohatství. 
("Athénina oliva" roste na Akropoli mimochodem dodnes:  u západní zdi 
Erechtheia, poblíž někdejší Kekropovy hrobky. Naposledy tam byla zasa
zena roku 1917.) Kekrops prý také nazval město na počest Athény Athé
nami.  Plútarchos však tvrdí, že j e  tak nazval teprve Théseus. 
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Théseus byl podle převládaj ících mýtů Kekropovým pravnukem. Za jeho 
otce se oficiálně považoval athénský král Aigeus, méně oficiálně bůh Po
seidón. Jeho matka Aithra byla podle některých autorů Aigeovou manžel
kou, podle j iných milenkou. Po ní byl pak vnukem troizénského krále 
Pitthea a pravnukem dobyvatele Peloponnésu Pelopa. Narodil se a vyrostl 
v Troizénu, kdysi slavném městě na východním pobřeží Argolidy. Aigeus 
mu tam zanechal před návratem do Athén, kam ho volaly vladařské povin
nosti ,  pouze meč a sandály, které zavalil velkým balvanem; vždyť když 
dospěje a bude mít dost sil , balvan odvalí. Tak se také stalo, a to po šestnácti 
letech, kdy se Théseus rozhodl vypravit do Athén, kde se měl v budoucnosti 
stát králem. 

Ačkoli po moři je to z Troizénu do Pirea sotva půl dne plavby, Théseus 
si zvolil delší a nebezpečnější pouť. Chtěl se trochu porozhlédnout po světě 
a dokázat nějaký hrdinský čin, aby nepřišel k Aigeovi bez slávy. První pří
ležitost se mu naskytla hned u Epidauru, kde ho přepadl lupič Perifétés, 
který zabíjel pocestné železným kyjem. Théseus mu jej v zápase vykroutil 
z rukou a tak ho udeřil, že víc j iž nevstal . Na Isthmu narazil na loupežníka 
Sínida, který přivazoval pocestné k vrcholům dvou proti sobě ohnutých 
borovic, takže j im po náhlém uvolnění roztrhly tělo. Théseus ho přemohl 
a naložil s ním přesně podle jeho zvyku. V Krommyónu zabil na prosbu 
rolníků obrovskou šedou svini ,  která ničila úrodu. Megarský kraj osvobodil 
od lupiče Skeiróna, který nutil pocestné, aby mu umyli nohy, a pak je 
kopancem shazoval do moře. U Eleusíny musel podstoupit podobný zápas 
jako Héraklés s Antaiem. Žil tam silák Kerkyón ,  jenž vyzval každého k boj i  
na život a na smrt, zápas s Théseem však nepřežil . V samotné Attice mu 
pak zastoupil cestu loupežník Damastés, známější pod přezdívkou Pro
krústés čili Napínač. Ten zase zval  pocestné do své chýše a tam je po 
dobrém nebo po zlém donutil ,  aby ulehli na lůžko. Nikoli ovšem proto, aby 
si odpočinuli :  jestliže jim přečnívaly nohy, usekl je ,  jestl iže je měli naopak 
krátké, natáhl je  kosti nekosti až k okraj i .  Théseus ho však přemohl, povali l  
na lůžko, protože mu přečnívala hlava, bez okolků j i  usekl mečem. 

V Athénách vyhledal Théseus královský palác; Aigeus ho v první chvíli 
nepoznal .  Poznala ho však Médeia, která se po lásonově smrti vetřela do 
Aigeovy přízně, protože mu slíbila, že když se s n í  ožení, vrátí mu svými 
kouzly mládí. V obavě, že j í  od Thésea hrozí nebezpečí, přemluvila Aigea, 
aby ho dal otrávit. Při hostině však Aigeus pohlédl na jeho meč a poznal 
v něm svůj dar, pak se podíval na jeho sandály a okamžitě převrhl číši 
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s otráveným vínem. Objal ho,  představil ho l idu jako svého syna  a nástupce 
a Médeiu vyhnal .  Netrvalo dlouho a Théseus dokázal, že si  vládu nad 
Athénami zasluhuje.  Ubránil je proti Aigeovým nepřátelům Pallantovcům, 
osvobodil Attiku od zuřivého býka ( téhož, kterého přivedl z Kréty na Eu
rystheův rozkaz Héraklés) a dobrovolně se přihlásil mezi mladíky, kteří 
měli být odvezeni na Krétu a obětováni Mínótaurovi. S pomocí Mínóovy 
dcery Ariadny pak Mínótaura zabi l  a osvobodil tak Athény od potupné 
daně. Na zpáteční cestě, kdy ho bůh Dionýsos donutil zanechat Ariadnu 
na ostrově Naxu, zapomněl však ze žalu nad jej í  ztrátou vyměnit černé lodní 
plachty za bílé, j imiž měl podle dohody s Aigeem už zdaleka ohlásit šťastný 
návrat. Když je Aigeus spatřil, domníval se, že Théseus zahynul, a v zou
falství se vrhl ze skály do moře, jež nese od těch dob jeho jméno. 

Jako athénský král vládl Théseus moudře a spravedlivě. Opevni l  město 
hradbami, vyzdobil je stavbami a náměstími, dal l idu zákony v jeho vlast
ním zájmu a vedl ho k tomu, aby s i  vládl sám. Přitom nevynechal jediné 
příležitosti, aby se vyznamenal .  S hrdinou lásonem se vypravil za zlatým 
rounem do Kolch idy, s hrdinou Meleagrem se zúčastnil lovu na nebezpeč
ného kalydónského kance, s Héraklem se vypravil do války proti Amazon
kám. Ze všech těchto výprav se vrátil se s lávou a z poslední i s manželkou : 
s krásnou a statečnou vůdkyní Amazonek Antiopou, kterou dostal při roz
dělování zajatkyň od Hérakla. Získal si jej í  lásku, a když přitáhly Amazon
ky k Athénám, aby j i  osvobodi ly, postavi la se j im po jeho boku na  odpor 
a v boj i  zahynula. 

Přes touhu po slávě nevyhledával Théseus války a snažil se zaj istit svému 
městu mír. Když ho však napadl lapithský král Peirithoos, bez váhání proti 
němu vytáhl a vyzval ho k osobnímu souboj i .  Jakmile zj istil, že oba jsou 
stejně silní, navrhl mu, aby stáh l i  svá vojska a uzavřeli smlouvu o přátelství. 
Jako Peirithoův přítel se také zúčastnil j eho svatby s Hippodameiou, dce
rou krále Búta, kde došlo k známému boji Kentaurů s Lapithy. Divocí 
Kentaurové, napůl muži a napůl koně, se tam totiž zpi l i ,  a když svatební 
slavnost vrcholi la, vrhl  se jejich vůdce Eurytión na Hippodameiu , aby j i  
unesl. Ostatní následovali jeho příkladu. Peirithoos a Théseus se v čele 
hostů postavili na obranu lapithských žen, a protože neměl i v hodovní 
síni zbraně, házeli  po Kentaurech poháry, bili j e  nohama zlámaných stolů 
a zápasili s n imi holýma rukama. Nakonec je téměř všechny pobi l i ,  až na  
několik zbabělců, kteří včas prchli do hor. 

Po Antiopině smrti se Théseus znovu oženil a vybral si Ariadninu mladší 
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sestru Faidru. Jej ich manželství skončilo tragédií. Faidra se totiž zamilova
la do Théseova a Antiopina syna Hippolyta, a když u něho neuspěla, z ura
žené ješitnosti ho obvinila, že ji chtěl svést . Théseus nato požádal boha 
Poseidóna, aby ho zahubil. Poseidón vyslal z moře obludu, která splašila 
Hippolytovi koně, takže ho usmýkali. Pravda však vyšla najevo a Faidra 
spáchala sebevraždu .  

Krátce po Faidřině smrti stal se vdovcem i Peirithoos. Navštívil tedy 
Thésea a navrhl mu, aby si společně našli nové manželky. Oba zatoužili po 
krásné Heleně ze Sparty (téže, pro kterou vznikla později trojská válka) 
a unesli j i .  Protože se nechtěli kvůli ženě znepřátelit, dohodli se, že budou 
o ni losovat, a kdo vyhraje, pomůže druhému získat manželku podle jeho 
přání. Vyhrál Théseus, vzal si tedy Helenu a odvedl ji do Athén . Peirithoos 
ho nato požádal, aby mu pomohl získat Persefonu, manželku vládce pod
světí Háda. Marně mu Théseus tuto troufalost vymlouval, Peirithoos trval 
na svém, a tak se s ním podle daného slova za ní vypravilo. Hádés je přijal 
nad očekávání vlídně a na Peirithoovu žádost odpověděl, že si to rozmyslí, 
ať se zatím posadí se svým přítelem na lavici v předsíni 

O trojské válce vzniklo, pokud je  známo, už v archaické době osm velkých 
básnických skladeb, z nichž se zachovaly dvě : Homérovy Ílias a Odysseia. 
Jsou to největší básně řecké a světové literatury. Ne ovšem proto, že mají  
27 803 veršů, což je samo o sobě úctyhodné, a le  pro svou uměleckou výši, 
myšlenkovou hloubku, šíři záběru a velkolepost koncepce. Měly základní 
význam pro celý kulturní vývoj starověkého Řecka, ovlivnily všechny jeho 
básníky a dramatiky, všechny výtvarné umělce, všechny filozofy a historiky. 
Věky nahromadily kolem nich hory otázek; vrátíme se k nim pozděj i .  Na 
tomto místě jde nám jen o jej ich stručný obsah. 1Voří totiž závěrečný cyklus 
nejstarších řeckých mýtů a bájí. 

V Íliadě nás přivádí Homér do achajského tábora před Trójou v devátém 
roce a desátém měsíci války: v den, kdy propukl spor mezi vrchním velite
lem spojených achajských vojsk Agamemnonem a největším achajským 
hrdinou Achilleem. Tento spor vyvolal Agamemnón, který byl sice mocný 
král a statečný válečník, ale ne tak velký člověk, aby prominul podřízené
mu, že ho převýšil zásluhami a oblibou. Bezprostřední příčinou sporu byla 
žena a jeho bezprostředním následkem byl pak rozkol v achajském vojsku, 
který ohrozil zdar celé výpravy proti Trój i .  

Proč došlo k výpravě Achajců proti Trój i ,  říká Homér jasně: protože 
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osud určil pád tohoto města. Osud je ovšem nevyzpytatelný a jeho cesty 
jsou složité, jeho vykonavateli jsou bohové a lidé. Diovi se tedy znelíbil 
trojský královský rod, proč, to nemusel jako bůh nikomu zdůvodňovat. 
Tehdejší trojský král Priamos se sice proti němu ničím neprovinil , ale to 
bylo zřejmě vedlejší. Nato se sběhlo několik událostí, jež napohled nijak 
nesouvisely, ale řízením osudu se skloubily v řetěz příčin a následků, jehož 
posledním článkem byla záhuba Tróje. 

Začalo to na svatbě fth íjského krále Pélea a mořské bohyně Thetidy, 
které se zúčastnili všichni olympští bohové, protože j im na ní velice zále
želo. Od Prométhea se totiž dozvěděli věštbu, že Thetidin syn převýší otce, 
a tak j i  ve svém zájmu provdali za smrtelného muže. Pozvali  i jiné bohy 
a bohyně, s výj imkou bohyně sváru Eridy, o jej íž společnost nestáli .  Ta se 
j im pomstila :  když byla hostina v nej lepším, vhodila mezi Héru, Athénu 
a Afrodítu zlaté j ablko s nápisem "Nejkrásnější bohyn i ! "  Všechny tři po 
něm okamžitě sáhly a každá je chtěla mít pro sebe. Vznikl z toho spor, který 
nevedl k ničemu, a tak požádaly Dia, aby je rozsoudil .  D iovi bylo jasné, že 
dá-li jablko jedné, druhé dvě si znepřátelí. Chvíli přemýšlel, j ak se z toho 
dostat, pak přišel na božský nápad. Zavolal boha Herma a poručil mu, aby 
je odvedl i s j ablkem sváru na horu Ídu u Tróje .  Žije tam pastýř Paris, ten 
ať spor rozhodne. 

Paris byl sice pastýř, ale ne lecjaký: byl to syn trojského krále Priama 
a jeho manželky Hekaby. Že nežil v paláci, ale v chýši na horách, mělo svůj 
důvod. Když se měl narodit , Hekabě se zdálo, že viděla pochodeň, která 
zapálila město. Věštec vyložil sen v tom smyslu, že novorozený syn má 
způsobit  pád Tróje .  Priamos da l  proto chlapce odnést na Ídu a pohodit 
napospas zvěři. Ujala se ho však mědvědice, pak ho našli pastevci a vzali 
ho k sobě. Vyrostl v zdatného junáka; o svém původu nevěděl a žil si spo
kojeně až do dne, kdy se před ním objevil Hermés se třemi bohyněmi. 
O čest být rozhodčím v jej ich sporu nestál, ale protože Diova rozkazu 
nemohl neuposlechnout, pozorně si je prohlédl .  Všechny tři mu připadaly 
stejně krásné, nebo j inak krásné, což vycházelo na jedno, a tak rozpačitě 
přehazoval jablko z ruky do ruky. Bohyně se mu snažily pomoci , začaly 
chvál it své přednosti a hanět své soupeřky, ale tím ho teprve zmátly. Nako
nec se uchýl ily k argumentaci, kterou zákony lidí kvalifikuj í j ako ovlivňo
vání soudce příslibem výhod. Héra mu nabídla vládu nad Asií, dá-I i jablko 
jí, Athéna vítězství v každé válce, Afrodíta nejkrásnější ženu za manželku. 
Rozhodl se tedy rozsoudit spor podle svých sklonů a zájmů. K čemu by mu 
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Únos Heleny. Geometrická malba /UI antické váze z 9. -8. stol. pl'. 11. I. (NárodllÍ 
archeologické ml/zel/m v Athénách) 

byly starosti s vládou? K čemu válečná sláva? Ale oženit se s nejkrásnější 
ženou? Podal j ablko Afrodítě. 

Nejkrásnější ženou byla podle shodného úsudku bohů i mužů Helena, 
dcera Dia a Lédy, manželky spartského krále Tyndarea. Tu měla Afrodíta 
na mysl i ,  i když s tím byla spojena j istá komplikace. Helena byla totiž už 
provdána, a to za Meneláa, syna mykénského krále Átrea. Byl to statečný 
muž a znala ho už z dětství, kdy se svým bratrem Agamemnonem uprchl 
do Sparty, aby se zachránil před strýcem Theystem, který mu zavraždil otce . 
Po Tyndareově smrti stal se Meneláos spartským králem, a jeho bratr 
Agamemnón, který se oženil s Heleninou sestrou Klytaimnéstrou, si znovu 
vydobyl vládu v Mykénách. Nyní žila Helena v šťastném manželství, stejně 
jako Klytaimnéstra, a neměla nejmenší tušení, co se odehrálo na Ídě a co 
z toho vzejde. 

Paris se po setkání s Hermem a bohyněmi brzy dostal do Tróje a dozvě
děl se tam o svém původu. Protože Hekaba nepřestávala po něm truchlit, 
i když měla ještě osmnáct synů (a s nevlastními celkem padesát), uspořádal 
Priamos k uctění jeho památky slavnostní hry. Vítěz měl dostat nejlepšího 
býka z královského stáda, jež se páslo na svazích Ídy. Co však nechtěla 
náhoda: tento býk byl zrovna z Paridovy stáje  a Paris ho měl ze všech býků 
nejraděj i .  Rozhodl se tedy, že ho dovede sám do města a podívá se na hry, 
aby se dozvěděl, komu připadne. Když spatřil zápasníky, napadlo mu, že 
by si na ně klidně troufl . Přihlásil se tedy a skutečně vyhrál. V té chvíli ho 
poznala jeho sestra Kassandra, slavná věštkyně, a ačkoli před ním rodiče 
varovala, nadšeně ho uvedli do svého paláce. Nyní už nic nepřekáželo, aby 
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Afrodíta splnila svůj slib. Vzbudila v něm touhu po manželce a vnukla mu 
myšlenku, aby se vypravil do Sparty, pověstné krásou žen . Netrvalo dlouho 
a Paris se v doprovodu svého druha Aineia ohlásil v paláci krále Meneláa .  
Byl přátelsky přijat, a když mu král  představil svou manželku, na  první 
pohled se do ní  zamiloval .  Na druhý den se pak Meneláos omluvil, že musí 
na Krétu, a přikázal manželce, by hostům ve všem vyhověla. Vyložila- I i  si 
Helena tato slova příliš volně, měla na tom vinu především Afrodíta. 
Roznítila v ní  takovou l ásku k Paridovi, že zapomněla na manžela i na 
vlast, a tajně s ním odplula do Tróje.  

Jak tomu tehdy mezi Paridem a Helenou doopravdy bylo, nevíme a asi 
se už nedovíme. Podle jedné verze odešla prý Helena dobrovolně .  Podle 
druhé, na které trval zejména Meneláos, Paris Helenu unesl, a to dokonce 
s pokladnicí. Tak či onak, Paris se dopustil zločinu proti zákonu pohostin
ství a urazil spartského krále. To ovšem nemohlo zůstat bez trestu; ať činy 
lidí řídí třeba bohové, lidé jsou za ně odpovědni. Trestem za únos královy 
manželky synem cizího krále byla podle dobových zvyklostí válka. 

Jakmile Meneláos zj istil , co se za jeho nepřítomnosti stalo, vypravil se 
do Mykén, aby se poradi l .  Na Agamemnonův návrh odplul pak s ithackým 
králem Odysseem do Tróje, aby se pokusil vyřídit věc po dobrém.  Paris však 
odmítl o Heleně mluvit a chtěl vrátit jen pokladnici .  Když se král Priamos 
za něho postavil, pohrozil mu Meneláos válkou, a když to nepomohlo, 
přešel od hrozby k činu. Požádal Agamemnona, aby zorganizoval trestnou 
výpravu proti Trój i ,  a vyzval všechny achajské krále, aby se k ní p řipoj i l i .  
Mluvilo se přitom samozřejmě především o právu a cti . Každý však věděl,  
že Trója je plná zlata, stříbra, bronzu a krásných žen a že výprava, vede
ná mocným mykénským králem, slibuje  válečnou slávu a kořist. Nakonec 
shromáždil Agamemnón spojeneckou armádu o síle sto t isíc mužů a vyplul 
s ní z přístavu Aulidy proti Trój i .  

Bylo to největší vojsko, jaké kdy Achajci postavili, a jeho oddíly vedl i  
nejstatečnější achajští králové nebo královští  synové. Nade všemi vynikal 
Agamemnón, měl deset tisíc mužů a stovku rychlých lodí. S devadesáti 
loděmi připlul král Diomédés z Argu, vítězný vůdce epigonů, kteří zničili 
Théby. Stejný počet lodí přivedl krétský král Ídomeneus, Mínóův vnuk. 
Meneláos měl jen šedesát lodí, ale nejstatečnější mužstvo. S padesáti  lodě
mi připlul král Nestór z Pylu, který vládl už třetímu pokolení lidí, a také 
Menestheus z Athén, jenž byl za vůdce zvolen lidem .  Výpravy se zúčastnili 
i další hrdinové, mezi nimi veliký Aiás ze Salamíny a jeho jmenovec z Lok-
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ridy, Héraklův syn Tlépolemos z Rhodu, lučištník Filoktétés a kromě ji
ných Odysseus ze skalnaté Ithaky. Jako poslední se k vojsku připojil Péleův 
a Thetidin syn Achilleus, kterého Thetis ukryla u krále Lykoméda na Sky
ru. Nechtěla ho totiž pustit do války, protože znala věštbu, že buď bude 
Achilleus žít d louho a bez slávy ve Fthíi, nebo dobude nesmrtelné slávy, 
ale padne v rozkvětu mládí před Trójou. 

Vyloďovací operace se Achajcům zdařila: zejména díky Odysseově chyt
rosti a odvaze. Jej ich útok na hradby však Trójané odrazili, a tak Agamem
nonovi nezbylo než přejít k obléhání. Trojské vojsko bylo zpočátku nepo
četné, skládalo se však z bojovníků, kteří byli ochotni položit za své město 
život. Pozděj i je posílili Dardanové vedení Priamovým synovcem Aineiem, 
Lýčané v čele s Glaukem a Sarpédontem, Thrákové, Kárové, Pelasgové 
a j iní spojenci j azyků různých. Vrchním velitelem Trójanů byl nejstarší syn 
Hektór, který se silou a statečností vyrovnal kterémukoli z předních achaj
ských vůdců včetně Achillea. 

Válka, od které si Achajci slibovali rychlý úspěch, se nekonečně prota
hovala; trvala už téměř deset let. Trójané mohli být na svou úspěšnou 
obranu hrdi, byli však především sklíčeni. Zlatý poklad se ztenčoval, oby
vatelstvo trpělo útrapami, řady bojovníků řídly. Mnozí už začali pochybovat 
o vítězství, což je ve válce ze všeho nejhorší. Dokonce Hektór zakolísal .  Ne 
ovšem na sněmu nebo před vojáky, ale mezi čtyřma očima přiznal své 
manželce Andromaše, že Trója jednoho dne padne. V achajském táboře 
nebyla nálada o nic lepší. Boje nevedly k ničemu, jen k pohřbům padlých, 
a tak ve vojsku vzklíčila myšlenka, že nej lepší by bylo s válkou skoncovat 
a vrátit se domů. Když si Agamemnón prověřil názory vojska na sněmu, 
zhrozil se: nejen tlučhuba Thersítés, ale všichni ostatní byli pro návrat. 
Zůstat chtěli jen vůdcové, kteří toužili po kořisti a slávě. 

Za tohoto stavu věcí došlo k události, která mohla způsobit obrat ve 
válce. Achilleus zajal na jedné z výprav, j imiž opatřoval armádě, co právě 
potřebovala, několik dívek. Nejkrásnější z nich, dcera Apollónova kněze 
Chrýsa, připadla pak při dělení kořisti králi Agamemnonovi . Achilleus 
proti tomu nic nenamítal: měl ve svém stanu krásnou Bríseovnu, kterou 
miloval a která milovala jeho. Za několik dní přišel do tábora Chrýsés, 
popřál Achajcům vítězství a požádal Agamemnona, aby mu dceru za bo
haté výkupné vrátil. Agamemnonovi se však líbila, a tak ho odmítl a vyhnal. 
Chrýsés se nato obrátil na boha Apollóna, aby zneuctění pomstil . Apollón, 
uražený ve svém knězi, sestoupil z Olympu a začal svými stříbrnými šípy 
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rozsévat v achajském táboře mor. Vojáci hynuli ,  a le  Agamemnón nepod
nikal nic, aby boha usmířil .  Zasáhl tedy Achilleus: svolal vojáky na sněm, 
aby se poradili . Když věštec KaIchás oznámil, že Apollóna lze usmířit 
jedině vrácením Chrýseovny, avšak bez výkupného a s omluvou, Agamem
nón se na něho obořil a hrubě napadl i Achillea, který se ho zastal. Po 
potupných urážkách, které mu přinesla na jazyk dávná nevraživost, prohlá
sil, že se tedy v zájmu vojska Chrýseovny vzdá, ale náhradou za ni že si 
vybere j inou. Vybral si  Achilleovu milenku Bríseovnu. 

Achilleus se vůli vrchního velitele podřídil, ale vyvodil z toho důsledky. 
Zapřisáhl se, že nebude válčit, dokud mu Agamemnón nevrátí dívku a ne
odčiní urážku. Navíc požádal svou matku Thetidu, aby se přimluvila u nej
vyšího boha Dia o pomoc Trójanům, ať Agamemnón pozná, že bez něho 
nic nesvede. Byla to žádost vskutku hrozná, ale Thetis j i  z lásky k synovi 
přednesla a Zeus ji splnil .  Seslal na Agamemnona sen, kterým ho přes 
oslabení vojska podnítil k boji ,  a současně oznámil Hektorovi, že má naději 
zvítězit, protože v achajském vojsku neválčí Achilleus. 

Bitva, která pak na trojské pláni vzplála, byla nej strašnější ode dne, kdy 
si Achajci vynutili přístup na pobřeží. Trójané se bili ze všech sil, aby si 
statečností získali přízeň bohů, kterou ztratili, když jejich spojenec Panda
ros porušil slavnostně sjednané příměří. Achajci se statečně bránili, pře
sto však ustoupi l i .  V noci pak narychlo postavil i  kolem tábora hradbu, 
aby odrazili očekávaný nápor. Agamemnón poslal na radu krále Nestora 
k Achilleovi posly s omluvou a se slibem, že mu Bríseovnu vrátí. Achilleus 
však na to nedbal a nadále setrval ve hněvu. Achajci tedy museli bojovat 
bez něho a Trójané využili své převahy. Diův syn Sarpédón strhl cimbuří 
z jej ich hradby a Hektór vylomil jej í  bránu, pronikl až k lodím, a ačkoli 
je veliký Aiás odhodlaně bránil, jednu z nich zapálil .  Teprve nyní se dal 
Achilleus pohnout, aby Achajcům pomohl, ačkoli ve své zatvrzelosti ještě 
stále nechtěl do boje.  Vyhověl prosbě svého druha Patrokla a půjčil mu 
brnění, takže Trójané v domnění, že se na ně žene Achilleus, v zmatku 
ustoupili . Patroklos je zahnal až k hradbám, tam jim však Apollón prozra
dil, že se dali oklamat. Kopiník Euforbos se poté na Patrokla vrhl. Zraně
ného ho pak zabil Hektór. 

Patroklova smrt byla cenou, kterou Achilleus zaplatil ,  že ve svém hně
vu překroči l míru. Rozhodnut pomstít smrt nejmilejšího druha smířil se 
s Agamemnonem, a když mu Thetis opatřila u boha Héfaista novou zbroj , 
vrátil se do boje. Mocným útokem prolomil trojský šik, část vojska pobil na 
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pláni, část zahnal do vod Skamandru, zbytek donutil k ústupu za hradby. 
Před mohutnou Skajskou bránou zůstal stát jen Hektór. Marně ho rodiče 
i manželka prosil i ,  aby se bránil na hradbách, čest mu kázala nevyhnout se 
boj i .  Jakmile však spatřil Achil lea, který se k němu přiřítil j ako bůh Arés, 
nohy mu neposlechly mysl a dal se na útěk. Třikrát oběhl s Achil leem 
v patách vysoké hradby Tróje, pak se však zastavil oklamán bohyní Athé
nou, která mu v podobě bratra Déifoba dodala odvahu k souboj i .  Zeus 
nato rozepjal váhy osudu a vložil na  ně dva losy. Když je zdvihl ,  Hektorův 
klesl až k Hádově říši .  Po boj i ,  o němž dodnes zpívaj í básníci, klesl i Hek
tór: zasažen do krku Achilleovým kopím. 

Achilleus se nespokoji l  s Hektorovou smrtí. Přivázal ho za nohy ke 
svému válečnému vozu, hlavu mu nechal v prachu a tak ho vláčel kolem 
trojských hradeb. Jeho tělo pohodil pak napospas supům a psům. Potupa 
ovšem padla, j ak tomu vždy bývá, zpátky na původce. Sám Zeus zasáhl 
a přikázal Thetidě, aby přivedla svého syna k rozumu: vždyť proto má 
člověk rozum, aby krotil své vášně .  Nakonec zvítězil nad Achil leovou zlostí 
soucit .  Vyhověl prosbě stařičkého Priama a vydal mu Hektorovu mrtvolu. 
Největší trojský hrdina byl pak slavnostně pohřben ve městě, jež bylo jeho 
kolébkou - a brzy se mělo stát i jeho náhrobním pomníkem. 

Ílias končí Hektorovým pohřbem; o dalších osudech Tróje a bojovníků 
obou válčících stran se dovídáme z Odysseie. V mnoha případech ovšem 
stručně. Podrobně se j imi zabývaly dvě nebo tři ztracené skladby z archa
ické doby, z nichž známe jen obsah, pozděj i  zejména attické tragédie, 
jej ichž autoři z n ich čerpali náměty k velkolepým obrazům lidského osudu 
a l idského utrpení. Měli k tomu dost příležitostí: válka přinesla nejen zá
hubu Priamovu městu, ale i nesmírné strasti vítězům. 

Brzy po Hektorově smrti zahynul také Achilleus. Porazil sice ještě krá
lovnu Penthesileiu, která přišla se svými Amazonkami na pomoc Trój i ,  
i slavného krále Memnona, který j i  přišel bránit až z daleké země Aithiopů . 
Právě ve chvíl i ,  kdy už chtěl Achilleus vtrhnout otevřenou Skajskou bránou 
do města, zasáhl ho Paris zrádným šípem do paty nekryté pancířem.  Hned 
jej sice vytrhl, ale zahnutými háčky si vyrval kus masa a zpřetrhal žíly, takže 
po velké ztrátě krve ztratil i život .  Dílo záhuby Tróje dokončil potom jeho 
syn Neoptolemos, kterého zanechal před odjezdem do války na Skyru. 
Zabil krále Priama i všechny jeho syny, a když si Meneláos vydobyl nazpět 
Helenu, proměnil se svými druhy královský palác v trosky. 
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Jak padla Trója, j e  všeobecně známo. Když j i  Achajci nemohli dobýt po 
dobrém, tj . silou zbraní, zmocnili se j í  lstí. Na Odysseův návrh postavil i 
obrovského dřevěného koně, do j ehož útrob se ukryl i nej lepší bojovníc i .  
Agamemnón dal  nato spálit tábor, nalodil vojsko a odplul  s n ím na západ, 
jako by se vzdal dalších bojů .  Neodplu l  však do Řecka,  jak se Tr6jané 
domnívali, a le  skryl se za  ostrovem Tenedem, aby se pod rouškou tmy vrát i l .  
Trójané vtáhli koně do města, ačkoli je od toho Apollónův kněz Láokoón 
zrazoval . Zbourali dokonce část hradeb, protože neprošel bránou, a pos
tavili ho na hrad. V noci otevřel Odysseův pomocník Sinón závoru na  
břichu koně, vypustil ukryté bojovníky a svít i lnou označil prů lom v hrad
bách, kterým pak vtrhlo do města achajské vojsko. Ze spánku procitlí 
obyvatelé Tróje se začali bránit , Achajci je však pobil i .  Když si rozděl i l i  
kořist, město zapál i l i .  Po j ej ich odchodu už jen l iduprázdné trosky označo
valy místo, kde stála slavná Trója. 

Jen málo achajských hrdinů, kteří se  doži l i  vítězství nad Priamovým 
městem, mělo to štěstí, že se vrát i lo se svými muži v pořádku domů.  Aiás 
z Lokridy zahynul s celým vojskem v mořské bouři u Euboie. Meneláos 
ztratil na zpáteční cestě všechny lodě i d ruhy. Sám se s Helenou zachránil  
v mělkém ústí Nilu a sedm let s n í  pak putoval Egyptem, Libyí, Foiníkií 
a j inými zeměmi, než se dosta l  opět do Sparty. Celé své loďstvo a vojsko 
ztratil také král Odysseus, který deset let bloudil po neznámých mořích 
a zemích . 

Odysseova bludná pouť se stala příslovečnou.  Z Tróje odplul s bohatou 
kořistí, kterou pak rozmnožil vypleněním města lsmaru, jež bylo spojen
cem Trójanů. Odtud zahnal vítr jeho lodě k ostrovu L6tofagů, kteří se  živi l i  
tak sladkými plody, že kdo je  okusil , chtěl tam navždy zl'istat .  Po dlouhé  
plavbě se  dostal k ostrovu Kyklópů a málem tam přišel o život. Když vstou
pil do jedné z jeskyň, přihnal  se její majitel ,  jednooký obr Polyfémos, 
uvěznil ho tam a postupně mu snědl šest druhů. Aby mu unikl ,  oslepil ho  
rozžhaveným kyjem. Tím ovšem přivola l  na  sebe pomstu jeho otce ,  boha 
Poseidóna. Na další cestě se dostal k vládci větrů Aiolovi , který mu věnoval 
přátelský dar: měch z volské kůže, v němž byly uvězněny všechny větry 
kromě Zefyra, který mu měl hnát lodě k ithackým břehům . Dva z jeho 
druhů však měch potaj í  rozvázal i ,  protože myslel i ,  že je v něm poklad, 
a osvobozené větry rozpoutaly hroznou bouři . Nakonec z ní vyvázl a přistál 
u ostrova Laistrygonů.  Byli to obři  a l idožrouti, j ej ichž právo se rovnalo 
bezpráví u lidí. Rozbili mu jedenáct lodí a z posádek si přip ravi l i  hody. 
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S jedinou lodí, která mu zbyla, se potom dostal na ostrov kouzelnice Kirky. 
Ta pak proměnila jeho druhy ve vepře. Aby je osvobodil, splnil její žádost 
a rok u ní zustal; zanechal jí na památku dokonce syna. Když ho propustila, 
vypravil se podle jej í  rady na práh podsvětí, aby tam vyzvěděl od věštce 
Teiresia, jak se dostane domu. Proplul potom kolem ostrova Sirén a zalepil 
si uši voskem, aby jej ich lákavé volání neslyšel . Se ztrátou šesti druhu 
proplul i mezi mořskou obludou Skyllou a strašným vírem Charybdou . 
Odpočinek našel až na ostrově Thrínakii . Jeho druhové tam však zabili 
několik kusu dobytka, který patřil bohu Héliovi, a zaplatili za to záhubou 
v mořské bouři . Na úlomku stěžně se jako j ediný zachránil na ostrově 
nymfy Kalypsy, která ho sedm let od sebe nepustila. Když ji bohové přinu
tili, aby mu vrátila svobodu, zhotovil si vor a odplul . Poseidón mu ho však 
ze staré zášti rozbil. Vysílený doplaval k ostrovu Fajáků, kde se ho ujala 
princezna Nausikaá, a jej í  otec Alkinoos ho dal nakonec dopravit domů na 
Ithaku. Tam našel přes sto uchazeču o ruku své manželky Pénelopy, která 
je vytrvale odmítala. S pomocí syna Télemacha je v krvavém boji  v hodovní 
síni svého paláce pobil a ujal se opět vlády. 

Avšak ani hrdinové, kteří připluli z Tróje šťastně domu, neunikli odplatě 
za prolitou krev. Král Diomédés, který se nebál věšteb ani bohu a na 
bitevním poli zahnal svým oštěpem samotného Area, našel svou manželku 
v náručí milence a vystěhoval se z Argu. Také král Ídomeneus, který ne
podlehl v boji ,  podlehl úkladum a musel opustit Krétu. Nejstrašlivější osud 
stihl však krále Agamemnona. Zatímco byl v Trój i a sváděl tam boje, doma 
mu svedl bratranec Aigisthos manželku Klytaimnéstru a dohodl se s ní, že 
se ho zbaví. Po slavnostním uvítání ho uvedl do hodovní síně, a když byla 
hostina v nej lepším, dal znamení ukrytým vojákům ze svého kraje .  Ti po
tom Agamemnona i se všemi druhy zákeřně zavraždil i .  "Jako býka u žla
bu", říká Homér. 

Trojská válka skončila tedy katastrofou: záhubou poražených i záhubou 
vítězu. "Kdo by si troufal ze všech smrtelných lidí ty útrapy vylíčit všechny?" 
ptá se Homérovými slovy starý král Nestór. "Zahynuli všichni, kdo nej lepší 
rekové byl i ! "  

A kdo z nich nezahynul na poli slávy nebo rukou vraha, zahynul jako 
uprchlík v cizině. Další pak zemřeli zbaveni síly. Po sporech, které se zrodily 
z války a přenesly se z otcu na syny, zbyli pouze ti, kteří byli příliš slabí, aby 
se chopili zbraně. 

Když potom vtrhli ze severních zemí do země Achajcu Dórové s meči ze 
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šedého železa, bylo jen málo mužů, kteří se j im mohli postavit na odpor. 
Y boj i  pak podlehli .  

Achajských hradů se zmocnili noví vládcové, pokladů z největší části 
rovněž. Jej ich hrdinové však žili v pověstech a písních až do Homéra -
a v Homérových básních žij í dodnes. 
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3 .  KAPITOLA 

BÁSNÍCI, 
KOPÁČI, 
DĚJEPISCI 

ŘECKÝ ZÁZRAK 

Velkolepé jsou památky z Řecka bohatýrských dob a je j ich mnoho. Lze 
však z trosek hradů a paláců, z muzeálních exponátů , z inventářů zásob 
a z mýtů plných nadpozemských bytostí vytvořit obraz tehdejší řecké mi
nulosti? Obraz věrohodný či aspoň pravděpodobný? 

Odpověď už známe: lze ! Samozřejmě to nemůže být obraz do všech 
podrobností přesný a úplný, s individualizovanými osobnostmi a s nespor
nými daty. Nevíme, čí krev tekla na tom či onom bojišti, kdo vytvořil tu či 
onu sochu, jak se jmenovali vládcové, ke kterým vzhlíželi lidé s úctou i se 
strachem. Mnoho j e  tu temného jako na Rembrandtových plátnech, leccos 
si musíme skládat z jednotlivých bodů jako u Seurata, j iné je zpřeházenější 
než u Picassa dvacátých let .  Mnohé zůstane pravděpodobně navždy ne
osvětleno. Přesto však můžeme říci, že dnes známe nejstarší minulost 
Řecka lépe než nejstarší řecký historik Hérodotos. 

Objevení před historie a protohistorie Řecka patří ke skvělým výkonům 
vědy devatenáctého století. Je z téhož rodu úspěchů, kterých dosáhla věda 
proniknutím do nitra hmoty nebo do dálek vesmíru. Badatelé mnoha 
národů a specializací se tu spoj ili a v titánské práci dokázali takřka nemož
né: donutili němé kameny, aby promluvily o událostech, které se přes ně 
převalily, přiměli mrtvé k svědectvím o živých, vykouzl ili z mýtů dokumen
ty o faktech. 

Na počátku toho všeho byla poezie .  V Egyptě vzbudily zájem o jeho 
minulost gigantické stavby, v Mezopotámii biblické zprávy o zemi, jež byla 
kdysi ráj em, v Řecku to byly především Homérovy básně. Po generacích 
obdivovatelů si začali racionalisticky založení lidé 18 .  a 19 .  století klást 
otázky: kolik je v těchto básních poezie a kolik je v nich pravdy, co je v nich 
výtvor fantazie, co popis skutečnosti? Obdiv spojený se zvědavostí vedl 
k touze dopídit se pravdy a tato touha k sestupu na dno řeckých děj in .  
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K sestupu stejně romantickému jako cílevědomému, který ukázal na řecké 
půdě totéž, co předtím na Blízkém východě. "Úplně nový starý svět," jak 
zvolal Schliemann na mykénském hradě, "o kterém nemělo lidstvo tušení ! "  

Když mluvíme o sestupech do hlubin minulosti, v mysli se nám vynoří 
archeologové s krumpáči . Kdysi j e  l idé považoval i  tak trochu za podivíny 
a zaměňovali s hledači pokladů; ostatně ne zcela neprávem. Dnes jsou to 
vědecky vzdělaní odborníci, kteří se zabývaj í vyhledáváním, zkoumáním 
a hodnocením památek ze života dávno mrtvých l idí. Zlatými šperky a so
chami z mramoru zaj isté nepohrdaj í, cíl em jej ich úsilí jsou však poznatky. 
Nejvyšší hodnotu přikládají nálezům,  které j im poskytuj í nejvíce výpovědí. 
Přitom materiál, forma a obsah mají  pro ně stejný význam. V průkopnic
kém období byl každý z n ich odborníkem na všechno. Pozděj i nastoupil i  
cestu k široké spolupráci s vědci z pomocných a hraničních oborů, která 
vyústi la ve skutečnou týmovou práci .  Najdeme mezi nimi muže (a čím dál 
tím víc i ženy) nejrůznějš ích special izací: archi tekty zaměřené na p ředhis
torické stavby, chemiky s antropology, znalce schopné okamžitě určit věk 
a původ vázy podle nevelkého zlomku, odborníky na nejstarší pracovní  
nástroje a nejnovější konzervační metody, někdy též potápěče a piloty he
l ikoptér. Ke krumpáčům sahaj í  dnes u ž  tak zřídka jako štábní  důstojníci 
k samopalům, na operačním území jsou zpravidla vždy přítomni osobně.  
Vlastní vykopávky provádějí dělníci  vedení školenými p ředáky. Při jej ich 
práci nejde o kubické metry, nýbrž o zručnost, pozornost a cit. V týlu  těch
to mužů z terénu pracuj í další specialisté z nej různěj ších oborů, často v da
lekých ústavech a laboratořích .  Nej nověj i i atomoví vědci, kteří dovedou 
zj ištěním doby rozpadu radioaktivního uhl íku v organické hmotě vypočítat 
jej í  přibližné stáří a datovat tak věk nálezu. 

Do hlubin minulosti se však nesestupuje jen na nalezištích ; cesta k n im 
vede především přes hory knih .  Před výpravou za neznámým je třeba znát 
známé, tj . výsledky práce badatelů z oboru společenských a hospodářských 
děj in, historiků umění, fi lologů a všech ostatních. P ři výzkumu nejs taršího 
Řecka má mimořádný význam stud ium j eho básníků a historiků, a to  i tam, 
kde uváděj í  pověsti, báje  a mýty. Zkušenost totiž ukázala ,  že mnohé báj e  
a pověsti mají  historický základ a že  i mýty zachovávají obrysy skutečnost i .  
Je třeba zj istit okolnosti j ej ich vzn iku a cesty vývoje ,  odhalit j ejich logiku 
a symboliku, interpretovat je, vylousknout z n ich " racionální jádro" Po
dobně je  tomu i u tradic, jež j sou v Řecku zvlášť si lné. Není to snadné, 
připomíná to desítku rovnic o devíti neznámých, a le  pro práci v terénu j e  
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to nezbytné. Stejně nezbytné je pak i to, aby se v praxi nezapomnělo, že 
historikové bývaj í zpravidla posledními soudci a že pravda básníků bývá 
silnější. 

Když se roku 1870 vypravil H. Schliemann hledat Tróju,  v jej íž někdejší 
existenci většina tehdejších učenců nevěři la, vzal s i  do rukou Homérovy 
básně a dešifroval z nich "topografické údaje" Ležela podle nich na seve
rozápadním pobřeží Anatolie, nepříliš daleko od ostrova Tenedu (od ně
hož se Agamemnón stačil s lod'stvem po setmění vrátit), za dvěma "hranič
ními mysy" (mezi kterými se rozkládal achajský lodní tábor), ne víc než 
několik kilometrů od pobřeží (protože bojovníci urazi l i  vzdálenost od tá
bora k hradbám "v j ediném běhu") ,  na vysokém rozlehlém kopci (kde měl 
Priamos palác se dvaašedesáti místnostmi) ,  u řeky Skamandru a pod horou 
Ídou. Míst, která přicházela v úvahu, bylo v tomto kraj i s členitým pobře
žím, s četnými kopci a říčkami víc, než s i  přál. Poradil se tedy se spisy 
ostatních antických i moderních autorů, kteří se zabývali  Trójou, prozkou
mal řadu kopců a nakonec stanul na tom, který nej lépe odpovídal Homé
rově zmínce z dvaadvacátého zpěvu Íliady, kde se mluví o Hektorově 
a Achilleově běhu před soubojem u trojských hradeb. "Pořád od hradeb 
pádili oba, po polní cestě, měli už doběhnout ke dvěma pramenům s pře
krásnou vodou, ze kterých vytéká Skamandros vírný. Jeden z těch pramenů 
má vodu teplou a valí se kolem něj dým, jak by tam plápolal oheň, druhý 
však studený je, i v létě, jako jsou kroupy . . .  " Teplý pramen tam sice nena
šel, zato však pamětníky, kteří mu potvrdil i ,  že až do nedávného zemětře
sení tam byl .  Začal tedy kopat - a narazil na hradby Tróje .  

Podobnou úlohu sehrály mýty a báje  při objevení Knóssu, do jehož 
spletitých chodeb umístily l abyrint a obludu Mínótaura. Zkoumání vztahů 
mezi Krétou a Mykénami zas pomohlo vysvětlit pozadí báje o Mínótaurovi 
a jeho smrti :  vítězství athénského Thésea lze považovat za odraz a symbol 
skutečnosti, že Řekové z pevniny zlomil i  krétskou nadvládu. Když Evans 
nenašel v Knóssu hradby, byl nesmírně překvapen, neboť neočekával 
v oněch dávných dobách neopevněné královské sídlo. Po dlouhém přemýš
lení přišel pak jako občan ostrovní říše na to, že Knóssos nechránily ka
menné hradby jedině proto, že jej chránily mocnější: hradby ze dřeva, tj . 
lodě, které už zdaleka znemožňovaly nepříteli přístup na ostrov. Dospěl 
k témuž názoru, který vyslovil před čtyřiadvaceti stoletími Thúkýdidés: 
"Mínós byl první, pokud z podání víme, kdo měl lod'stvo. Ovládal většinu 
nynějšího Hellénského moře, panoval nad Kykladskými ostrovy a většinu 
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z nich prvně osídl i l .  . .  Moře pak hleděl vší silou očistit od pirátů, aby měl 
větší příj my." 

Ještě po druhé světové válce vyšla kniha vážného autora, ve které se 
tvrdilo, že "Nestorův Pylos nelze podle Homérových údajů bezpečně loka
Iizovat" . V té době pracoval však už v "Nestorově paláci" na Pylu C. W. 
Blegen a právě dospěl k zajímavému zj ištění: že nádoby, které tu vykopal ,  
by stačily pylskému král i  pohostit naj ednou 2000 hostů . . .  Na Pylos se 
ostatně můžeme dostat ze Sparty přesně stejnou cestou a za stejnou dobu, 
jako se tam dostal podle třet ího a čtvrtého zpěvu Odysseie Télemachos, 
když pátral po svém otci . 

Nejnovější doklad o reálném podkladu mýtů, dokonce dvou, máme pak 
z Théb. Podle básní tzv. thébského cyklu bylo Kadmovo město zničeno 
epigony v čele s Diomédem s Argu a obyvatelstvo je na radu věštce Teire
sia opusti lo. Zkáza Théb spadá podle toho do doby krátce před trojskou 
válkou, které se zúčastnil Diomédés j ako nepříl iš starý muž. K výpravě 
proti Trój i se připoj ily i oddíly z Théb. Homér však nemluví v této souvis
losti o "Kadmových potomcích", nýbrž souhrnně o Boióťanech, a Théby 
uvádí v jedné větě spolu s dvaceti j inými městy. Z toho lze soudit, že vý
znam Théb proti dřívějším dobám klesl a že v nich žilo nové obyvatelstvo, 
které nahradilo vystěhovalce . Vykopávky řeckých archeologů pod vedením 
M. A. Keramopula roku 1963 potvrdily, že "sedmibranné Théby" byly 
skutečně počátkem 13 .  století př. n. l . zničeny a že v jej i ch zříceninách se  
usídlil nový lid. Ba co víc: v troskách Kadmeie byly objeveny pečeti a tabul
ky z východu, mezi nimi z Foiníkie, odkud přišel pole mýtů Kadmos . . .  

Jistěže mezi mýty a fakty není vždy shoda; moderní výzkum nepotvrdil 
ani všechna tvrzení dávných historiků. Přesto lze v mnoha případech staré 
a nové věty prostě zaměnit. Například ty, v nichž popsal Thúkýdidés zaklá
dání měst: "Města, j ež byla osídlena později a d íky rozvoj i námořní plavby 
měla hojnost zboží, byla zakládána přímo na pobřeží. Naopak starší města 
byla vzhledem k neustále buj ícímu pirátství zakládána d ále od moře, a to 
na ostrovech i na pevninách." Nebo ty, v nichž popsal postupnou d iferen 
ciaci mezi městy: "Obyvatelé pobřeží, kteří nabyl i většího bohatství, žil i  
bezpečněji, přičemž někteří se se vzrůstem bohatství opevňoval i  hradbami .  
V honbě za  ziskem se  totiž slabší dostávali do područí mocnějších a moc
nější si svým bohatstvím podmaňovali m enší obce." Anebo ty, v nichž shr
nul závěry z prvního známého archeologického výzkumu : "Když Athéňané 
za této války (peloponnéské, 43 1-404 př. n. 1 . )  očišťovali Délos a ruši l i  
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všechny hroby na ostrově, ukázalo se, že víc než polovina pohřbených byl i 
Kárové. Poznalo se to podle výbavy, se kterou byli pohřbeni, zejména podle 
zbraní, a podle způsobu, j akým jsou pohřbíváni dodnes ." Přesně totéž 
napsal o kárském osídlení egejských ostrovů už před Thúkýdidem Héro
dotos, aniž znal výsledky délských vykopávek. Údaje obou těchto historiků 
pak potvrdil i  v letech 1873-1879 francouzští archeologové A.  Lebgue a Th . 
Homolle. 

Básníci samozřejmě zachycuj í skutečnost j inými prostředky než vědci . 
Shoda mezi jej ich popisy a zj ištěnými fakty vzbuzuje však nejednou přímo 
údiv. Týká se to i složitých otázek z oblasti společenských vztahů a majet
kových rozdílů .  Tak ve čtrnáctém zpěvu Odysseie čteme: "Obrovské jmění 
měl pán, žádný vznešený muž tak velké neměl, ani na tmavé pevnině, ani 
na Ithace. Dvacet pánů společně tu nemá tolik. Teď ti je vyčtu : hovězích 
stád má na souši dvanáct (ve Vaňorného a Stiebitzově překladu z roku 
1 956 nesprávně "dvacet"), stejně tak vepřových, stejně tak ovčích a stejně 
tak kozích, jež mu porůznu pasou vlastní i najatí muži ." Nebo v sedm
náctém zpěvu: "Kdysi i já byl zámožný, v bohatém domě u svých lidí jsem 
bydlel a často j sem žebráku dával , ať přišel odkud chtěl a cokoli žádal .  Ot
roků spoustu jsem měl i všechno, při čemž se dobře žije a čemu se blahobyt 
říká." Anebo ve dvaadvacátém zpěvu, při popisu Odysseova domu: "Cel
kem padesát žen je  tady otrokyň, které se vesměs vyznaj í v domácích 
pracích, jakož i v česání vlny, a uměj í otroctví snášet." 

Jestliže vědci ještě v polovině našeho století tvrdili ,  že tu jde o popis 
poměrů v "poměrně pozdní" Homérově době, pak rozluštění tabulek z Py
lu a z Knóssu ukázalo, že otroctví existovalo už v krétsko-mykénské spo
lečnosti, kam je kladl Homér. 

Existenci otroků máme dnes doslovně písemně doloženu už v 1 5 .-14 .  
století př. n . l . ,  na tabulkách ze 14.- 13 .  století př .  n . 1 .  j sou zmínky až o 400 
otrocích na jednom statku. Vysokou majetkovou a třídní diferenciaci po
tvrdi ly také vykopávky sídlišť a hrobů. Vedle hradů a paláců se našly nuzné 
chýše, vedle hrobů přeplněných zlatem hroby chudičké jako na vězeňských 
hřbitovech. 

Přesto však zbývá mnoho otázek, na které nemohou lopaty a rýče ani 
elektronické počítače přinést odpověď. Podle zákona schválnosti j sou to 
právě ty, jež nás zaj ímají  nejvíc. Co je  pravdy na Homérových popisech 
rodové organizace, která se dodržovala i na b itevním poli? Co na vojenské 
a občanské demokracii ,  jak se nám jeví z jeho popisu sněmů před Trójou 
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a na Ithace? Co na zvyklostech soudního řízení, které uvedl při popisu 
"Achilleova štítu"? Co na  organizaci zemědělských prací, jak nás s ní se
známil na četných místech obou básní? - Doklady o tom všem máme jen 
nepřímé, především v tradici a analogii .  Naproti tomu neznáme nic ,  co by 
jeho tvrzení  vyvracelo .  Můžeme mu tedy věřit . 

Všem starým básníkům a h istorikům můžeme také věřit, že bohatýrský 
věk Řeků byl nejen věkem slávy a rozkvětu, ale též brutálních a n ičivých 
bojů .  Že byl věkem vyspělé politické a ekonomické organizace (i když ne  
"snad nejlepší, j akou kdy Řecko mělo" , jak tvrdí D .  Page z Cambridge),  
věkem kultury a zároveň i válek, v němž "héróů božský rod úděl záhuby 
stihl" 

Heinrich Schliemann ,  průkopník ve výzkumu nejstarších řeckých děj in ,  
nebyl archeolog ani historik, ani klasický filolog; přinejmenším ne v době, 
kdy se pro tento výzkum rozhodl. Ostatně tehdy mu bylo necelých sed m  
let. Když poprvé zabořil rýč d o  homérské půdy, blíž i l  se k padesátce . Co s e  
odehrálo mezi těmito dvěma daty, vypadá jako scénář k dobrodružnému 
fi lmu. Je to však zároveň dokument motivů a cest k vědeckým objevům, j ež 
nám odkryly onen "úplně nový starý svět  Řecka". 

Narodil se roku 1 822 v meklenburské vesničce Neu-Bukow jako syn 
pastora, který měl klasické vzdělání a sklon k alkoholu. Vyrostl v kruhu 
devíti sourozenců, kterým otec vypravoval místo pohádek příběhy z Íliady, 
Odysseie a Aeneidy. Byl j imi n adšen ,  stejně jako všechny děti ,  kterým se 
vypravuj í antické báj e, a doslovně j im věři l .  ("Celá moje  pozdější práce,"  
napsal roku 1 88 1  jako slavný muž,  "byla ovlivněna těmito dojmy z nej ra
nějšího mládL")  Když roku 1 829 dostal na Vánoce Dějiny světa pro děti, 
j inak mravoučnou slátaninu biskupa G. L. Jerrera, našel v ní obrázek hořící 
Tróje .  Považoval to z důkaz, že kdysi existovala, ačkoli to otec v duchu 
tehdejšího všeobecného přesvědčen í  popíral . "A měla skutečně tak velké 
hradby?" Otec odpověděl ,  že každé velké město mělo kdysi h radby. "Pak 
tedy nemohly úplně zmizet," řekl mladý Schli emann .  "Tak abys věděl: až 
budu velký, já  Tróju najdu !"  

Tato věta je z jeho vlastn ího životopisu a nemáme důvodu o ní  pochybo
vat . Ani o tom, že už tehdy neměl od  slov daleko k činu. Rozhodl se ,  že se 
na svůj "ušlechtilý životn í cíl" připraví, a jako desti letý gymnazista napsal 
"latinské, i když gramaticky ne zcela bezchybné poj ednání o h lavních udá
lostech trojské války" . Brzy však školu opustil . Otec propil faru i kněžskou 

8 5 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

důstojnost a děti se musely živit, j ak uměly. "Pět a půl roku jsem pak sloužil 
v malém hokynářském krámě ve Fiirstenberku . . .  Od páté ráno do jede
nácté večer jsem byl zaměstnán a nezbyla mi ani chvíle na studium." Jed
noho večera na podzim roku 1 840 se vřít i l  do krámu opilý student. Poručil 
si kořalku a spustil :  Ménin aeide, theá, PéLeiadeó AchilLéos . . . "To je přece 
začátek Íliady," zvolal Schliemann, "O hněvu Péleovce, ó bohyně, Achillea, 
zpívej ! "  Verše ho vyvedly z míry. Rozhodl se Fiirstenberk opustit a j ít za 
svým snem. 

K hledání Tróje je třeba mít peníze, bylo mu j asné. Snad milion dolarů, 
snad víc. Nikdo mu je nedá, i kdyby byl studovaným archeologem, nikdo 
přece v existenci Tróje nevěří. Musí si je  opatřit sám, musí se stát mil ioná
řem. To znamená, j ak každý ví, j ít do Ameriky . . .  Odjel proto do Hambur
ku, vyhledal tam lod' do New Yorku a nastoupil na n i  jako uklízeč kajut .  
U holandského pobřeží však ztroskotala, odebral se proto do Amsteroda
mu a našel si místo poslíčka. Za tři roky se přitom svéráznou metodou 
naučil holandsky, francouzsky, anglicky, španělsky, portugalsky a italsky. 
Pomohl s i  tak k místu v obchodním domě Schroder & Cie. Při dvanáctiho
dinové pracovní době si  našel čas, aby se podle něj akého kalendáře naučil 
i rusky. Pan Schroder ho nato poslal do Petrohradu, aby tam založil fi l iálku 
jeho firmy, a jmenoval ho ředitelem. Obchodoval úspěšně a hlavně na 
vlastní účet, což se s jeho závazky příliš neshodovalo. Roku 1 849 byl už 
vlastníkem kapitálu 50 000 rublů. 

S padesáti tisíci rubly se už dalo něco podniknout. Dostal však zprávu, 
že jeden z jeho bratrů zmizel v Kalifornii , kam ho zlákala zlatá horečka. 
Vypravil se po něm pátrat a při zastávce v Londýně navštívil Britské muze
um. Když slyšel ,  jak obrovskou sumu vydal lord Elgin na získání mramorů 
z Parthenónu (74 240 l iber), spočítal si ,  že na Tróju svými finančními pro
středky nestačí. V kalifornském Sacramentu našel užjen bratrův hrob. Aby 
se nevrátil chudší, než přijel ,  pokusil se o štěstí. Nikoli ovšem jako zlatokop 
s krumpáčem a rýžovací pánví, nýbrž j ako bankéř. Pronajal si kůlnu, pod 
pás si  pověsil kolt, kupoval zlato a poskytoval na ně půjčky. Do roku 1 852 
vydělal 100 000 dolarů a vrátil se do Ruska. Vypukla zrovna krymská válka, 
a tudíž svých peněz využil. Vydělával na dodávkách armádě, vydělával na 
nedostatku v zázemí, obchodoval s přáteli v nepřátelské Anglii a s nepřá
teli v neutrálním Německu. Když vypukl požár v přístavu K1ajpedě, všech
na skladiště vyhořela; s výj imkou jediného, v němž měl své zboží Schlie
mann. "Šťastně zachráněné zboží jsem prodal neobyčejně výhodně a výnos 
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jsem nikterak nenechal zahálet . . .  Tak jsem svůj majetek za jediný rok 
zdvojnásobi l .  " 

Roku 1 858 se Schliemann najednou vzdal podnikání. "Uprostřed všeho 
ruchu obchodního života jsem nikdy nepřestal myslet na  Tróju . . .  " Naučil 
se řecky, prostudoval si klasickou i moderní l iteraturu a k doplnění vše
obecného vzdělání absolvoval cestu kolem světa: z Egypta přes Indii a Čínu 
do Japonska a odtud přes Ameriku do Francie. Usadil se v Paříži, "hlavním 
městě vzdělanosti" , a věnoval se studiu archeologie.  Na jaře 1868 se od
hodlal k první cestě do Řecka.  Navštívi l  Odysseovu Ithaku, Athény i Ho
mérovo rodiště (jedno z devíti) Smyrnu. Aby bylo i po formální stránce 
všechno v pořádku, před ložil univerzitě v Rostocku starořecky psanou di
zertaci Ithaka, Peloponnésos a Trója . Dosáhl doktorského titulu a stal se 
stejně graduovaným odborníkem j ako j eho učení kolegové, kteří ho tolik
rát nazvali di letantem . . .  

"Konečně bylo možné ,  abych uskutečnil svůj sen . . .  " Na podzim 1870 
odplul z Pirea do Cařihradu, dal se převézt přes Bospor, koupil s i  koně 
a vypravil se s Homérem,  měšcem zlata a teploměrem do staré Tróady. 
Prohlížel pahorky, na kterých mohla stát Trój a. Zlákal ho kopec Balidag, 
ale byl to jen "krtinec, na kterém nemohlo stát Priamovo výstavné město" .  
Pak h o  upoutal pahorek Bunarbaši , kam někteří cestovatelé umisťovali 
Tróju .  Zj istil však, že je ,, 1 2,8 km od pobřeží, což ani zdatní bojovníci 
nemohli uběhnout v jediném běhu" .  Hledal teplý a studený pramen, z ně
hož podle Homéra vytéká Skamandros. Průvodce ho přivedl dokonce ke 
čtyřiceti pramenům, ale když do n ich ponořil teploměr, naměřil pokaždé 
17 oe. Nakonec se dostal k pahorku Hisar1 ik,  kde nedávno kopal jeho 
majitel ,  americký konzul Frank Calvert. Vyhovoval všem údajům Íliady 
i zmínkám v Strabónově Geografii. Calvert byl však toho názoru, že existo
vala-li Trója, stála na pahorku u vesnice Čiblaku,  o něco víc na východ. Tam 
jsou i prameny, o kterých mluví Homér, do ned ávného zemětřesení dokon
ce jeden teplý. "Teplý prame n ! ?" zvolal Schliemann. "Vždyť Homér říká ,  
že je dále od města ! Pahorek Hisarlik je třeba prokopat až na dno ! "  Rok 
trvalo, než Schl iemann dosta l  příslušné povolení od Vysoké porty. Bylo 
k tomu zapotřebí hojných bakšišů, intervence dvou velvyslanců a zásahu 
britského premiéra Gladstona .  Nakonec s i  však mohl do svého deníku 
zapsat: "Hisar1 ik, l l . října  1 87 1 .  Dnes ve 12 hodin začaly vykopávky." 

Sedm let kopal potom Schl iemann na tomto kopci :  šest neděl roku 187 1 ,  
po  čtyřech až  šesti měsících v letech 1872 a 1873, 1 878 a 1 879, 1 882 a 1890. 
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Zaměstnával 1 00 až 1 60 dělníků, přemístil 350 000 kubických metrů země, 
na mzdy a nářadí vydal 750 000 marek. Pracoval patnáct hodin denně jako 
ve fiirstenberském krámě, žil nebezpečněj i  než mezi sacramentskými zla
tokopy (několikrát přepadli jeho tábor lupiči, jen náhodou ho jednou 
nezasypal patnáctimetrový zával) .  Než si dal postavit chatu, bydlel hůř než 
jako poslíček v Amsterodamu. Dosahoval však také skvělejších výsledků 
než při nejodvážnějších finančních operacích . To bylo rozhoduj ící: proko
pal se až k prvním stopám l idského osídlení tohoto kopce, k předhistoric
kému městu asi z konce 4. tisíciletí př. n. I. Nad ním odkryl dvě další města, 
z nichž mladší, spálené, ztotožni l  s Homérovou Trójou. Nad těmito městy 
zj istil několik dalších, vždy zničených a znovu postavených, až po Nové 
Ílion z řecko-římských dob . Objevil "vysoké kamenné hradby" a dlažbu 
"krásné široké třídy", objevil trosky "výstavného královského paláce" a zdi 
budov "rozlehlého města" , objevil základy "Athénina chrámu" i "vysoké 
věže",  j ak o nich píše Homér. Objevil stopy po zničení dřívějších měst 
zemětřesením a dobyvateli ,  jak o tom vypravuj í mýty Uedno z n ich zn ičil 
svým trojzubcem Poseidón, druhé vyvrátil Héraklés). Objevil také množ
ství velkých nádob pro zásoby i malých nouzových obydlí, což byl důkaz 
obléhání města. Objevil dokonce kostry bojovníků s rozbitými přílba
mi a štíty. A objevil celkem devět pokladů ze zlata, šperků a drahokamů, 
z nichž největší přímo pod hradbou "Priamova paláce". Svou mladou man
želku, Řekyni Sofii Engastrominovou, ozdobil "diadémem Heleny z Ar
gu" Výsledky svých prací shrnul v knize o 880 stranách velkého formátu 
a s 1 770 kresbami, jež vyšla roku 1881  v Lipsku pod názvem Ílias, město 
a země Trójanů. 

Po úspěších na Hisarliku rozhodl se Schliemann prozkoumat hrady 
achajských králů, kteří tam kdysi přivedli svá vojska. V srpnu 1 876 začal 
kopat v Mykénách. Musel však předtím odklidit horu překážek, kterou mu 
postavil do cesty "skandál s pokladem krále Priama" Turecké předpisy 
ohledně archeologických nálezů byly zmatené. Zlato a stříbro mizelo v ru
kou pašů a zlodějů, muzeum v zemi neexistovalo. Pro j istotu propašoval 
tedy poklad do Řecka. Turecká vláda požádala řeckou o jeho vydání, po 
diplomatech se do toho zamíchali žurnalisté a policisté, na Schliemanna 
byl vydán zatykač. Nakonec turecká vláda projevila ochotu přijmout od
škodné 1 0 000 franků. Schliemann se urazil, že hodnoti la poklad jen podle 
váhy zlata, a poslal 50 000 franků. I potom měl s tureckými úřady spoustu 
potíží, v londýnských Times vyzval dokonce lbráhíma pašu "před soud 
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civil izovaného světa" Ani v Řecku to neměl právě snadné, překážky mu 
tu kladli zejména "učení kolegové" (kupodivu hlavně z Německa) . Přesto 
dosáhl ,  co si umíni l .  Prozkoumal mykénský hrad i jeho okolí, objevil hroby 
mykénských králů a jednomu z nich pohlédl přímo do tváře (pod zlatou 
maskou, která ji konzervovala), vzkřísil Agamemnonovo sídlo z Homéro
vých básní k novému životu. Nadšený svými objevy napsal řeckému král i :  
"Nesmírné poklady, které jsem tu našel, budou po staletí vábi t  do Řecka 
tisíce cizinců ze všech končin světa . . .  Nekladu si na ně samozřejmě žádný 
nárok a s radostí v srdci je všechny věnuj i  Řecku." 

Když vydal knihu Mykény (Lipsko 1878) a přij al doktorát oxfordské 
univerzity, vypravil se na další výzkumy. S W. Dorpfeldem ("svým nejlep
ším objevem") prozkoumal roku 1880 "Minyovu pokladnici" v Orchome
nu, ve které byl ve starověku pohřben (už po jej ím vyplenění) básník 
Hésiodos. V letech 1 884-1885 prozkoumal Tíryns, považovaný tehdy za 
křižácký hrad.  Poté se vrátil znovu na Hisarlik a s Dorpfeldovou pomocí 
posunul "Priamovo město" do vyšších vrstev. Roku 1 888 odplu l  na Krétu . 
Jeho starověcí průvodci ho přivedli přesně na místo, kde dřímal pod návěj í 
věků Knóssos . . .  

K vykopávkám n a  Krétě se už Schl iemann nedostal .  V l istopadu 1 890 se 
podrobil v Halle ušní operaci, pak odjel do Paříže a odtud přes Itál i i  do 
Athén . Zastavi l se v Neapol i ,  aby si prohlédl nové pompejské vykopávky. 
Ostrý vítr mu uškodil ,  cestou k lékaři padl na zem a ztratil řeč i sluch . Lidé 
ho chtěli odvézt do nemocnice, vzn ikl však problém, kdo zaplatí kočár, 
protože podle oblečení vypadal na chudáka. Policista ho dal dopravit na 
strážnici a zavolal lékaře. "Víte, koho j ste nechal i  ležet na popl ivané zemi?  
Ten je  bohatší než všechna neapolská knížata dohromady ! A slavnější než 
kterýkoli krá! ! "  - Ve svém hotelu pak ráno dne 26. prosince 1 890 zemřel . 
Jeho tělesné pozůstatky byly převezeny do Athén a Řecko mu uspořádalo 
národní pohřeb. Na jeho náhrobku stoj í: Hérói Slimannó. 

Schliemannovo objevení Tróje přesáhlo rámec archeologie; stalo se svě
tovou senzací. O Trój i věděl přece každý, kdo se neodizoloval od světové 
kultury, tisk mu věnoval takovou publicitu j ako od té doby snad jen prvnímu 
přistání na Měsíci . Jeho zásluhy byly a zůstaly nesporné, nikoli však všechny 
jeho vědecké závěry. Mnohé viděl nesprávně na Hisarliku i v Mykénách, 
někdy se dal unést obrazotvorností, j indy nedočkavostÍ. Nepřekročil však 
limit omylů povolený průkopníkům. Ostatně oficiální věda se dopusti la 
právě u homérského Řecka mnohem víc chyb, a větších. "Mým cílem bylo 
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1i"Ója. Schématický pn/lez pahorkem Hisarlik. Homérovo město leželo ve vrstvě Vl1a 
(podle Blegena) 

vykopat Tróju, a protože jsem předpokládal, že ji najdu v některé ze spod
ních vrstev, musel jsem odstranit některé zaj ímavé ruiny ve vyšších vrs
tvách," napsal dřív, než to kritikové odhali l i .  "Pro vědu se však ukázal 
Schliemannův ,nemetodický postup' ,  tj . ,  že šel přímo k nejspodnější vrstvě, 
rozhodně blahodárný," řekl v této souvislosti největší tehdejší historik sta
rověku E. Meyer. "Při systematických výkopech byly by starší vrstvy skryté 
v pahorku, a tedy i kultura, kterou označujeme za vlastní ,trojskou kultu
ru', sotva kdy objeveny." - Pokud jde o Schliemannův odhad stáří hrobů 
na mykénské akropoli, byl k němu osud milosrdný, když mu nedopřál dožít 
se zj ištění, že jsou to hroby vládců, kteří žili asi čtvrt tisíciletí předtím, než 
mohl žít podle mýtů král Agamemnón . 

Po Schliemannově smrti kopal v Trój i několik měsíců Dórpfeld, pak byla 
opuštěna až do roku 1932, kdy tam přišla velká expedice univerzity v Cin
cinnati vedená profesorem W. I .  Semplem a C. W. Blegenem. Pracovala 
tam sedm let bez romantických příhod a s obrovským štábem v americkém 
zázemí. Potvrdi la správnost Schliemannova a Dórpfeldova rozdělení Tróje 
na "devět měst" ,  ale dokonalejšími metodami zj istila v n ich celkem 46 vrs
tev a zpřesnila j ej ich datování. Výsledky této práce shrnul C. W. Blegen 
v šestisvazkovém díle y,'ója (Cincinnati ,  1 950-1 953) a poslední slovo o Ho
mérově Trój i řekl ve stejnojmenné monografi i ,  kterou vydal roku 1961  
v Cambridgi : "Fakta vcelku souhlasí s l íčením zachovaným řeckou tradicí. 
Jestl iže Priamova Trója, poražená a dobytá Agamemnonem, někdy skuteč
ně existovala, musí být ztotožněna s vrstvou označenou VIla. Pád Tróje 
a konec vrstvy VIla lze umístit do doby kolem roku 1250 př. n. 1 . ,  v souladu 
s odhadem Hérodotovým." 
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Donedávna byla Trója znovu opuštěným a navíc uzavřeným místem: 
nějaký nástupce Ibráhíma paši vstup do ní opět zakázal. Pak se přišlo na 
to, že cizinecký ruch je  významným zdrojem příjmů a že Trója může být 
magnetem turistů. Dnes je tedy přístupná, její  hradby jsou označeny tabul
kami v turečtině a angličtině, vybírá se tam vstupné a trůní tam jakýsi 
"velekůň" s budkou na zádech. Na akropoli, kde stál Priamův palác, roste 
dosud oliva, kterou zasadila Sofie Schliemannová, když se j í  narodil syn 
Agamemnón. Pod ní je zčásti obnovený oltář Athénina chrámu a roštím 
zarostlá stezka, kterou byl podle Homéra dopraven do města trojský kůň. 
V Schliemannově chatě, přestavěné Blegenem, je skromné muzeum. Ko
lem se táhne širá pláň obdělaných polí, kde kdysi sváděli Achajci s Trójany 
boje .  Pozadí lemuj í  mohyly dávných bojovníků, za lesklým pruhem moře 
se zdvíhaj í pomníky dvou set tisíc padlých z první světové války . . .  Posádka 
je v Trój i dodnes, kousek za hradbami, protože je to stále ještě strategicky 
významný bod. Vlaje nad ním rudá vlajka s hvězdou a půlměsícem Turecké 
republiky. 

Sir Arthur Evans "velký kopáč z Kréty", byl téměř po všech stránkách 
opakem Heinricha Schl iemanna. Společný měl s ním jen úspěch při sestu
pu do hlubin nejstaršího Řecka. 

Pocházel z bohaté průmyslové rodiny (narodil se roku 1851 v Nash-Mi11s 
v Hertfordshiru), studoval na exluzivním Harrowu a starobylé Brasenose 
College v Oxfordu, nějaký čas i na univerzitě v G6ttingenu (což bylo na 
viktoriánského Angličana poněkud výstřední) a prázdniny trávil na cestách 
s otcem, který byl uznávaným sběratelem starožitností. Zabýval se zpočát
ku antropologií a podnikl několik cest za "zajímavými typy" do Laponska 
a na Balkán. Znalost balkánských poměrů ho vyprovokovala k článkům 
proti britské politice stranící Turecku. Když roku 1 875 vypuklo v Bosně 
a Hercegovině povstání, stal se dopisovatelem Manchester Guardianu .  Za
miloval si j ižní Slovany a podporoval je v boji za svobodu. Turecké úřady 
ho zatkly jako "ruského špióna" a rakousko-uherské ho vypověděly ze 
země jako "obtížného cizince".  Odjel do Rumunska a přes Bulharsko do 
Řecka. Na území, kde se křižovala latinka s cyri l icí a alfabetou, se v něm 
probudil zájem o otázky písma. Vrátil se do Oxfordu, přijal místo v Ashmo
leově muzeu a narazil tam na svérazné pečeti s vyrytými kresbami  a hiero
glyfickými znaky. Při pátrání po jej ich původu se dostal na Krétu a za 
Irakliem ho upoutal pahorek Kefala Čelebi, kde se prý takové pečetě našly. 
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Rozhodl se, že se tam po nich "poohlédne" . Dohodl se s majitelem pozem
ku, najal  dělníky a v březnu 1899 začal kopat .  Za několik dní narazil na zdi 
"Mínóova paláce" 

O Homéra, Mínóa a archeologii se původně Evans n ijak zvlášť nezaj í
mal .  Navštívil sice už roku 1878 výstavu Schliemannových nálezů v Londý
ně, ale jen mimochodem. Na svatební cestě navštívil roku 1 883 i Sch lie
manna v Athénách , ale hlavně pro interview. Prohlédl si také vykopávky, 
které prováděl J. L. Myres, ale j en pro všeobecnou informaci . Roku 1 884 
si zajel dokonce na Krétu. Protože nebyl prorokem, naprosto netušil, co 
ho tam za několik let čeká. Když si na tyto doby vzpomínal jeho nevlastní 
bratr Joan, připsal to všechno náhodě. K objevu "Mínóova paláce" přived
la  prý sira Arthura jeho krátkozrakost. Nerad nosil brýle, a tak mu nezbylo 
než zabývat se miniaturními věcmi ,  pečetěmi s drobnými kresbami a pís
meny, které mohl vidět s mikroskopickou přesností. Jiný motiv prý ke svým 
krétským výzkumům neměl. 

Peníze Evans měl ,  a tak po prvních úspěších pahorek Kefala Čelebi 
koup i l .  Obchodně zdatnému Schliemannovi se to nepodaři lo :  pokusi l  se 
jej získat už roku 1888, kdy s i  tam s Dorpfeldem prověřili výzkumy španěl
ského konzula Kalokairina (j inak Kréťana s křestním jménem Minos), 
a dohodl se dokonce na ceně (usmlouval j i  ze 70 000 franků na 40 000) . 
Maj i tel však dodatečně přeložil hraniční kolíky, aby mu zůstal ol ivový sad, 
a Schliemann od smlouvy odstoupil .  Úředního vyvlastnění rovněž nedo
sáhl :  Řekové v místní správě všemožně bráni l i  vykopávkám, protože se 
obával i  (právem), že by turecký guvernér nálezy zašantroči l .  Když Evans 
přijel  do Iraklia, měla už Kréta autonomii  a všechno šlo hladce. Nadmíru 
hladce šly také vykopávky. Ze sypké půdy vystupovaly nekonečné řady zdí, 
spletitých místností, sloupových schodišť, nástěnných maleb a sošek, peče
t í  s kresbami a hieroglyfy, tabulek s nápisy v neznámém písmu. Nejdřív 
Evans myslel ,  že nasbírá zásobu "mléčných kamenů" (j ak nazývali tyto 
pečetě místní obyvatelé, protože prý pomáhaly koj ícím matkám k mléku), 
potom však neodolal .  Postavil s i  v blízkém palmovém háj i  vilu Ariadnu 
a kopal tam téměř třicet let - do roku 1 928. 

Podle souhlasných údajů od Homéra po Diodóra Evans zj istil , že kope 
ve starověkém Knóssu, kam kladla antika Mínóův palác, a ztotožnil  ho 
s bájným labyrintem. Od samého počátku měl vynikající spolupracovníky: 
předně J. L. Myrese, který mu zůstal věrný až do smrti, pak D. G. Hogartha, 
který se proslavil výzkumy v Efesu, a kromě j iných zejména J .  D .  S .  Pen-
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Knóssos. Mínótlv palác, ztotožiíovaný s labyrintem. PtldOl)'S (podle Evanse) 

dleburyho, který po něm vedl knósské vykopávky (až do roku 1 94 1 ,  kdy se 
připoji l  k řeckým partyzánům a po boji ,  v němž utrpěl těžké zranění, byl 
zastřelen německými parašutisty) . Investoval do vykopávek a rekonstrukcí 
víc, než činily za stej nou dobu investice do celého krétského prllmyslu, 
a vykouzlil před očima žasnoucích současníků reálné základy světa řeckých 
mýtů . Pronikl z dvacátého století do hloubky sedmi tisíc lct! Na rozdíl od 
Schliemanna, který v Trój i a Mykénách splnil svůj životní sen, Evans byl sc 
svým dílem v podstatě nespokojen .  Přišel na Krétu za písmem; podařilo se 
mu je roztřídit a datovat, n ikoli však rozluštit. Vykopal tisíce gem a tabu
lek, z nichž publikoval několik ukázek roku 1 909 a potom až roku 1 935 
(celkem 120) .  Své archeologické objevy zpřístupnil vědě a veřejnosti v pě
tisvazkovém díle Mínóův palác v Knóssu ( 1 921-1936). Texty n iko l i . Zc 

žárlivosti, ostatně lidsky pochopitelné, je taj il před j inými  badatel i ,  aby se 
nepřipravil o slávu rozlušti tele. Neúnavně pracoval zejména na l incúrním 
písmu "B", ale bez úspěchu.  Nedostatek zveřejněného materiálu znemož
ňoval dosáhnout pokroku všem vědcům, kteří se krétskými písmy zabýval i ,  
mezi nimi Finu J .  SundwalIovi, I talu P .  Meriggimu, Němcům H .  Th .  Bos-
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Krétská písma. Nahoře ukázka hieroglyfů, uprostřed lineárního "A ", dole lineárního 
" B ': rozluštěneno Ventrisem a Chadwickem 

sertovi a E. Sittigovi, Angličanu E. Cowleymu, našemu Bedřichu Hrozné
mu. Tyto texty zpracoval teprve po Evansově smrti (zemřel devadesátiletý 
roku 1941) Myres a vydal je  roku 1952. Ještě téhož roku byl jeden druh 
krétského písma rozluštěn. 

Nalézt cestu z labyrintu krétských písem bylo ovšem nesmírně těžké. 
Nešlo tu totiž jen o neznámá písma, ale i o neznámou řeč. Jistěže to byla 
řeč Kréťanu. Kterých však z té "pestré směsice jazyku ruzných", j ak o nich 
mluví Homér? Když Champollion luštil egyptské hieroglyfy, měl k dispo
zici dvojjazyčný egyptsko-řecký text. Rawlinson se opíral při luštění klíno
vého písma o přibližně známá jména mezopotamských panovníku. Hroz
ného rozluštění chetitštiny bylo rozluštěním neznámé a zapomenuté řeči, 
j ej í  písmo znal . Zde však nebylo záchytného bodu. Výstižně to charakteri
zovala Američanka A. J. Koberová, která do roku 1 950 došla nejdále 
(zj istila, že slova této řeči přij ímaj í  při skloňování nebo časování koncovky) : 
"Z ničeho nelze nic rozluštit ! "  

Michael Ventris, který krétské lineární písmo "B"  rozluštil, nebyl opět 
v pravém slova smyslu "odborníkem", tj . filologem nebo dešifrátorem z po
volání. Byl však vědcem, přinejmenším metodou své práce. Narodil se roku 
1922 Ueho otec byl britským dustojníkem v Indii, matka dědičkou velkého 
jmění a napul Polka), studoval ve švýcarském Gstaadu a potom v Londýně. 
Od mládí se zaj ímal o stará písma. čtrnáctiletý se zúčastnil Evansovy před
nášky o krétských nápisech, osmnáctiletý byl v j ej ich studiu tak daleko, že 
vydal Úvod do mínójského písma ( 1940) . Když vypukla válka, přihlásil se 
k letectvu, stal se navigátorem a zděsil své nadřízené, že bombardéry vodil 
nad Německo podle vlastnoručně zhotovené mapy. Mezi přistáním a star-
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tem pokračoval ve studiu krétských textů. Nesestřel i l i  ho, vystudoval archi
tekturu a specializoval se na zařizování škol. Přitom se i nadále věnoval 
svému koníčku : systematickým výzkumem všech známých textů, zejména 
tabulek z Pylu (které publikoval roku 1947 L. Bennet v Cincinnati) ,  a zj iš
těním jej ich kombinací dospěl tak daleko, že "poznal gramatiku textů dřív, 
než j im rozuměl" .  Postupoval při tom tak, že jednotlivé znaky (písmena) 
nahradil číslicemi, ty pak zkoumal ve zvláštním "rastru", v němž si vyzna
čil pro každý znak hypotetickou zvukovou hodnotu. Miliardy operací by 
k tomu potřeboval elektronický počítač; náhoda či intuice mu však pomoh
la, že už po několika tisících pokusů se přiklonil k odhadu, že znak ,, 1 2" 
znamená asi koncovku -so a znak ,,52" slabiku -no. Doplnil číslo " 70-52- 12" 
na -o-no-so, což mu připomínalo Knóssos. Podobným postupem přečetl 
číslo ,,65 - 13 - 12" j ako tu-li-so, což zase připomínalo město Týlissos. Původ
ně se domníval, že řeč těchto textů souvisí s nerozluštěnou řečí Etrusků, 
postupně v ní však zj išťoval prvky shodné po starou řečtinu. Například 
slovo po-me se mu zdálo příbuzné s řeckým poimén, "pastýř", slovo ke-ra
me-u s řeckým kerameús, "hrnčíř" , slovo ka-ke-u s řeckým chalkeús, "ko
vář" . Prvního června 1 952 vyslovil domněnku: "Knósské a pylské tabulky 
jsou v řečtině ! "  

Ventris n a  rozdíl o d  Evanse své luštitelské pokusy netaji l .  Zájemcům 
dokonce rozesílal své "pracovní poznámky" litografovaným oběžníkem. 
Mezi jej ich adresáty byl  i Myres. Doporučil mu, aby se spoj i l  s mladým 
oxfordským filologem (nyní cambridgeským profesorem) J. Chadwickem,  
který se  rovněž zabýval krétským písmem a došel k některým shodným 
poznatkům.  Ventris mu poslal svůj "experimentální slovník" , v němž měl 
už přepsáno a přeloženo celkem 533 výrazů (včetně vlastních j men), 
a Chadwick je  podle vlastních výzkumů téměř všechny uznal. Výsledkem 
jejich spolupráce byla studie Doklady o řeckém jazyku v mykénských archi
vech z konce roku 1952, která dokázala, že mykénské texty se shoduj í  
s krétskými a ž e  řeč obou je  skutečně řečtina. Přesněj i :  nejstarší známá 
forma staré řečtiny. 

Věda nepřij ímá revoluční objevy bez pečl ivé prověrky a kritické zkoušky, 
a tak kromě gratulací došly na Ventrisovu adresu i výhrady. To ho podní
tilo, stejně jako Chadwicka, k ještě intenzivnější práci . V únoru 1 953 pub
likovali velkou společnou studii a v květnu téhož roku dokázali správnost 
rozluštění znovu a konkrétně. Profesor Blegen poslal Ventrisovi nově na
lezenou tabulku z Pylu, o jej ímž obsahu nemohl nikdo předem vědět. Ob-
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ratem mu ji vrátil přečtenou - řecky ! V červnu 1953 byl tak daleko, že mohl 
se svým rozluštěním seznámit š irší veřejnost. Po jeho londýnské přednášce 
napsaly Times v úvodníku : "Everest krétské archeologie dosažen ! "  

Není pochyb : než přišel letní slunovrat 1 953,  zastaraly všechny učebnice, 
v n ichž se tvrdilo, že na Krétě nežili do dórského vpádu Řekové, že etnická 
příslušnost Achajců je nej istá, že Řekové před Homérem neznali písmo . . .  
Dlouho se však Ventris ze svého úspěchu netěšil , ani svou práci nedokonči l .  
Zemřel, jako tol ik mladých lidí, za volantem rychlého vozu . V noci 6 .  září 
1 956 se srazil u Hatfieldu s nákladním autem a byl na místě mrtev. V jeho 
díle pokračuj í  vědci mnoha zemí, na prvním místě Chadwick ve své pracov
ně za iónským průčelím cambridgeské Downing College. 

Co však krétské lineární písmo "A"? Pracuje na něm americký profesor 
C. H.  Gordoni oxfordský profesor L. R.  Palmer, pracuje na něm profesor 
V. Georgiev v Sofii , profesor M. Pope v Kapském Městě. Přijde zpráva 
o jeho rozluštění z těchto měst, nebo ze švédského Lundu, či italské Pavie? 
Z Paříže, nebo z Novosibirska? Od vážného vědce, či vědeckého nadšen
ce? Nevíme. Zatím je sledujeme s větším zájmem než naděj í. A pokud jde 
o krétské hieroglyfy, tu se teprve musíme obrnit trpělivostí. . .  

Objevy v Mykénách, Trój i a na Krétě byly jen dovršením úspěchů ve výzku
mu starověkého Řecka, který začal před staletími :  s nástupem onoho skvě
lého období v kulturních děj inách Evropy, jež se právě pro znovuzrození 
zájmu o antiku nazývá renesancí. 

Faktem ovšem je, že staré Řecko nikdy zcela nevymizelo z paměti l idí. 
Vždy byl znám Homér a Hésiodos, vždy byla známa hlavní díla řeckých 
dramatiků, filozofů a historiků, vždy se vědělo o nejvýznamnějších výtvo
rech řeckých sochařů a architektů. Jenže od zániku antiky se vědomosti 
o tom udržovaly pouze v úzkém kruhu vzdělanců; v Řecku i v ostatní Ev
ropě. Navíc byly tyto vědomosti často jen nepřímé, zprostředkované řím
skými a byzantskými autory. Křižácké výpravy obnovily ve 12. století kon
takt s Řeckem, nikoli však s jeho "pohanskou minulostí" . Do této minulosti 
nepronikly ani pozdější benátské a janovské výboje .  Obsazení Řecka Turky 
v 1 5 .  a 16 .  století i tento kontakt přeruši lo. Situaci snad nej lépe charakte
rizuje dopis dobrodružného misionáře, který se počátkem 17. století dostal 
do Řecka a s nadšením hlásil představeným v Kolíně nad Rýnem: "Město 
Athény, o kterém se v antice tolik mluvilo, skutečně ještě existuje ! "  

Návrat starého Řecka do povědomí Evropy probíhal složitými cestami ;  

/ 96 



ŘECKO PŘEDH ISTOR I E  A M ÝTŮ BÁSNÍCI ,  KOPÁČI ,  DĚJ EPISCI 

na rozdíl od známého ant ického rčení všechny vedly z Říma .  Kolem roku 
1 400 zaháj i l  tam Florenťan Fi l ippo Brunel leschi první vykopávky antických 
soch. Kolem roku 1 425 se tam vráti l  Francesco Filelfo, který se v Konstan
tinopoli  naučil řecky, a začal přednášet o ant ické l i teratuře. Kolem roku 
1 450 tam pokračoval ve výzkumech antického sochařství Poggio Braccio
l in i .  Podnít i l  je k tomu zájem o ant ickou vel ikost Říma, který probudil 
Dante Božskou komedií a Petrarca Zpěvníkem . Tyto objevy nadchly malíře 
a sochaře nové generace. Čerpal i  z odkazu antických umělců, vytvářel i  díla 
s biblickými i dobovými náměty v antickém pojetí, po tisícileté přestávce 
znovu zobrazoval i  ant ické bohy a hrdiny. To všechno s uměleckou si lou 
a na úrovni, o které vydávaj í svědectví jména Bottice l l i  a Tizian, Leonardo 
da Vinci, M iche langelo, Raffae l . . .  

Na jaře 1 506 se našlo při kopání základů nějaké budovy na římském 
Esqui l inu sousoší Láokoonta ( t rojského kněze se dvěma syny, rdoušeného 
mořskými hady, které na něho posla la bohyně Athéna, protože chtěl za
bránit vtažen í  koně s achajskými  bojovníky do města) .  Přilákalo desetit isí
ce l idí: zobrazovalo udá lost, jež byla všeobecně známá (z Vergil ia) , a jako 
sochařské dílo bylo rovněž známo (zejména z Pl inia) .  Patřilo císaři Tiberi
ovi ,  jemuž je věnova l rhodský senát jako symbol svého podrobení Římu, tj . ,  
že je marné vzpírat se osudu, a vytvoři l i  je rhodští sochaři Agésandros, 
Polydóros a Athénodóros. "Ačkoli bylo poškozeno, každý v Římě je pova
žoval za nejnádhernější sochařský výtvor, jaký kdy existoval," píší pamět
níci, "a poptávka mu dala takovou cenu. že jeho maj itel, Felice de'Freddi ,  
si jej uložil v ložnici k poste l i ,  aby je lépe uh l ídal ." Nakonec sousoší koupi l  
papež Jul ius I I .  a požádal M ichelangela, aby je zrestauroval .  Láokoóntovi 
chyběla pravá ruka a jednomu synovi levá. hadí těla byla místy rozlámána, 
ale jejich části se našly. M ichelangelo jakékoli doplňky odmítl a z úcty před 
originálem prohlási l .  že na to nestačí. (Našel se ovšem menší sochař, který 
si na to troufl, dnes jsou však již jeho vylepšení odstraněna. )  Po dlouhá 
staletí zaměstnávalo toto sousoší badate le. Vyvolalo spory mezi Winckel
mannem a Montfauconem, roku 1 776 inspirovalo G. E. Lessinga k pojed
nání Láokoón čili O hranicích malířství a poezie. do polemik zatáhlo i Goet
ha a Schopenhauera .  Dnes patří Láokoón mezi neznámější poutače 
Vatikánských muzeí a je právem obdivován více než mi l ionem návštěvníků 
ročně.  Přesto však není vrcholným dílem řeckého sochařství, a vůbec už ne 
klasického. Pochází až asi z poloviny 1 .  století př. n. I. a na rozdíl od umě
řeně vyrovnaných klasických děl je poněkud patetické. Přísní kritikové 
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mluví u něho o .. teatrálnosti" .  nejpřísnější dokonce o .. zkamenělé panto
mimě" . 

Není pochyb, že badatelé toto rhodské sousoší zpočátku přeceni l i .  Navíc 
jeho jednostranným výkladem vrhl i  nesprávný pohled na řecké umění 
a ideal izovali jeho společenské pozadí. Totéž platí o dalších sochách a re
l iéfech. které se v této a pozdější době našly ( byly to většinou jen římské 
kopie řeckých originálů. často dokonce druhořadé) .  Následky toho nebyly 
naštěstí n ijak katastrofální; právě naopak. Tak jako alchymie přispěla ke 
vzniku a rozvoj i chemie a astrologie k astronomii ,  měl i tento chybný 
a ideal izovaný výklad kladný vliv na další rozvoj bádání o antickém umění 
a ant ice vůbec. Vedl ke kritickému zkoumání, k tříbení názorů , k vědě. 
Den, kdy Láokoón vystoupil ze sutin Titova paláce na Esquil inu, se stal 
významným datem v dějinách archeologie . Na další takový den musela 
Itálie čekat do roku 1 7 1 1 ,  kdy generál ďElboeuf nalezl první sochy pod 
lávou v Herkuláneu. 

Důl na antické památky pod Vesuvem vydal své poklady teprve po 
systematických vykopávkách. které zaháj i l  vel itel neapolských zákopníků 

ďAclubierre roku 1 748. K těmto vykopávkám ho nevedly žádné vědecké 
důvody. Mladá manželka jeho krále chtěla mít antické sochy a plastiky, jaké 
zdobi ly sbírky j iných paláců, a prostě plni l  rozkaz. První takovou sbírku 
založi l  papež Sixtus IV. roku 1 47 1  v Římě. Z jej í necelé stovky exemp lářů, 
rozmnožené zejména uměnímilovným Juliem I I . ,  se postupem staletí vyvi
nula v největší a nejbohatší sbírku ant ických pok ladů na světě. v dnešní 
Vatikánská muzea. Roku 1 622 založil podobnou sbírku kardinál Ludovisi. 
později také kardinál Albani. který tak vytvořil základní fond pro Kapitol
ské muzeum ( 1 734). Roku 1 753 bylo založeno Britské muzeum v Londýně, 
jež brzy předstihlo starší sbírky (Arundelovu z roku 1640. Ashmoleovu 
z roku 1683) a stalo se jedním z nejvýznamnějších muzeí vt1bec. Roku 1 793 
bylo v Louvru otevřeno Francouzské muzeum se 1 1 7 exempláři antických 
děl z královských sbírek. Jako první na světě bylo veřejnosti zpřístupněno 
zdarma, což byla jedna z nemalých vymožeností revoluce 1 789. ( Mimocho
dem: dnes se v Louvru neplatí jen v neděli, zdarma je naopak vstup do 
Britského muzea, vysoké vstupné se vybírá ve Vatikánu. )  Jinak byly muze
ální sbírky původně pečlivě hlídaným tajemstvím. Když se chtěl roku 1 760 
dostat Winckelmann do Královského muzea v Neapoli, hleděli na něho 
jako na špióna, a když mu po mnoha intervencích návštěvu povolili , musel 
se písemně zavázat, že si nebude dělat poznámky. 
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Cesta k řecké minu losti vedla však i j iným směrem než přes ant ické 
památky z I tá l ie  (ostatně jen zčásti řecké ) .  Byl to směr přímější, ale nebez
pečnější. Jet do Řecka znamenalo jet do Turecka, kde vládly poměry, mírně 
řečeno, nepříliš u těšené (v Cařihradě existovalo dokonce zvláštní vězení 
pro cizí vyslance ) .  Dovol i t  si to mohli jen neohrožení mužové, kteří  musel i  
počítat, že tam najdou hrob; výj imečně též d iplomaté, kteří získali sul táno
vo povolení. S bada te lským či sběratelským úmyslem se do Řecka vypravil 
v první polovině 1 7 . stolet í  lord Arundel (a přivezl sochy, jež obdivoval 
Rubens). Po něm se tam dostal M. Palbi tzky z okruhu přátel švédské 
královny Kristiny. pak bri tský obd ivovatel ant iky R. Chandler (i s kresličem 
místo ještě nevyna lezeného fotoaparátu) ,  potom francouzský cestovatel 
F. de Peiresc a jeho krajan C. de Caylus, roku 1 674 další Francouz, a to 
vyslanec M. de Nointel s malířem 1 .  Carreyem ( který vyhotovil poslední 
kresby Parthenónu před jeho proměnou v trosky) ,  pak německý lékař 
1. Spon (který snad poprvé použi l  v dnešním smyslu výrazu .. archeologie" ) 
a roku 1 697 francouzský mnich a bývalý důstojník B. de Montfaucon. Zdá 
se to napohled dost jmen, ale když si uvědomíme, kolik l idí z celého světa 
navštěvuje Řecko dnes, je to přece jen méně než málo. Asi  tak mi l iont ina 
dnešního počtu turistů za týden. 

Všichni t ito průkopníci badatelských cest do Řecka, i někteří j iní  a méně 
významní, přinesli zprávy o tom, co na vlastní oči vidě l i ;  Montfaucon kromě 
toho rozsáhlý materiál ,  který zpracoval v deset isvazkovém díle Antika vy
světlend a ukázand v obrazech ( 1 7 1 1 a násL ) .  V době, kdy se Evropa sezna
movala s neznámými památkami Egypta. Mezopotámie a Mexika, vzbudi
ly zprávy o známých památkách Řecka překvapuj ící zájem. Na pozadí 
cizích a vzdálených kultur lépe vynikla blízká: padla slova o .. kolébce Ev
ropy", o "učitelích našich učitelů", o "římské napodobenině řeckého ori
ginálu" . Důsledkem toho bylo další pronikání do Řecka: roku 1 749 přije l 
do Athén Angl ičan R. Dalton a vyhotovil podrobné a spolehl ivé kresby 
výzdoby Parthenónu, roku 1 75 1  zaháj i l i  jeho krajané 1. Stuart a N. Revett 
výzkumné práce, s jej ichž výsledky seznámili veřejnost v díle Athénské sta
rožitnost; ( 1 762). Probuzený zájem o Řecko dostal nový impuls z Itálie : 
Němec 1. J. Winckelmann vydal roku 1 764 Dějiny umění starověku a roku 
1 767 Nevydané antické pamdtky. Byla to díla, jež obsahovala souhrn všech 
znalostí o tehdy známých antických památkách, vysvětlovala je ve vzájem
ných souvislostech, podávala jej ich vývoj a poprvé do nich vnášela systém. 
Měla základní význam pro celou archeologi i, protože j í  ukázala vědecké 
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metody výzkumu. Svým obsahem a strhuj ícím stylem vyvolala nadšení pro 
antiku mezi učenci. umělci a také mecenáši .  Winckelmann ( narozený roku 
1 7 1 7  ve Stendalu. původně učitel .  po útěku z Německa kustod Albaniho 
sbírek. pak vrchní inspektor ant ických památek v Římě. roku 1 768 zavraž
děný lupičem v Terstu) se nepochybně v mnohém také mýl i l .  jak  dnes víme. 
Právě tak je však nepochybné. že víc než kdo j i ný připravil půdu pro nové 
objevy v Řecku a pro .. století klasicismu" v Evropě . 

V druhé polovině 1 8. století došlo už k případům. že se evropští cesto
vatelé v Řecku setkal i .  S přibývaj ícími léty přibýval jej ich počet i v Malé 
Asii. Imponuje nám odvaha. se kterou se tam vypravi l i :  v zemi  vládla zvůle 
pašů a nesmírná zaostalost. cesty byly nebezpečné nebo neexistovaly. po
tíže se stravou překonávaly jen těžkosti s ubytován ím. kdo unik l  malárii . 
dostal přinejmenším tyfus. Jej ich deníky jsou vzrušuj ící četbou. i když pa
sáže o dobrodružstvích přeskočíme. Po tisíci letích se v n ich znovu setkává
me s městy. jež zmizela očím Západu jako Pompeje. a byla stejně známa 
a plná pokladů. Angl ičané Clarke. Gell . Dodwel l .  Bedford. Gandy a Coc
kerel l ,  Francouzi Fourmont a Fauvel .  Němci Hal lerste in  a Linckh. Dáno
vé Brondsted a K0es tvoří první tucet nejznámějších výzkumníků Řecka 
z těchto pionýrských dob. Anglický plukovník W. M. Leake pak první 
zpracoval místopis antického města (Topografie Athén. 1 82 1 ) .  

Roku 1 800 přijel do  Athén Thomas Bruce lord Elgin .  britský vyslanec 
v Cařihradě. Vystoupil na Akropolis. jej íž vidina ho zlákala k přijetí  této 
funkce. a jehož nadšení se změni lo v t íseň a vztek. Parthenón. "který každý 
z nás nosí v sobě. aniž ho vůbec spatři l" .  byl v zoufalém stavu . Sloupy měl 
zpřeráženy, v podlaze hlavní cel ly zel kráter, z achitrávu hrozivě visely kusy 
mramoru jako sekyry smrtícího stroje doktora Gui l lot ina .  Kolem se válely 
rozbité sochy ze štítů, spadlé metopy. rel iéfy vlysu . Figury měly usekané 
hlavy, protože náboženství tehdejších pánů Akropole zakazovalo zobrazo
vat l idský obličej . Erechtheion vypadal jako po vyplenění. chrám Athény 
Níké byl rozmetán. Stejně chmurná byla i perspektiva . Přes nádherné re
liéfy jezdi ly vojenské káry. uvolněné metopy musely co nejdřív spadnout. 
hlavice sloupů měly zmizet ve vápenických pecích . . .  Rozhodl se zachránit. 
co bylo možné. a nelitoval námahy ani peněz. Povolal z Evropy architekty. 
kresliče a kameníky. aby prozkoumali možnost konzervace . pokusi l  se vy
moci úřední zákaz dalších destrukcí. a když to dopadlo negativně. opatřil 
si v Cařihradě ferman, že .. n ikdo mu nemá bránit, aby si odvezl z Akropo
Iisaru několik kamenných bloků s nápisy a figurami" .  Dosta l  jej bez potíží. 
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komu už v Cařih radě na Akropoli záleželo, a místní paša jej potvrdi l .  Se
bral tedy patnáct metop, přes t řicet postav z průčel í  a asi sto dvacet metrů 
vlysu. Většinou je sesbíral ze země, z chrámu sundal jen plastiky, které 
nedržely pevně .  (Tak aspoň sám říká a připojuje, že řadu plastik dal zabez
pečit před pádem . )  Kromě toho vzal i jednu karyatidu z Erechtheia, která 
drže la pevně . ( K  tomu měl ovšem vážný důvod : vel ice se mu líbi la . )  V le
tech 1 80 1 - 1 802 dopravil pak všechny své mramory do Angl ie a roku 1 8 1 6  
byl donucen parlamentem, by j e  prodal státu. Dostal z a  n ě  3 5  000 l iber, tj . 
necelou polovinu sumy, kterou vynaložil na jej ich získání, a vláda je předala 
Britskému muzeu .  Jsou tam dodnes. Od roku 1 939 ve velkoryse instalované 
Duveen Gallery. 

Byl Elgin zachráncem těchto jedinečných výtvorů řeckého a světového 
sochařství před "tureckým barbarstvím"? Nebo byl lupičem, jak ho nazval 
Byron? Názory se tu různí, někdy i jeden a týž člověk hledí na to jinak na 
Akropol i  a j inak v Londýně. J isté však je, že bez něho by byla většina těchto 
děl nenávratně ztracena .  A také to, že nebyl první, kdo takto obohatil 
muzeum; ani  poslední. Už před n ím odvezl velkou desku z parthenónského 
vlysu do Paříže vyslanec Nointel (bez povolení). Roku 1 796 získal Napo
leon pro Louvre množství ant ických památek z Itál ie (vynucenou smlou
vou v Bologn i ) .  Roku 1 8 1 4  koupilo Bri tské muzeum vlys z Apollónova 
chrámu v Bassách (v Arkád i i ) .  Louvre pak koupil sochu nalezenou roku 
1 820 nějakým vinohradníkem na Mélu, jež se stala jako Afrodíta Mé/ská 
snad nejpopulárnější  řeckou sochou po Láokoóntovi. Obě tato vedoucí 
muzea (stej ně jako muzea v Mnichově, Kodani,  Berlíně a j inde) dostala 
též spoustu řeckých originálů darem za zásluhy o jej ich objevení. Nebo též 
z j iného t i tu lu .  

To všechno byla  však pouze předehra k vlastnímu archeologickému vý
zkumu Řecka. Teoretickou výzbroj dodanou Winckelmannem zdokonal i l i  
další  badatelé ( K. O.  Miil ler, H .  Brunns aj . )  a praktické zkušenosti přinesli 
kopáči z Bl ízkého východu (zejména ita lský dobrodruh G. B. Belzoni a ně
mecký vědec R. Lepsius od Ni lu .  francouzský konzul P. E. Bolta a pozdější 
britský ministr A. H .  Layard od Tigridu) .  Na půdě antického Řecka zazvo
ni ly krumpáče poprvé v Athénách a v Olympii ,  systematické vykopávky 
začaly však na pobřeží Malé Asie. Roku 1 857 objevil Angličan Ch. T. 
Newton pozůstatky hal ikarnasského Mauzolea, pátého ze sedmi starově
kých divů světa (a  co mohl ,  poslal  z n ich do Londýna), rok nato odkryl 
v Knidu poprvé půdorys ant ického města. Roku 1 859 přijel  do Efesu Ang-
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l ičan J. T. Wood. aby pátral po Artemidině chrámu. třetím d ivu světa. 
Ukázky toho, co z něho zbylo po vyplenění Góty a odvozech za císaře 
JÚstiniána. poslal rovněž do Londýna.  Téhož roku zaháj i l  Francouz Ch. 
Lenormant výzkum posvátné Eleusíny u Athén. Přibližně ve stejné době 
začaly také systematické vykopávky ruských archeologů u Kerče a Oděsy, 
jež opravily dřívější představy o řeckém osídlení těchto míst. Od roku 1 86 1  
kopal Ital P .  d i  Cesnola na Kypru. Jeho nálezy putovaly poprvé z a  Atlantik 
( roku 1 872 na výstavu v New Yorku) .  Roku 1 873 odjel  A. Conze kopat na 
Samothráku. Byl to první oficiální podnik Rakouska, protože do těch dob 
plati l zákaz zabývat se "takovými nesmysly".  Téhož roku začaly francouz
ské vykopávky Th. Homolla na Délu, roku 1 875 německé vykopávky 
E. Curt iuse v Olympii .  roku 1 878 německé vykopávky Humanna v Perga
mu, roku 1 896 rakouské vykopávky O. Benndorfa v Efesu, roku 1 899 ně
mecké vykopávky Th . Wieganda v Mílétu. Ale to je už doba, kdy přišel na 
scénu Schl iemann a také z ní odešel ,  kdy se usadil na Krétě Evans. 

Archeologický výzkum Řecka pokračoval a pokračuje; od poslední velké 
války dokonce na vzestupné l in i i .  Kdy skončí, je v nedohlednu. V Řecku 
mají některá pracoviště perspektivní plány na padesát i více let .  V Turecku 
je prozkoumáno jen asi tisíc nálezišť a odhaduje se, že je j ich tam přes deset 
tisíc. Bohaté pokladnice nevyzvednutých řeckých památek jsou také na 
Sicílii, v j ižní Itál i i  a v černomořských oblastech. 

Na tomto výzkumu pracuj í vědci mnoha národů a přes všechny nevyře
šené a sporné otázky úspěšně. Není na světě země, jej íž minulost by byla 
tak podrobně známa, jako je Řecko. 

Nejvíc informací o starém Řecku máme pochopitelně od starých Řeků. 
Především od řeckých historiků . 

Hislona je jedno z těch mnoha řeckých slov, jež přešla v nezměněném 
významu do všech evropských jazyků . Dřív než "děj iny" nebo "dějepis" 
znamenalo však v řečtině "bádání" ,  "zkoumání" ,  "dosažení vědomostí" . 
Řečtí historikové svůj úkol mnohokrát definoval i .  Nej lepší z nich považo
vali za hlavní vylíčit minulost s maximální znalostí a pravdivostí, aby sloužil 
pochopení přítomnosti a poučení  do budoucnosti .  Nebyl to úkol malý 
a nikdo si jej před nimi takto nevytyčil ;  splni l i  jej tak, že bez vzoru se stali 
vzorem.  Jistěže jim mohou moderní historikové leckde vytknout nedosta
tečné prověření  faktů nebo zaujatost či poplatnost svému původu. Vyšla 
však už kniha moderního historika, ve které by jiný moderní historik nena-
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šel chybu a místo k zlepšení? Sami by ovšem mohl i  modern ím také leccos 
vytknout .  Například že píší knihy hlavně pro své kolegy, a ne pro čtenáře. 
A také snad to, že vědí spoustu věcí, o kterých se j iným l idem ani nezdá, 
a neplní svou povinnost, aby jim to řek l i .  Řecký historik, který si zasloužil 
toho jména, stál při své práci na úrovni  nejvyššího pol i t ického činitele .  
Navíc byl vědcem a umělcem. 

Histrikové měl i  v Řecku dvě generace předchůdců . Jednu tvořil i básníci 
a druhou logografové čili autoři prozaických vypravování. Z básn íků to byl 
především Homér s Íliadou a Odysseiou , autoři ztracených cyklických epo
sů, Hésiodos s básní Práce a dni, pozděj i Solón , Theognis a j iní autoři 
elegických skladeb, o n ichž si ještě promluvíme . Pokud jde o vztah mezi 
poezií a h istori í, převládal v ant ice názor formulovaný Aristotelem, že poe
zie se zabývá "všeobecnou pravdou", zatímco historie "zvláštní, jednotl i 
vou pravdou" .  Logografové postupoval i  v mnohém podobně jako básníci . 
Zabýval i  se mýty a věři l i  j im, ale zajímali se víc o konkrétní události, jež 
zaznamenával i  podle ústního podání, dokumentárního materiálu a osob
ních pozorování. V jej ich dílech se už objevily pIVky racionální kritiky. 
Napsal i  toho pravděpodobně mnoho, avšak z jej ich spisů se zachovaly jen 
zlomky. Nejvýznamnější z n ich byl i  Hekataios z Mí1étu (asi 540-479 př. 
n. I . ) ,  autor čtyř knih Dějin a Popisu země, o něco mladší Ferekydés ze Syru 
a zejména Hel láníkos z Myti lény (asi 480-400 př. n. 1 . ) ,  autor jedné z PIV
ních prací o minulosti Attiky a Athén. 

Prvním skutečným h istorikem byl Hérodotos z Hal ikarnassu (asi 484-po 
460 př. n. 1 . ) ,  autor devíti knih Dějin . Pocházel z významné rodiny Ueho 
otec byl pořečtělý Kár, matka Řekyně, strýc Panyassis básník), v mládí se 
zaj ímal o polit iku a bojoval za demokrat ickou vládu proti tyrani i .  Po po
rážce demokratů pak prchl (nebo byl vypovězen) a dal se na cestování. 
Nějaký čas se živil obchodem, potom nikdo neví jak. Vždy se však hlavně 
věnoval tomu, čemu říkali Řekové theóriá a co v původním významu zna
mená "pozorování", "poznávání" .  Procestoval velký kus světa (dokonce 
i na naše měřítka: Malou Asi i ,  Asýri i ,  Babylóni i ,  Egypt, j ižní Itál i i ,  Řecko) 
a všude zaznamenával, co se dozvěděl o l idech a děj inách, "aby časem 
neupadlo v zapomenutí, co se na světě přihodilo", jak napsal, "a aby nepo
zbyly slávy velké a obdivuhodné činy, vykonané jednak Řeky a jednak bar
bary, a h lavně proč Řekové a barbaři spolu válčil i " .  

Vlastním obsahem Hérodotových Dějin jsou řecko-perské války, jež po
psal od povstání maloasijských Řeků proti perské nadvládě roku 500 př. n. I .  
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až po perskou porážku v bitvách u Plataj a Mykalé roku 479 př. n. I. Vě
noval j im pět posledních knih .  v prvních čtyřech se zabýval minulostí 
zemí pod mocí perských krá lů .  D ílo zpracoval podle jednotného plánu. od 
něhož se v mnohaleté práci neuchýl i l .  Jsou tam stránky. jaké od té doby 
napsal jen málokterý historik (např. l íčen í  zoufalého boje Sparťanů v Ther
mopylách nebo bi tvy u Marathónu) .  i čistě anekdotické pasáže (protože 
chtěl čtenáře také pobavit) .  Opíral se o nej různějš í  prameny. od úředních 
dokumentů přes výpovědi svědků novějších událostí až po ústní podání. 
a snaži l  se k nim stavět s krit ickou rezervou ( .. . . .  jsem povinen vyl íčit, 
o čem se vypravuje.  ale nemusím všemu věři t .  To se vztahuje  k celému 
mému výkladu") .  Někdy bral věštby a kouzla stejně vážně j ako dnešní 
historikové statistiky. raděj i však věci vysvětloval racionálně.  Dovedl spojit 
patriQtismus s objekt ivností. což je důkaz formátu.  Odsuzuje  Théby. které 
kolaborovaly s Peršany. vyzdvihuje Athény jako zachránce Hel lady. ale 
oceňuje i klady Peršanů ( Plútarchos ho za to nazval .. fi lobarbarem") .  Byl 
prvním historikem a pochopi l .  že děj iny nelze psát bez znalosti země, 
jež byla jej ich jevištěm. Kol ik moderních h istoriků Řecka nebylo nikdy 
v Řecku! 

Cicero nazval Hérodota .. otcem dějepisu" a tento t i tul  mu už zůstal. 
Někteří historikové mu jej sice v minulém století upíra l i ,  ale archeologové 
jej důkazy o správnost i jeho pozorování a popisů ubrán i l i .  Nikdy však ni
kdo nepovažoval za přehnaný žádný superlat iv, který pozdější  věky připo
j i ly ke jménu a dílu jeho mladšího současníka, autora Dějin peloponnéské 
války Thúkýdida (460-po 400 př. n .  1 . ) .  

Thúkýdidés, syn Olorův, byl Athéňan ze  vznešené rod iny, kul t ivovaný 
a vzdělaný, velmi  bohatý ( kromě j iného vlastni l  v Thrákii zlaté doly), pol i
tickými názory umírněný demokrat a ctitel Periklův. Roku 424 př. n .  1 . ,  
v osmém roce peloponnéské války, byl zvolen za stratéga ( tj .  vel i te le ,  v mo
derním překladu .. generála" ) a vyslán s eskadrou na ochranu thráckého 
pobřeží proti Sparťanům. Když se mu nepodařilo zabránit pádu Amfipole, 
významné athénské kolonie v ústí řeky Strymónu, byl obviněn ze zrady 
( Řekové byli na neúspěšné vojáky a politiky vždy přísní) a vypovězen z At
hén. Zbytek války strávil ve vyhnanství, kde se mu po hmotné stránce 
nevedlo špatně, a sbíral materiál k jej ím děj inám, protože byl přesvědčen, 
že bude významná pro Athény i Řecko . .. Zažil j sem celou tuto válku." 
napsal, .. jsa svým věkem způsobilý j i  chápat, a pozorně jsem všechno sle
doval ,  abych se dopátral přesných zpráv. Kromě toho se mi přihodilo. že 
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jsem byl po svém velení  u Amfipole dvacet let ve vyhnanství, a tak jsem měl 
blízko k akcím obou válčících stran, vzhledem ke svému pobytu hlavně 
peloponnéským, a volný čas mi  umožni l  velice dobře zkoumat jednotl ivé 
událost i . "  Po uzavření  míru se vráti l  do poražených Athén a začal psát .  
Chtěl nepochybně podat děj iny celé války (43 1-404 př. n . I . ) ,  smrt ho však 
zast ihla ,  když dospě l k jej ímu dvacátému roku (4 1 1 př. n . I . ) .  

Thúkýdidovo dílo zůstalo nedokončeno. Zůstalo však zároveň v celé 
ant ice nepřekonáno a dodnes se hodnotí jako jeden z největších výtvorů 
historika vůbec. Je zpracováno technikou a metodikou, jež se stala pro 
h istoriky, jak si sám uvědomil ,  "trvalým majetkem na věčné časy" Za 
základní úkol si vytyči l  zj ist i t  pravdu,  "nabýt bezpečné znalost i minulých 
událostí". a současně "i toho. co se jednou podle běhu l idských osudů 
znovu právě tak nebo podobně stane" , tj . využít poznatků z minulosti pro 
budoucnost .  "Nedomníval jsem se," napsal . "že mým úkolem je zazname
nat. co jsem slyše l od prvního člověka, kterého jsem potkal, nebo co jsem 
se pouze domníval, ale zaznamenával jsem událost i .  které jsem viděl na 
vlastn í  oči. a co jsem se dozvěděl od j iných.  avšak vždy až po bedlivém 
prozkoumání pokud možno každého údaje zvlášť." Zj išťoval fakta a krit ic
ky si je prověřoval, z jej ich masy vybíral "h istorická fakta" a zkoumal je ve 
všech souvislostech .  Sledoval příčiny a následky událostí (přičemž příčiny 
odlišoval od podnětů nebo záminek) ,  zaj ímal se o jednotl ivé, aby dospěl ke 
všeobecnému.  Poznal ,  že také v děj inách maj í  stejné příčiny stejné násled
ky. a anticipoval představu zákonitosti h istorických jevů . 

Thúkýdidés byl současníkem událostí, které popisoval ;  nenapsal však 
memoáry, nýbrž děj iny. Všímal s i  nejen .. toho, co se událo" , ale i přírodních 
podmínek, způsobu života l idí. ú lohy výroby a obchodu, významu materiál
ních zájmů.  Nevěři l  v nadpřirozené hybné síly děj in .  jen občas připomínal 
osud. Vyznal se v pol i t ice a ekonomice, v diplomacii a vojenství, pozoroval 
lid i vůdce . Osoby charakterizoval především řečí a činy. Řeči rekonstruo
val se snahou po věcné správnosti (" . . .  jak podle mého mínění mohli 
řečníci v sou ladu s danými okolnostm i  nejspíš mluvi t") .  U činů sledoval 
motivy i výsledky, ze všeho nejvýš hodnoti l  umění orientovat se v situaci 
a vidět do budoucnost i .  Dokumenty uváděl přesně. Našla se například 
spojenecká smlouva mezi Athénami a Argem, a shoda mezi jeho a jej ím 
textem je téměř doslovná.  Své demokratické přesvědčení  a athénské vlas
tenectví neskrýval, přesto popisoval události objektivně a nezkresleně. Do
vedl ladit chronologický výklad se systematickým a bohatství myšlenek se 
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stručností hlavního výrazu. Závěry nedělal ,  ty přenechával čtenáři .  Jeho 
dílo se zachovalo celé a dělí se na osm knih .  První z n ich se zabývá událost
mi před peloponnéskou válkou a začíná až v šerém nedoh lednu ( . . Thúký
didova archeologie ") . 

V Thúkýdidově díle pokračovala řada h istoriků. První z nich přímo na
vázal na jeho poslední větu a začal :  .. Za několik  dní potom připlul z Athén 
Tímocharés s několika loděmi . .  . . . Byl to Xenofón, syn Gryllův, autor Řec
kých dějin a jeden z nejplodnějších řeckých spisovatelů (asi 430-po 355 př. 
n. 1 . ) .  Na těchto dějinách pracoval padesát let, ovšem s přestávkami, jež 
vyplynuly z jeho pohnutého života a j iných literárních zájmů.  Jako aristo
krat byl odpllrcem demokracie a opust i l  proto rodné Athény. Odebral se 
do maloasijských Sard, žil tam na dvoře perského prince Kýra Mladšího 
a zúčastnil se jako dobrovolník jeho výpravy proti krá l i  Artaxerxovi . Po 
Kýrově smrti v bitvě u Kúnax roku 401 př. n. I .  byl zvolen za jednoho 
z velitelll sboru řeckých žoldnéřll a vyvedl je z nitra Mezopotámie k Čer
nému moři, což později popsal ve své slavné Anabasi ( .. Cestě vzhůru" ) . 
Politické sympatie ho přivedly do Sparty. Roku 394 př. n.  I .  bojoval na její 
straně proti Thébám, jež byly tehdy athénskými spojenci ,  a byl za to v At
hénách odsouzen jako zrádce. Sparťané ho odškodni l i  statkem ve Ski l lúntu 
u Olympie, kde si pak klidně žil a psal .  Zde vzniklo mezi j iným pojednání 
Lalcedaimonskd ústava, dllležité pro děj iny Sparty, a Oikonomikos, .. O hos
podářství", významné pro ekonomické děj iny Řecka. Do Athén se už 
nevrátil, i když roku 367 př. n. 1 .  dostal milost, a uchýl i l  se do Korinthu, kde 
také zemfel .  

Jako historik zllstal Xenofón v mnohém za Thúkýdidem.  Bohové jsou 
u něho opět "hybateli děj in" a děj iny se skládaj í  h lavně "z činů vojevůdců" .  
Fakta znal, a le nejednou je zamlčel a občan pfekrout i l .  Svou tendenčností 
pfekročil místy hranici, jež odděluje historika od pamfletisty. Pfesto je jeho 
dílo cenné: obsahuje množství informačního materiálu a skvě lé portréty 
historických osobností, sepsáno je vynikaj ícím stylem. To platí zejména 
o Řeckých dějindch , v nichž zachytil události od roku 4 1 1 pf. n .  I. do bitvy 
u Mantineie roku 362 pf. n. 1 . ,  ve které se v bratrovražedném boj i střetla 
vojska téměf V§ech feckých států. 

Jiným Thúkýdidovým pokračovatelem ve 4. století pf. n . 1 .  byl Theopom
pos z Chiu, který vylíčil RecU dějiny od roku 4 1 1  pf. n . 1. do roku 394 pf. n. I., 
kdy v námořní bitvě u Knidu ztratila Sparta nadvládu na mofi . Napsal též 
dějiny Filippa Makedonského (58 knih). Z jeho díla se zachovaly jen zlom-
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ky a excerpty, podobně jako z dí1a jeho současníka Efora z Kýmy, který ve 
Všeobecných dějinách poprvé zpracoval minulost celého Řecka od d6rské 
invaze až po svou dobu (do roku 340 př. n. 1 . ) .  Množství historického 
materiálu je obsaženo také ve spisech fi lozofů (zejména u Plat6na a Aris
totela)  a řečníků ( Lýsia ,  Isokrata, Démosthena aj . ) ,  najdeme je i v dí1ech 
attických dramatiků (hlavně u Aischyla a Aristofana). Děj iny západních 
oblastí Řecka zpracoval sicilský historik Tímaios z Tauromenia (asi 34� 
250 př. n . I . ) .  Jeho dí10 se sice až na úryvky ztratilo, ale udržela se jeho chro
nologie řeckých dějin, za jej íž základ vzal první olympijské hry (776 př. n . I .) .  

H istorická l i teratura pozdějších dob se neustále rozrůstala. Vzniklo ze
jména mnoho prací o výpravách Alexandra Velikého, z nichž první napsal 
jeho vojevůdce a pozdější egyptský král Ptolemaios, další pak jiní auto
ři, mezi n imi zejména Aristobúlos a Megasthenés. Všechny se však ztrati ly. 

Do obl iby přišly životopisy významných osobností, a to nejen panovní
ků a vojevůdců, ale i básníků a fi lozofů. Z většiny těchto spisů známe jen 
zlomky. někdy pouze názvy. 

Velkého historika, hledícího až k obzorům celého tehdy známého světa, 
dostalo Řecko pak v osobě Polybia z arkadské Megalopole (asi 2�1 20 
př. n. 1 . ) .  Byl to pol i t ik a vojevůdce, smýšlením aristokrat, nejdřív odpůrce 
a potom příte l Římanů. Pro práci dějepisce měl dokonalou průpravu ži
votními zkušenostmi, vzděláním a osobní znalostí mnoha zemí. Historie 
měla podle něho praktický cí1: poznat minulost národů a vládců, aby jej ich 
zkušenosti posloužily státníkům. Historik měl podle něho svědomitě pro
věřovat fakta (a přitom "svým očím více důvěřovat než svým uším"), chápat 
h istorické jevy ve vzájemné spoj itosti, pátrat po příčinách událostí a nevy
svět lovat je vůl í  bohů . Sám se těmito zásadami řídil a napsal čtyřicet knih 
Všeobecných dějin . Zachovalo se z nich (kromě fragmentů) jen prvních pět, 
mezi nimi dvě o děj inách Řecka v posledním stolet í  před jeho podmaně
ním Římany roku 146 př. n . 1 .  

Polybiovým pokračovatelem byl Poseid6nios ze syrské Apameie (asi 
1 35-5 1 př. n. 1 . ) ,  který dovedl své Dějiny do první čtvrtiny 1 .  století př. n .  I .  
Známe je však j en  ze  zlomků a citátů . Čtyficetisvazkovou Historickou bib
liotéku , zahrnuj ící děj iny Východu, Řecka a Říma, napsal Diod6ros Sicilský 
(asi 8�29 př. n . I . ) .  Je to sice kompilace, ale pro řecké děj iny je významná 
zejména pro citáty z děl, která se ztrati la. Strab6n z Amaseie (asi 64 př. n . 1 .  
-14 n .  1 . )  napsal kromě Zeměpisu pokračování Polybiových Dějin ; jež se 
nezachovalo. Strab6mlv současník a Hérodotllv krajan Dionýsios z Hali-
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karnassu se zabýval h lavně minulostí římskou; řeckou jen mimochodem. 
O starších řeckých děj inách se pak dovídáme od Plútarcha z Chairóneie 
( asi 50- 1 20 n .  1 . ) , jehož Souběžné životopisy slavných Řeků a Římanů jsou 
sice beletristickým dílem s různými h istorickými nepřesnostmi ,  ale také 
s údaj i .  o nich j inak nemáme zprávy. "Druhého Xenofónta" dostalo řecké 
dějepisectví v osobě Arriána z Níkomédeie (asi 95- 1 75 n. 1 . ) ,  autora čet
ných h istorických děl, z n ichž se úplně zachovalo jen Tažení Alexandra 
Velike1to. Asi z druhé poloviny 2. století př. n .  I .  pochází d ílo Pausania, 
nadšeného a informovaného poutníka po památkách své vlasti, autora 
Pllto�'ání po Helladě. 

Dílo řeckých h istoriků je  obdivuhodné, i když se zachovalo jen v torzu. 
Dnešní člověk, kterého vskutku už máloco překvapí: někdy má dojem, že 
jsou v něm j iž obsaženy zkušenosti z pozdějších děj in  a že z předchozích 
v něm rovněž nic nechybí. Přitom toto dílo zdaleka není jediným zdrojem 
našich informací o Řecku. 

Historickými prameny jsou přece i epická a lyrická poezie, tragédie a ko
medie, fi lozofické a odborné spisy, státní a veřejné dokumenty, hospodář
ské záznamy, soukromé dopisy a písemné památky nej různějšího druhu. 

A také památky, jež nemluví slovy: stavby, sochy, malby, ozdobné a užit
né předměty, zbraně, pracovní nástroje, mince. Dokonce i tvář řecké země. 

Zájem o studium řeckých děj in  se probudil v západn í  Evropě rovněž až 
v renesanci, kdy se zapomnělo na Tertul l ianovo: "Co maj í  Athény společ
ného s Jeruzalémem, co Akademie s Církví, co pohané s křesťany? ! "  Při
tom postupoval teprve ve druhém sledu za zájmem o antická umělecká díla 
a méně dramaticky. Nikdy se neseběhly tisíce l idí, když nějaký mnich našel 
v klášterní knihovně rukopis Plútarcha nebo Xenofónta, n ikdo s i  ze za
žlout lých pergamenů nemohl vytvořit tak efektní sbírku jako z torz řím
ských a řeckých soch . . . V Byzanci naproti tomu tento zájem neuhasl .  Do
kazuj í to spisy h istorika lóanna Zónara z 1 2. století, N ikéfora Grégora z 1 4. 
století a kromě j iného též snahy Geórgia Gemista Pléthóna, který obnovil 
v 1 5 .  století v Mistře u Sparty "Platónskou akademi i" .  Pak ovšem vyvráti l i  
Byzanc Turci .  

Jména zachránců historických děl, která přežila  zán ik  antiky i pozdější 
katastrofy, jsou většinou neznáma. Jej ich středověké opisovače znaj í  i spe
cial isté jen mlhavě. V západní Evropě je začátek systematického studia 
tčchto děl spojen se jmény francouzského fi lologa J.  J .  Scal igera ( 1 540-
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1 609) a italského fi lozofa G.  B.  Vica ( 1 668-1 774), impulz k jeho urychlení 
dal Winckelmann již zmíněnými Dějinami umění starověku. Avšak i potom 
trvalo dost dlouho, než se po básn ích a dramatech s řeckou temat ikou 
zrodi la historická d íla o Řecku . Cornei l le, Racine a Fénélon ve Franc i i ,  
Goethe, Sch i l ler  a Holderl in v Německu, Shelley, Keats a Byron v Angl i i  
připravi l i  pro to  půdu .  Svým podílem přispěl i  k tomu i překladatelé Homé
ra ( Pope do angl ičt iny, Voss do němčiny, Gnědič do rušt iny) a první homé
rovští badatelé (po ď Aubignacovi zejména F. A. Wolf Úvodem k Homéro
vi, 1 795 ) .  Významnou úlohu tu sehráli také sochaři, malíři a hudebníci .  
Umělci se ostatně objevuj í všude dřív než vědci .  

První novověké Dějiny Řecka , zpracované s vědeckými ambicemi,  vyšly 
roku 1 794 a napsal je Angličan W. Mitford. Měly pět svazků, značnou 
faktografickou hodnotu a programově konzervativn í  zaměření (což se pro
jevilo hlavně vyzdvihováním monarch istické Sparty proti Athénám).  Dru
hé velké Dějiny Řecka, dvanáctisvazkové, vyšly opět v Angl i i .  Vydal je 
v letech 1 846 až 1 856 G. Grote , h istorik ze záliby a s důkladnou fi lologic
kou přípravou. Původním povoláním byl bankéř, pol i t ickými názory rad i
kál a před odchodem do vědeckého ústraní člen parlamentu.  Lépe než 
kterýkol i  kabinetní učenec pochopi l  složitý pol itický život Řecka a jeho 
ekonomický základ, vystih l  také a vyzvedl děj inný význam athénské demo
kracie. Svým dílem ovlivnil  celé generace a vysloužil si nejvyšší poctu ,  jaké 
může britský poddaný dosáhnout: hrob ve Westminsterském opatství. 
Mnohé z tohoto d íla je pochopitelně už překonané, hlavně z prvního a pos
ledního svazku .  Stoj í  však za pozornost dodnes. 

V Německu vydal první systemat ické Řecké dějiny E. Curtius v letech 
1 857-1 867 . S úspěchem v nich využil znalosti řeckých památek, s nimiž se 
seznámil  v mládí, když působi l  v Athénách, a také předchozích prací ně
meckých badate lů ,  zejména Niebuhrových Přednášek o starol'ék);ch ději
nách ( 1 847-1 85 1 )  a Bockhova pečl ivě sestaveného Souboru řeckých nápisli 
( 1 825 a n . ) .  Už v třicátých letech 1 9. století vydal první svazky (pozděj i 
přepracovaných)  Dějin hellénismu J. G. Droysen .  Na rozdíl od Curtiuse, 
který věnoval h lavní pozornost kulturním děj inám,  omezil se téměř výhrad
ně na děj iny politické (orientoval se v nich však obdivuhodně) .  U Droysena 
nám však poněkud vadí jeho prušácké vyzdvihování sjednotite lské úlohy 
"Makedonie" a "makedonského důstojnického stavu", u Curtiuse se dnes 
i skutečný fi l hel lén občas distancuje od idealistického zobrazování Řeků 
jako "vzoru pro l idstvo" . 
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Ve Francii se od revoluce 1 789 soustřeďoval zájem především na římské 
děj iny. Vznikly tu ovšem i souborné práce o řeckých děj inách, ale větší 
vědecký význam měly monografie, především Antická obec N. D. Fustela 
de Coulanges ( 1 864) zaměřená proti modernizaci starověkých dějin,  a Dě
jiny otroctví v antice A. Wallona ( 1 879). Díla tohoto druhu se objevi la 
i v Rusku, kde vydal M. S. Kutorga Dějiny athénské republiky ( 1 848), v Itál i i ,  
Španělsku, Dánsku a hlavně v Německu, kde měla tradici j iž od Bockhova 
Státního hospodářství Athén ( 1 8 1 7) .  Ve Ve druhé polovině 19. století se 
začaly monografie množit jakoby řetězovou reakcí. Vycházely studie se 
stále užšími náměty, jež prohloubily znalost Řecka do nejmenších detailů 

a nejvzdálenějších souvislostí. Časem dospěly až k tematické miniaturizaci 
a odtažitosti, jež vysloužila klasickým filologům dokonce posměšky. Ze 
studií  vznikaly studie o studi ích, z kritik antikritiky a kritiky antikritik atd. 
Pro vědecký pokrok bylo však i toto stadium nutné. Z velkých a význam
ných monografi í uveďme jen Demokracii v Athénách od maďarského his
torika G. Schwarcze ( 1877-1892),  francouzské práce Pozemkové vlastnictví 
v Řecku od P. Girauda ( 1 893) a Pracovní sílu v Řecku od G. Glotze ( 1 900), 
o něco pozdější Řecké společenství států Angličana N. A. Zimmerna a At
hénskou ústavu ukraj inského profesora V. P. Buzeskula ( 1895) .  

Z dě l  této doby je se  třeba zmínit o spisech K .  Marxe a B. Engelse, 
zejména pro jej ich rozšíření a vliv v nedávné době, a to nejen u nás. Zavedli 
do zkoumání dějin metodu historického materialismu, přičemž k jej ich 
výkladu přistupoval i  z hlediska utiskovaných společenských tříd; za hybnou 
sílu děj in pokládali třídní boj . O řecké dějiny měli vždy zájem a kladně 
hodnotili historické vymoženosti Řeků, athénskou demokracii , ale i vá
lečnické umění Alexandra Velikého. V Kapitálu ( 1 867 a n.) osvět l i l  Marx 
základy řeckého otrokářského zřízení a charakter antického vlastnictví, 
v úvodu Ke kritice politické ekonomie ( 1 859) se zabýval otázkami řeckého 
umění. V těchto i dalších spisech, článcích a dopisech zaujal  stanovisko 
k různým antickým autorům i moderním historikům (zejména k Niebuh
rovým a Groteho vývodům o rodovém zřízení). Engels věnoval v Původu 
rodiny, soukrome'ho vlastnictví a státu ( 1 885) zvláštní kapitoly rozboru řec
kého rodu a vzniku athénského státu, v Anti-Duhringovi ( 1 878) se na čet
ných místech zabýval řeckou filozofií, ekonomikou, kulturou i vlivem Řec
ka na pozdější vývoj Evropy. Oficiální historiografie jej ich myšlenky dlouho 
přehlížela, a to, jak známo, hlavně z politických důvodů. Z těchže důvodů 
bylo pak v Sovětském svazu a l idovědemokratických zemích jej ich učení 
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povýšeno téměř na dogma .  Ani jedno z těchto extrémních stanovisek roz
voj i našich vědomostí o řeckých děj inách příl iš neprospělo. 

Na přelomu 1 9 . a 20. století vznikla jako protějšek k neustále rostoucím 
monografiím řada souborných děl, mezi nimi zejména Řecké dějiny K. 1. 
Belocha v Německu ( 1 893 a n . ) ,  Dějiny Řecka v klasické době R. J. Vippera 
v Rusku ( 1 905 a n . )  a Dějiny Řecka 1. B. Burryho v Angli i  ( 1 9 1 3) .  K nim se 
připoj i la  ve lká syntetická díla ,  jež poj ímala řecké děj iny jako součást cel
kových děj in  starověkého světa.  Velkorysostí koncepce, i když ne závěry, 
vynikly mezi n imi  pět isvazkové Dějiny starověku E. Meyera ( 1893 a n . ) .  
Z děl po první světové válce maj í  největší význam kolektivní díla zpraco
vaná předními odborníky z h lavních vědeckých středisek. Z francouzských 
jsou to Všeobecné dějiny vydané G. Glotzem (svazky 1-4, 1 925 a n . ) ,  z ang
l ických Cambridgeské dějiny starověku (svazky 4-8, 1928 a n .) ,  z německých 
Dějiny světa redigované W. Gotzem (Starověk, 1929 a n . ) .  V Rusku vydala 
souborné desetisvazkové Dějiny světa Akademie věd SSSR (svazky 1-2, 
1 955 a n . ) ,  jež jsou dílem v marxistickém pojetí. 

Díl a  z našeho století nepatří však už do historie bádání o starém Řecku, 
nýbrž mezi zdroje  soudobých poznatků. Není nutné a ani možné v jej ich 
přehledu pokračovat ,  nejdůležitější a čtenářsky přístupná jsou v Přehle
du l iteratury na konci této knihy. U nás z nich byly nejrozšířenější Dějiny 
starověkého Řecka od V. S.  Sergejeva, přeložené podle moskevského vydá
ní z roku 1 948. Je to dílo důkladné, i když poplatné době vzniku a v někte
rých pasážích (o Krétě, Mykénách a tzv. homérském Řecku) už zastaralé. 
Nezaslouženě malým nákladem vyšla vynikaj ící chrestomatie Antika v do
kumentech , redigovaná 1 .  Novákovou a J . Pečírkou, jejíž první část týkající 
se Řecka ( 1 959) obsahuje překlady textů nejen k děj inám politickým, ale 
i k poněkud opomíjeným hospodářským a sociálním. Z řady dalších děl 
vzpomeňme aspoň kolektivních prací našich současných klasických filolo
gů : Encyklopedie antiky ( 1 973) a Slovníku antické kultury ( 1 974). Bohatou 
překladovou l i teraturu, jej íž úrovní se naše národy řadí na přední místo na 
světě, rozmnožuj í  nové a obnovené překlady řeckých (a římských) děl 
v řadě dlouhodobě rozvržených edic, zejména v Antické knihovně. 

Dost však už knih a jmen, jež nám přiblížily minulost Řecka doslovně na 
dosah ruky. Na vkus odborníka bylo j ich sice uvedeno málo, nelze však 
přetěžovat trpěl ivost čtenáře. Bibl iografie z oboru řeckých dějin má stati
síce položek a neustále se rozmnožuje díly v latince i alfabetě, v azbuce 
i v písmech, jež nemají  s řeckým nic společného. 
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Dost také příběhů na  cestě k odkrytí řecké minulosti .  ať  jsou jakkoli 
vzrušuj ící. Už se jen ohlédněme, kam jsme to vlastně dospěl i .  

Pak vstupme rovnou do h istorického Řecka. 

Když se podíváme dnes, na prahu třetího tisíci letí. na souhrn poznatků 
o Řecku dávných dob, strneme údivem. Nejstarší minulost Řecka známe 
vskutku lépe než nejstarší řečtí h istorikové . Co přišlo po n í, po přechodném 
období temna. máme místy objasněno do podrobností, j aké by j inde odhalil 
jedině mikroskop. Ne že bychom už věděl i  všechno a že bychom všechno 
věděli  správně. Dnes však zná řadový student h istorie věci. o kterých neměl 
Curtius nebo Grote ani tušení. 

Uvědomme si: teprve před jednou generací byl odkryt Nestorův Pylos, 
před dvěma Mínóův Knóssos, před třemi byla objevena Trója.  před čtyřmi 
Olympie. Předtím n ikdo nevěděl. kde tato místa byla, a (s výj imkou Olym
pie ) ani zda skutečně existovala.  Před sto léty nebyl znám text Aristotelova 
spisu o athénské ústavě ani text gortýnských zákonů.  před padesáti léty byly 
nej lepší bronzové sochy předklasického Řecka pod zemí nebo v moři. Co 
všechno bychom z dnešní běžné školní látky přáli vědět Goethovi a Byro
novi, Vrchl ickému a Tyršovi ! 

Nejde však jen o kvantitativní vzrůst poznatků. Známe i vztahy mezi 
událostmi. jež byly předchozím generacím zcela utajeny, známe souvislosti. 
jež byly dříve skryty. Samozřejmě je tu stále dost otázek. na které musíme 
mít zítra lepší odpověď než dnes; pozítří se určitě vynoří nové . Přesto však 
lze říci, že kvantita a kvalita soudobých vědomostí dosáhla takové úrovně, 
že v knize řeckých děj in  máme dnes už jen málo bílých stránek.  

Vděčíme za to desetit isícům, možná statisícům l idí. Archeologům pod 
žhavým sluncem a badatelům v depozitářích muzeí, fi lologům ničícím si 
zrak nad papyry. sběratelům antikvit a profesorům v klasických seminá
řích. Neřekům a Řekům slavných i neznámých jmen.  N ikdy neměli takové 
prostředky, jaké po zásluze dostali j iní  k výzkumu vesmíru, a n ikdy je ani 
nedostanou. Budou však ve své práci pokračovat. 

Stoj í  tato práce za to? Udržování a prohlubování vědomostí o děj inách 
národa, který vytvořil základy kultury pro svět od Uralu k Atlantiku a dále 
k Pacifiku, je j istě stejně významné jako poznávání  světů v kosmickém 
prostoru. A jestl iže platí, že děj iny jsou učitelkou života, je to pro tento náš 
svět snad ještě významnější. Jiná je otázka, co s těmito vědomostmi lidé 
udělaj í. Ale na tu daj í  už odpověď historikové j iného oboru . 
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4.  KAPITOLA 

DÓROVÉ, 
IÓNOVÉ, 

AIOLOVÉ 

Dórský vpád znamenal pro Řecko katastrofu :  zastavil nadějný rozkvět kul
tury a civi lizace, rozbil politickou organizaci země, uvrhl všechno do hlu
bokého temna. Řekové, kteří se pod vedením Achajců proklestili z před
historie do historie, upadl i  opět do bezdějinnosti. 

Achajci byli válečníci hodní homérských básní, k teří se  "dovedli kořisti 
z dobytých měst ujmout" a zavést řád. Dórové vstoupili na řeckou půd u  
jako barbaři . Proměnili achaj ské hrady v trosky a osady pod n imi v e  spále
niště, zotročili masy lidu, uvedli zemi do zmatku. Z hlediska kulturních 
děj in  měl jej ich vpád ničivou sílu uragánu. Dokonce na to, že uměli psát, 
Řekové zapomněli a trvalo mnoho století, než se opět zařadi l i  mezi gra
motné národy. Hésiodos, který žil v době, kdy se už Řecko ze svého úpadku 
vzpamatovalo, truchlil nad dávným zlatým, stříbrným a b ronzovým věkem 
a přál si , "aby byl zemřel dřív, nebo přišel pozděj i  na svět" než mezi tyto 
l id i  "železného věku" .  

Příchod Dórů do  Řecka byl součástí velkého pohybu kmenů, který za 
chvátil počátkem 12 .  století p ř .  n. 1 .  celou egej skou oblast a za pouhých sto 
let j i  etnicky úplně přetvořil. Tyto kmeny se postupně dostaly do východní  
Evropy a potom až do j ižního Bulharska, kde se  rozdě l ily. Jedna jej ich 
vzedmutá vlna se převalila přes Dardanely do Malé Asie a rozl i la se j ednak 
směrem na východ, kde smetla říši Chetitů, a j ednak na  j ih ,  kde ji zastavil a  
hráz egyptské válečné vozby, takže vsákla do  písku Sýrie. Druhá vlna po
stupovala bez velkého odporu na západ a před Alpami se  obrátila na j ih .  
Přinesla do  Itálie, jak se  zdá, nejstarší p ředky Římanů. Třetí se  prodrala 
horskými průsmyky na j ih a zaplavila Řecko . Na rozdíl od ostatních byla  
etnicky příbuzná se  starousedlým obyvatelstvem, tj . s Achajci . Krví a žele
zem si tam pak vynutila vzájemné spolužití, z něhož se postupem věků 
vytvořil národ Řeků. 
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Směr dórského postupu a jeho hlavní etapy přesně neznáme. Je však 
pravděpodobné, že vedl z Thrákie přes Makedonii k Peloponnésu . Přes 
severní oblasti Řecka, řídce osídlené kmeny Aiolů, pronikli Dórové poměr
ně snadno. Asi v polovině 12 .  století př. n. I .  měli už v rukou Isthmos, 
střední Peloponnésos a snad i Messéni i .  Je téměř j isté, že Pylos dobyli dřív 
než Mykény a Tíryns. Počátkem 1 1 .  století př. n. I .  překročili moře a postu
povali po ostrovech až k pobřeží Malé Asie .  Neobsadil i však skalnatou 
Arkadii, kterou zřejmě zachránila jej í  chudoba, a část severního pobřeží 
Peloponnésu. Neobsadili ani Attiku . Na jej ích hranicích založili sice Me
garu, "Město velkých domů", odkud podnikali výpady proti Athénám, ale 
nově opevněná Akropolis se udržela. Athénský král Kodros, potomek 
vládců z Pylu, prý zachránil své město tím, že za ně dobrovolně obětoval 
život. Když se dozvěděl věštbu, že Dórové zvítězí, jestl iže Athéňanům 
nezabij í  krále, převlékl se za dřevorubce, vypravi l se lesem k dórskému 
táboru a dal se tam zabít j ako zvěd. Ať to bylo s Kodrem jakkoli, Dórové 
od Athén skutečně odtáhli .  

Co umožnilo Dórům ovládnout většinu Řecka a nastol it  v něm na něko
lik století svou moc? Jistěže převaha v počtu a ve zbraních, kterou nelze 
v té oblasti děj in, jež se píše silou, nikdy podceňovat. Jako kdysi Ach aj ci 
s bronzovými meči porazili Pelasgy, tak nyní Dórové se železnými zbraněmi 
přemohli Achajce. Historie se tedy opakovala. Druhou z příčin bylo zřejmě 
zeslabení Achajců válečnými výpravami a vzájemnými boj i .  Řecká tradice 
spojuje dórský vpád s "návratem Héraklovců", což nutně předpokládá, že 
byl i předtím vyhnáni. Víme z mýtů, že Héraklés zanechal potomky v Argo
Iidě, v Lakónii ,  v Boiótii, na Rhodu a j inde. Někteří z nich dosáhli ve svých 
rodných městech vlády, j iní museli před syny legitimních králů prchnout. 
Je možné, že vyhnaní potomci achajských vládců se spoj i l i  s Dóry, aby jej ich 
zbraněmi získali ztracené trůny. Co o tom říkaj í  mýty, je snad odrazem 
skutečnosti. 

Je tu však j eště komplex faktorů, který nelze v této souvislosti opome
nout. Proti Dórům, kteří byli "lidem ve zbrani" ,  stála nepočetná achajská 
aristokracie, navíc nejednotná a s nepevným zázemím. Utiskovaní a vyko
řisťovaní rolníci a řemeslníci (o otrocích zbavených svobody ani nemluvě) 
rozhodně nepovstali k obraně svých pánů. Nezůstali- I i  neteční, přidali se 
spíš k jej ich nepřátelům. 

Vítězní Dórové nevtrhli do Řecka jako pirátští nájezdníci, nýbrž jako 
dobyvatelé. Zachovali tedy materiální  základnu života, i když ji zpočátku 
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Řecko a jeho osídlení podle kmenových skupin 

narušil i .  Nevyvraždili a nevyhnali ani všechen starousedlý l id .  Pokud se j im 
neubráni l ,  podmanil i  si ho a musel jim sloužit, takže hlavní výrobní síly 
země se přes veškeré oslabení v podstatě udržely. Archeologické nále
zy dokazuj í, že pokračovala zemědělská i řemeslnická výroba a že se po
stupně obnovil obchod (dokonce zámořský). Pol itickou organizaci naproti 
tomu rozmetal i .  Na rozdíl od Achajců, kteří ochotně převzal i  vyspělou 
kulturu Kréťanů, Dórové achaj ské kulturní vymoženosti nepřij ali, ba zpo
čátku se snažili vtisknout poraženým svou nekulturnost. Vyvolali tak kon
frontaci, která nakonec vedla k novému a ještě mocnějšímu rozvoj i  řecké 
kultury. Důležitá úloha připadla přitom zejména lónům, kteří se náporu 
Dórů vojensky ubráni l i .  
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Byla to samozřejmě vysoká cena, kterou Řekové za svůj pozdější kulturní 
pokrok zaplatil i .  Známe to však i z předchozích děj in Sumerů, Babylóňa
nů, Chetitů, Egypťanů, Židů, i z dob pozděj ších .  Žádná lítost tu ovšem 
nepomůže : děj iny prostě na cenu pokroku nehledí. 

Utěšovat nás může jen to, že kultura nikdy nemizí úplně a že i mnohem 
brutálnější a primitivnější dobyvatelé, než byli ve 1 2. století př. n . I .  v Řecku 
Dórové, kultuře zpravidla podléhaj í. 

Jestliže jsme mluvili o Dórech jako o barbarech, použili j sme řeckého slova 
v neřeckém smyslu. Barbary nazývali Řekové pouze Neřeky, tj . l idi cizí 
etnické příslušnosti, a nazývali je  tak proto, že j ej ich jazyk se odlišoval od 
měkké a zpěvné řečtiny rachotícími zvuky jako "bar-bar" (Řek, který byl 
v obci cizincem, se nazýval xenos nikoli barbaros. ) Původně neměl tento 
výraz hanlivý význam a označoval se j ím kultivovaný Peršan stejně j ako 
divoký thrácký pastevec. Stalo-li se slovo barbar synonymem hrubce či 
nevzdělance, j istě to mělo svůj důvod. 

Dórové nebyli tedy pro starousedlé Řeky barbary, nýbrž krajany. Mluvili 
stejným jazykem, i když některé hlásky vyslovovali j inak, měli v základě 
stejný světový názor, ctili v podstatě stejné bohy. V jej ich nadvládě, ať byla 
jakkoli nepříjemná, neviděli ostatní Řekové cizovládu, proti níž by bylo 
nutné se spoj i t  a vést boj na život a na smrt. To ovšem nevylučovalo zášť 
a nenávist, ani boje vedené s urputnou zavilostí. Umožňovalo to však stejně 
dobře i spolužití a splývání. Nic nevěděli Řekové o tom, že "čerstvá bar
barská krev" Dórů j im vlévá do žil "sílu k obrodě" Objevili to ostatně až 
historikové (nebo spíš "historikové") minulého století. 

Dvě až tři století po dórské invazi tvořily obsah řeckých děj in boje  mezi 
jednotl ivými kmeny a jej ich skupinami o místo na slunci . Zprávy o nich 
nemáme, pouze ohlasy v egyptských nápisech o "neklidu v severním moři" .  
Boje  byly nepochybně tvrdé a pro Dóry ne vždy úspěšné. Známe jen výsle
dek: zformování řeckých kmenů, vítězných i poražených, starousedlých 
i nových, do tří velkých skupin. Prostor, který si tehdy vydobyly nebo uhá
j i ly, zachovaly si pak v podstatě do konce antického Řecka. 

Dórové zauj ali j ižní oblasti : Peloponnésos s výj imkou protáhlého pruhu 
u Korinthského zálivu, Krétu, j ižní Dodekanésy s Rhodem a úzký pás j iho
západního pobřeží Malé Asie. Dórskou se stala Sparta statečných mužů 
a krásných žen, bohatá Písa a Élis, celá Argolis s Argem a Mykénami, Me
gara poblíž Isthmu a Aigína v bledém Sarónském zál ivu. Ve skutečnou 
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chloubu Dóru vyrostl Korinth na předělu dvou moří, jenž byl do Periklo
vých Athén největším městem Řecka a Evropy. V Malé Asii ovládli Dórové 
Knidos a Halikarnass. 

lánové se udrželi ve východní části země. Uháj il i  proti Dórům Attiku 
s Athénami a přilehlou Euboi, osídlili většinu ostrovů v Egejském moři, 
mezi nimi květnatý Chios, vínorodý Samos a Dionýsův Naxos. Postupně 
pronikli do protilehlých krajů  Malé Asie, kde založili, zčásti na krétsko
mykénských sídlištích, výstavná města Mílét, Kolofón, Efes a Smyrnu. 

Severní skupinu tvořily smíšené kmeny Aiolů . Obývaly Thessalii ,  pří
mořskou Magnésii, Boiótii a Fókidu, z ostrovů Lesbos a na maloasijském 
pobřeží žlutou Aiolskou zemi ve stínu Kimentských hor. Severně od Thes
salie měli svá řídká sídla Makedonci, západně Épeirové a jižně Aitólci. 

Poražení Achajci se stáhli na severozápadní pobřeží Peloponnésu ke 
břehům Korinthského zálivu (dodnes se tato země nazývá Achaia) . V Ar
kádii, "staré jako luna" , žili pastýřským životem potomci původního lidu 
z mykénských dob. Potomci Achajců zůstal i  svobodní také na  dalekém 
Kypru, který invaze Dórů nezasáhla.  Používali tu i nadále svého starého 
lineárního písma, odvozeného z krétského, a byli jedinými Řeky, kteří i ve 
staletích temna dovedli číst a psát. 

Ani jedna z těchto skupin nebyla z etnického hlediska "čistá". Dórové 
se s chutí smísili s Achaj ci ,  kteří byl i už smíšeni s potomky Pelasgů, lónové, 
Aiolové rovněž se smísili s původním obyvatelstvem Illýrie a Thrákie, ma
!oasijští Řekové s barbarskými Káry a Lýdy. Jednotlivé skupiny kmenů 
(a někdy i kmeny téže skupiny) se do j isté míry odlišovaly psychickým 
založením, převládaj ícím náboženským kultem, p ředstavami o nejvhod
nějším řízení společných záležitostí. Největší rozdíly byly však v jej ich ná
řečích. Jestliže Dórové mluvili dórsky, lánové iónsky, Aiolové aiolsky, roz
hodně to neznamenalo, že nemluvili řecky, a všichni si dokonale rozuměli .  
Tyto rozdíly, v době temna nepochybně značné, se postupně zmírňovaly. 
Jako mocný jednotící faktor tu působily zejména Homérovy básně, složené  
ve  východní (maloasijské) iónštině .  Společná spisovná č i  obcovací řeč se  
pozděj i  ustálila, j ak  známo, na  základě attické iónštiny, a to  hlavně pod 
kulturním vlivem Athén . 

Řečtina patří do rodi ny indoevropských jazyků a zauj ímá v ní zvláštní 
postavení. Na rozdíl od kteréhokoli  slovanského, románského nebo ger
mánského jazyka nemá v ní b l ízkého příbuzného. (Staří j azykovědci se ho 
snažili nalézt v latině, a le  ukázalo se, že  tzv. "řeckoitalská větev" je  kon-
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Řecká a/fabeta a její vývoj 

strukce, jež nespočívá na solidních základech . )  Už v nejstarších zachova
ných textech se jeví jako jazyk neobyčejně vyspělý, jasný, přesný, vysoce 
ohebný, s podrobně propracovanou syntaxí, schopný vyjádřit nejsložitější 
pojmy a nejjemnější odstíny. Jej í zvládnutí je  ovšem náročné. Pravidelné 
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sloveso má v ní deset participií a přes sto padesát tvarů , zná spoustu de
klinací, konjugací a výj imek z pravidel . Má tři rody a tři čísla,  zkracuje 
a stahuje samohlásky, úží je, odsouvá, přisouvá, vysouvá, přemisťuje a při
podobuje.  Má řadu příklonek a předklonek, troj í proměnlivý přízvuk a vy
niká tak bohatým slovním pokladem, že z něho čerpaj í  všechny moderní 
jazyky. Řecká věta má přímo architektonickou konstrukci a zní jako píseň, 
přízvučná slabika se nevyznačuje zesílením hlasu, nýbrž zvýšen ím. S j asnos
tí a přesností spojuje ekonomičnost vyj adřování, j ež se zakládá na tak
řka neomezené možnosti skládání a odvozování slov. Samozřejmě lze říci 
v řečtině nesmysl, je v ní však něj ak zjevnější než v j iné řeči. Kdo pronikl 
bariérou řecké gramatiky, zj istí, že j e  to j azyk, kterým lze nejen stejně dobře 
velet vojákům jako šeptat milence, ale lépe než jiným fi lozofovat a smlou
vat na trhu, řešit matematické problémy a řečnit na shromáždění l idu, 
vytvářet slovní hříčky a skládat básně. "Královnou  řečí" nazval řečtinu 
jeden z jej ích nej lepších novověkých znalců, U.  von Wilamowitz-Moellen
dorff. Kdo j i  ovládl aspoň na úrovni středoškolských osnov, naj de v ní vždy 
výraz, který mu bude chybět v mateřštině .  I když je to jazyk, jemuž se říká 
"mrtvý" 

Přes rozdíly v nářečí se Řekové brzy sjednotili n a  společném písmu (po 
počátečním váhání u dvou nebo tří  znaků) .  Ke starému krétsko-mykénské
mu písmu se po dórském kataklyzmatu nevrátil i .  Vytvořili si nové, a to 
z písma, se kterým se seznámil i  ve Foinikii . Podle mýtů j im ho odtamtud 
přinesl Kadmos, syn Agénorův a zakladatel Théb. Časově to ovšem nesou
hlasí, protože Kadmos patří do doby před dórskou invazÍ. Místní určen í  
původu tohoto písma je však přesné.  J ak  známo, n ejstarší písmo vytvořil i 
Sumerové (asi ve 3 1 .  století př .  n. 1 .) a pak Egypťané (asi ve 3 1 .-30. století  
př .  n . I . ) .  Je těžko možné, že sumerské písmo mělo vl iv na vznik egyptského, 
ale je zcela nepochybné a přímo dokumentárně doložené ,  že z egyptských 
hieroglyfů se asi v 1 6 .  století př. n. I. vyvinulo tzv. s ínajské písmo a z něh o  
pak asi ve 14 .-13 .  století př. n .  I .  ťoinické písmo. Bylo t o  nejjednodušší 
semitské hláskové písmo a mělo p ouhých dvaadvacet znaků. Znalo vša k  
jen souhlásky, neboť samohlásky s e  v semitských jazycích pro p roměnlivou 
výslovnost nevyznačuj í. Tato zvláštnost Řekům nevyhovovala. Jejich slova 
by byla bez samohlásek mnohoznačná a potřebovala by zvláštní determi
nativy, tj . určuj ící či rozl išovaCÍ znaky. (Kdyby se  např.  v řečtině napsalo po 
semitském způsobu 19s, mohlo by to znamena t  logos, "slovo", "řeč" , "po
jem", "rozum", nebo lagós, "zaj íc", nebo lygos, "ratolest" , "prut"  V řečtině 
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má navíc značný význam i délka samohlásek, dokonce i přízvuk . Například 
známé slovo bios s přízvukem na první slabice znamená "život", s přízvu
kem na druhé slabice "luk" . )  Řekové tedy převzali z foinického (přesněj i :  
foinicko-aramejského) písma souhlásky, které se vyskytovaly v jej ich řeči, 
a přebytečných souhlásek, které se v ní nevyskytovaly, použil i  na označení 
samohlásek. Kromě toho jednotlivé tvary převzatých písmen upravili , aby 
vynikly jej ich rozdíly a aby lépe vyhovovaly praktičtějšímu způsobu psaní 
zleva doprava, při němž si písař nezakrývá (nebo nesmazává) text. Nové 
písmo nazvali podle foinického pojmenování jeho prvních dvou znaků 
(aleph, "vůl", beth, "dům'!) alfabetou. 

Kdy došlo k vytvoření řecké alfabety, ze které se pozděj i  vyvinula řada 
dalších písem, mezi nimi i abeceda a azbuka, není bezpečně zj ištěno. Jisté 
je, že se tak nestalo najednou . Za nejzazší mez prvních pokusů považuje 
dnes většina badatelů polovinu 10 .  století př. n .  I .  Ke konci 8. století př. n . 1 .  
j e  už používání  alfabety (v  archaické formě) zcela nesporné. Nejstarší 
známé a dodnes zachované alfabetické záznamy pocházej í  z ostrova Théry 
asi z 9.-8. století př. n . 1 .  Jsou vyryty do skály za někdejším gymnáziem a po 
všech vážných výkladech nezbývá než konstatovat, že neobsahuj í  chva
lozpěvy na bohy a hrdiny, ani zákony vládců nebo výroky mudrců, nýbrž 
neslušné nápisy žáků . 

Řecká společnost prošla v bouřlivých stoletích po dórském vpádu význam
nými změnami téměř v každém směru. Nemohly se netýkat ani materiální 
základny jej ího života, výroby a výrobních vztahů . 

Stejně j ako ve většině zemí starého světa vznikl také v Řecku otrokářský 
způsob výroby, jehož základním znakem bylo, že podnikatel (lze-l i tohoto 
termínu použít) byl nejen vlastníkem výrobních prostředků, ale i vlastní
kem samotných pracujících. "Otrok neprodával pánovi svoj i pracovní sílu, 
stejně j ako vůl neprodává rolníkovi své výkony," charakterizoval situaci 
K. Marx. "Otrok byl se svou pracovní silou jednou provždy prodán svému 
pánovi ."  

Otrokářský způsob výroby, který se vyvinul v Řecku (a potom v Římě), 
se značně odlišoval od orientálního, který se utvořil za j iných podmínek. 
V Mezopotámii a v Egyptě si zemědělská výroba vyžadovala rozsáhlé za
vodňovací práce, které se daly provádět jedině kooperací celých mas lidu 
pod ústředním vedením. Tyto masy, pracující na půdě, jež byla  z rozhodu
j ící části v královském a chrámovém vlastnictví, byly fakticky zotročeny. Po 
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právní stránce byly sice mezi nimi značné rozdíly, n apříklad mezi zeměděl
skými otroky s vypáleným vlastnickým znamením "chrámu" nebo "paláce" 
a formálně svobodnými rolníky, zavázanými pouze "pracovní povinností" 
Despotický charakter vlády orientálních států, jej ichž panovníci posvěco
vali svou moc i nábožensky (nebo se přímo prohlašovali za bohy), tyto 
rozdíly však do velké míry stíral . Samozřejmě i v Řecku mělo zavodňování 
v zemědělské výrobě j istou úlohu. Stačí však srovnat jeho krátké a nehlu
boké říčky s Eufratem a Tigridem nebo Nilem, jeho nevelká údolí se širo
kými rovinami země faraónů a babylónských králů, a je  jasné, že poměry 
se tam musely vyvinout jinak. Nikdy nebylo nutné spoj it v Řecku tisíce 
rukou, aby si společným úsilím vynutily na řece život, nikdy tam nemusela 
vzniknout ústřední moc, aby zajistila základní podm ínku zemědělské výro
by. Otrokářský systém v Řecku (i v Římě) byl proto v mnoha ohledech j iný 
než "orientální" 

Otázkou je, kdy se v Řecku poprvé objevilo otroctví a kdy se nato l ik 
rozvinulo, že určilo charakter způsobu výroby a společenského zřízenÍ. Ve 
vědeckých dílech i učebnicích ještě z poválečných let se zpravidla uvádí, že 
vývoj otrokářského zřízení  začal v Řecku v 8 .-7. století př .  n. l .  a že do těch 
dob v něm trvalo staré rodové zřízení. V tzv. homérském Řecku existova
lo pak podle nich pouze domácí patriarchální otroctví. Nověji  p řečtené 
a z velké části též publikované tabulky v krétsko-mykénském lineárním 
písmu "B" z Knóssu, Pylu i j iných nalezišť však dokazuj í, že v Řecku exis
tovalo výrobní (a nejen domácí patriarchální) otroctví už v mykénské době,  
a to v rozsahu, jaký se neodvážil žádný historik předpokládat . Tabulky se 
zmínkami o deseti, dvaceti, čtyřiceti otrocích na jednom zemědělském 
statku nejsou z 1 5 .-14 .  století př. n . 1 .  žádnou zvláštností. Ze 14 .-13 .  století 
př. n .  I .  známe tabulky se zmínkami  o stovkách otroků (v jednom případě 
dokonce o čtyřech stech) .  Kromě zpráv o otrocích pracuj ících v zeměděl
ství máme záznamy o množství otroků v řemeslnické výrobě, zejména o ko
vařích, zbrojířích, zlatotepcích, tkalcích a hrnčířích . Rovněž u Homéra jsou 
četné zmínky o otrocích v zemědělství a řemesle, kteří nemuseli být vždy 
"domácími otroky" . Ve světle těchto písemných dokumentů z mykénské 
doby lze tedy říci, že vývoj otrokářského řádu začíná v Řecku asi o půl 
tisíciletí dříve, než se uvádí v donedávna (nebo i dosud) používaných učeb
nicích . 

Pokud jde o vysvětlení vzniku a rozvoje otrokářského řádu v Řecku, 
nevznikaj í  z posunutí jeho počátků do druhé poloviny 2.  tisíciletí př. n. I .  
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Řecké zbraně (podle antických vyobrazení a nález!l) 

žádné potíže. Jako hlavní a rozhoduj ící podnět tu působil růst výrobních 
si l ,  k němuž došlo v důsledku postupuj ící dělby práce po oddělení řemesla 
od zemědělství. Tento růst vedl k výrobě zboží a ke směně. Směna pak 
vedla ke vzniku majetkových rozdílů uvnitř společnosti, které se postupně 
prohlubovaly. Není pochyb, že v tomto složitém procesu docházelo k ma
jetkové diferenciaci také v důsledku válečných výprav a kořisti , jež se ne
skládala jen z věcí, ale i z lidí. Právě válka se stala jedním z hlavních zdrojů 
otroků. Vedle ní existovaly určitě i j iné (např. koupě otroků od pirátů, 
zotročení z trestu nebo pro dluhy) , ale doklady o tom z tabulek nemáme. 
Nevíme nic bezpečného ani o početním poměru mezi otroky a svobod
nými .  

Dórský vpád znamenal bezpochyby rozbití starého otrokářského řádu, 
přinejmenším v dobytých oblastech. Je možné, j ak předpokládá A. R. Bum, 
že s tím souvisel i zánik lineárního písma, protože k písemným dokumen
tům měli otroci a vykořisťovaní rolníci podobný vztah jako feudální nevol
níci k "robotním knihám", které při vzpourách ničili . Dórové však brzy 
objevi l i ,  že otrokářský řád je velice výhodný: j sou-Ii páni oni, zatímco j iní 
jsou jej ich otroky. Přetvořili jej podle svých zájmů a uvedli jej na cestu, 
která po staletích vyústila v dobře známý typ "klasického otroctví" 

Postavení otroků před dórským vpádem nebylo j istě záviděníhodné, ale 
přinejmenším po hmotné stránce ani ne zvlášť špatné. Souviselo to zřejmě 
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s tím, že fyzická práce se na rozdíl od pozdějších dob nepovažovala za 
ponižuj ící. Homér popisuje j ejich život místy téměř idylicky, ale na druhé 
straně ukazuje,  že v případě provinění je stíhá mnohem tvrdší trest než 
svobodné l idi .  Jeho verše stejně j ako texty na  tabulkách však dokazují, že 
byl-I i otrok pokládán za člověka, nebyl pokládán za osobnost v právním 
smyslu. Byl prostě mluvícím pracovním či služebním nástrojem, který mohl 
být prodán jako věc. Pokud j de o pozdější postavení otroků, budeme mít 
k jeho pozorování j eště dost příležitost. Prozatím jen j edno : celá antika, 
včetně jej ích největších duchů, chápala otroctví bez jakéhokoli mravního 
pohoršení j ako nutnost, bez které by se její  kultura a civilizace nemohla  
udržet ani rozvíjet . Příznačný je v tomto směru výrok Aristotelův, který se 
týká nejen otroctví, ale veškeré fyzické práce : " Kdyby každý nástroj na 
rozkaz nebo j iž  předem dovedl vykonat své d ílo, . . .  kdyby tak člunky samy 
od sebe tkaly a paličky h rály na kitharu, nepotřebovali by stavitelé pomoc
níků, ani páni otroků." 

Otrokářský způsob výroby a na něm založený otrokářský řád, ať "antic
ký" či "orientální" ,  byl přes všechny své negativní stránky dějinným krokem 
lidstva vpřed. "Ať to zní seberozporněj i  a sebekacířštěj i ,  zavedení otroctví 
za tehdejších poměrů bylo velkým pokrokem," říká Engels v Anti-Diihrin
govi. - "Dokonce pro otroky to byl pokrok :  váleční zajatci , z n ichž se 
rekrutovala většina otroků, zůstávali teď alespoň naživu, kdežto dříve byl i 
povražděni a j eště dříve dokonce upečeni . . .  Teprve otroctví umožnilo ve 
větším měřítku dělbu práce mezi zemědělstvím a průmyslem, a tím i roz
květ starého světa, řeckou kulturu . Bez otroctví by nebylo řeckého státu, 
řeckého umění a vědy, bez otroctví by nebylo říše římské. Bez oné základny, 
kterou vytvořila řecká kultura a římská říše, nebylo by však ani moderní 
Evropy. Neměli bychom nikdy zapomínat, že p ředpokladem celého našeho 
ekonomického, poli tického a intelektuálního vývoje je stav, v němž bylo 
otroctví právě tak nutné jako všeobecně uznávané ."  

Pohyb, do něhož uvedl obyvatelstvo Řecka vpád Dórů , se an i  po u stálení 
sídlišť jednotlivých kmenů a jejich skupin nezastavi l .  V 8 .  století př. n .  I .  
nabyl naopak na síle a v dalších dvou stoletích dosáhl takových rozměrů, 
že se změnil v kval i tativně nový jev. Byl nazván "velkou kolonizací" 

Připomínalo to skutečnou explozi: v h istoricky krátké době vznikly stov
ky řeckých osad na všech stranách světa, vzdálené někdy až tisíce kilometrů 
od metropolí čili "mateřských obcí" Novými městy byl poset především 
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Řecká města na západě 

vlastní domov Řeků na na všech březích a ostrovech Egejského moře. 
Součástí řeckého světa se stala Sicílie a j ižní Itálie ("Velké Řecko", Megalé 
Hellas) .  Pás řeckých osad obepnul Černé a Azovské moře. Nejsevernější 
j eho sponou se stala Tanais v ústí Donu a nejvýchodnější Fásis pod vyso
kým Kavkazem. Na j ihu založili Řekové Naukratis v deltě Nilu, na nejza
zším výběžku Jadranu měli osadu v Adrii, ve Lvím zálivu založil i Massalii, 
dnešní Marseille. Nejzápadnější řecké město (Mainaké u Málagy) leželo 
před nultým poledníkem a nejvýchodnější za čtyřicátým třetím, což je vzdá
lenost, ke které potřebuje  Héliův sluneční vůz neméně než tři hodiny. 
Nejsevernější od nejj ižnějšího dělilo patnáct stupňů zeměpisné šířky. Kdy
bychom chtěli navštívit všechna tato řecká města dnes, museli bychom 
překročit hranice více než dvaceti států. 

Řecká kolonizace neměla nic společného s dnešním či nedávným kolo
nialismem. Šlo tu o zakládání osad pro vystěhovalce, nikoli o podmaňování 
cizích kmenů a národů, o tIValé usídlení, nikoli o rychlé zbohatnutí a ná-
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Řecká města na východě 

vrat, což také vystihuje  jej í  řecký název apoikiá, "domov j inde" Pro osady 
se vybíralo povětšině nezal idněné nebo řídce zalidněné pobřeží s vhodným 
přístavem. Není vyloučeno ,  že při vstupu na ně došlo také k bojům, ale 
řecká tradice, která má pro válečnou slávu dobrou paměť, je nepřipomíná. 
Proti nájezdníkům se osadníci samozřejmě bránili .  Ve vztazích k staro
usedlému a okolnímu obyvatelstvu dávali však přednost odchodu před 
válkou a do vnitrozemí nepronikali. Řecké osady tvořily tak "bohaté lemo
vání na velkém kusu l átky barbarských oblastí" , jak řekl Cicero, a svému 
okolí nebyly rozhodně ke škodě. Byly výrazem expanze, která nepřinášela 
nadvládu, nýbrž kulturu a civilizaci. Šířil se z nich pokrok, a to n ikoli nási
l ím, nýbrž přitažlivostí  výhod. 

Bezprostřední příčinou "velké kolonizace" byl nepochybně populační 
tlak, který způsobi l  ve starých městech relativní přelidnění. Nadměrný růst 
populace nemůže být však právě tak důsledkem chudoby a zaosta losti jako 
zlepšení životních podmínek. V Řecku byl podnícen rozvojem výrobních 
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sil, který šel ruku v ruce s pokrokem jeho společenského a hospodářského 
řádu.  Na Euboi byly objeveny měděné doly, v pohoří Táygetu železné, 
zvýšila se metalurgická výroba, byl objeven nový způsob lití železa (podle 
tradice Glaukem z Chiu v 8 .-7. století př. n . l . )  a zlevnilo se jeho zpracová
ní. Vzrostla též výroba keramiky, vlněných látek a koženého zboží. V ze
mědělství umožnily železné nástroje lepší obdělávání půdy, přecházelo se 
k výnosnějšímu pěstování olivy a révy, zvýšila se živočišná výroba. Rozšířil 
se obchod, stavěly se větší námořní lodě (z poloviny 8 .  století př. n . 1 .  máme 
zprávu o první triéře v Korinthu) .  Zaváděly se standardní míry a váhy (ta
lent, který měl v aigínské soustavě 37, 1 kilogramu a v atticko-euboiské 25 ,9 
kilogramu, medimnos, 72,7 resp. 25,5 l itru aj . ) .  Koncem 7.  století př. n .  I .  
se začaly razit podle lýdského vzoru mince, jež postupně vytlačily starší 
míry hodnot a směnné prostředky (odvažované kovové tyčinky, předtím 
dobytek a obilí) .  Hospodářský vzestup nevedl ovšem jen k růstu populace, 
ale i k prohlubování majetkové nerovnosti . Řady chudých rostly a jej ich 
naděje se čím dál tím víc upíraly na cizinu. Daleké země lákaly ambiciózní 
muže, kteří chtěl i něčeho dosáhnout, a východisko v nich spatřoval i  též 
političtí odpůrcové momen tálních vládců, j ichž se našlo v Řecku vždy dost. 
Někdy byla část obyvatelstva donucena k vystěhování hrozbou hladu, pro
tože v okolí nebylo dost zemědělské půdy, j indy přímo opatřením vlády, 
aby se zabránilo komplikacím z přel idnění měst (ideálem Řeků byla polis 
eusynoptos, "dobře přehledná obec") .  

Kolonizačních akcí se zúčastni la téměř všechna řecká města, přičemž 
iniciativa vyšla z nejbohatších : z maloasijského Mílétu, Korinthu na Isthu
mu a z Chalkidy na rudné Euboi .  První osadu však založila (podle Thúký
dida) maloasij ská Kýma, a to v první polovině 8. století př. n. I .  Holubice 
prý přivedla vystěhovalce vedené královskými syny Megasthenem a Hip
poklem k břehům Itálie a snesla se do zál ivu uprostřed rozeklaných skal .  
Tam potom založili město, jež nazvali po své vlast i  Kýmou (a Římané po 
nich Cumae).  Když se přelidnilo, vystěhovali se z něho mladí muži a hned 
po prvním dni plavby založili osadu, kterou nazvali poněkud bez fantazie 
Neá polis, "Nová obec" Je to dnešní Neapol ,  třetí největší město Itálie, 
o němž si někdo k závisti j iných krásných měst vymyslel slogan, že se má 
"vidět a umřít" Roku 734 př .  n .  I .  založili Chalkiďané první ze svých 
dvaatřiceti kolonií: Naxos na Sicíl i i .  Rok po nich přistáli na tomto ostrově 
Korinťané, aby založili na ostrůvku Ortýgii u osady Sikulů Syrákúsy, dnes 
více než půlmil ionové město a kdysi největší a nejbohatší ve "Velkém Řec-
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ku" . Kolem roku 720 př. n . 1 .  založil i  kolonisté z Mílétu v Tarentském zálivu 
Sybaridu, jej íž pozdější obyvatelé pozvedli umění žít na takovou úroveň,  
že se tím dostali do přísloví (ne ovšem pro svůj vynález koktej lu ,  majonézy, 
příborů atd . ,  nýbrž j ako "změkčilci" a "dekadenti " ) .  Do konce 8. století př.  
n .  1 .  vzniklo několik dalších osad na severu, mezi nimi na Samothráce 
a Chalkidice. 

V první fázi probíhala kolonizace nesystematicky. Pozděj i došlo mezi 
jednotl ivými městy k dohodám o vyhrazených oblastech, někdy dokonce 
k organizované spolupráci. Počátkem 7. století př. n. 1. přistáli na Sicíli i  
osadníci z Kýmy a Chalkidy, aby nad  průlivem, který j i  odděluj e  od pevni
ny, založili město Zanklé .  Když ho později dobyli j ej ich potomci z protěj 
šího Rhégia, posílení novými přistěhovalci z Messénie, dostalo jméno Mes
sána, jež si dodnes udrželo v italském tvaru Messina .  Rhoďané a Kréťan é  
založili Gelu, Megařané Megaru Hyblejskou, Chalkiďané Katanu a Hime
ru. Koncem 7. století př. n .  I .  vznikly další osady na j ihozápadním pobřeží 
ostrova, mezi nimi Selinús dnešní Selinunte, j enž je se svými troskami čtyř 
velkých a tří menších dórských chrámů na pustých pláních a návršÍCh jed
ním z nejúchvatnějších památníků řecké slávy na Sicíl i i .  Kolonizaci zde 
.dovršil i Řekové založením Akragantu ( roku 580 př .  n. 1 .  osadníky z Gely 
a Rhodu), o jehož bohatství a výstavnosti dodnes svědčí velkolepé stavby 
v "Údolí chrámů" u dnešního Agrigenta .  Z řeckých měst v jižní Itál i i  vět
š ina dodnes žije .  Patří  k nim Rhégion (Reggio  di Calabria), město siláků 
a filozofů Krotón (dnes sice jen j ako nevelký přístav), Metapontion (po 
zničení znovu postavené), Tarás čil i  Tarent U ediná kolonie založená Spar
ťany) a u Tyrrhénského moře Poseidónia,  dnešní Paestum, kde se zacho
vala skupina tří velkých dórských chrámů .  

Na "daleký západ" se  dostali Řekové asi v polovině 7.  století př .  n .  1 .  
Kolem roku 638  p ř .  n . 1 .  proplula lod' vedená Kolaiem ze S amu Gibraltarem 
a dosáhla až ústí Guadalquiviru. Massal i i  založili koloni sté z maloasijské 
Fókaie kolem roku 600 př. n. I .  Část j ejích budov, přikrytých moderní 
Marseille, obnažily u pevnosti St .  Jean bomby z náletů za druhé světové 
války. Osadníci z Massalie založil i  pak Emporion ("Obchodní stanici " )  
v severním Španělsku . ° pozdějších osadách Hémeroskopeiu a Mainaké, 
jakož i o dřívější a podle jména neznámé osadě  Rhoďanů ,  máme však jen 
neúplné zprávy. Řecký vliv v této části světa byl  větší, než se obvykle míní. 
Zasahoval až do střední Francie, Švýcarska a Bavorska (v Heuneburku nad 
Dunajem, severozápadně od Mnichova, byly zj ištěny nejen řecké importy 

1 29 /  



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

zboží, ale v nejstarších vrstvách opevnění i přímé vlivy řecké stavební tech
niky). Ostatně už římský historik Justinus ze 3. století n. I .  napsal : "Gallové 
se od Řeků naučili civilizovaněj šímu způsobu života a zanechávali svých 
barbarských zvyklostí . . .  Dosáhli tak skvělých pokroků, že se zdálo, j ako by 
se Gallie stala nikoli kolonií, nýbrž spíš součástí Řecka." 

Na j ihovýchodě bránilo pronikání Řeků husté foinické osídlení, založili 
však několik osad na jihu. Do Egypta se dostali nejdřív j ako žoldnéři, pak 
j ako obchodníci . Roku 570 př. n . 1 .  povolil král Ahmose II. (řecký Amásis) 
Míléťanům, aby si zřídili poblíž hlavního města Saj i  j iž zmíněnou autonom
ní osadu Naukratis, jej íž jméno se dodnes zachovalo v názvu vesničky 
el-Nigrúš u jejích trosek. Pět nebo šest osad založili Řekové v Libyi . Nej 
významnější z nich byla Kyréné, známá zejména nálezem torza Afrodíty 
Kyrénské, jedné z nejlepších římských kopií řecké sochy z počátku 3. století 
př. n .  I .  (dnes v Římském národním muzeu v Termách, hned vedle torza 
Myrónova Diskobola) .  Ve kvetoucí město s velkým chrámem Dia Ammóna 
a kopií slavné Feidiovy sochy Olympského Dia ji vybudovali Théřané, kteří 
sem přišli nedobrovolně, bez žen a příbuzných, vybráni losem po jednom 
z každé rodiny, by odvezli z rodného ostrova hlad. 

Mohutný proud řeckých osadníků směřoval také na sever a severový
chod. Nejpozděj i  počátkem 8. století př. n. I. osídlil i Aiolové Tróju, kterou 
Achajci po dobytí opustil i .  O něco pozděj i  založili na evropském pobřeží 
Helléspontu Séstos a Míléťané na protějším asij ském břehu Abýdos, kam 
umístily lidové pověsti, zbásněné Músaiem, proslulý milostný příběh Lean
dra a Héró. Fókajci založili Lampsakos, Erythrejci osadu na Thasu a Mí
léťané Kyzikos (na dnešním poloostrově, tehdy ještě ostrově na východním 
pobřeží Marmarského moře) .  Roku 657 př. n . 1 .  přivedl prý Byzás z Megary 
osadníky nad třpytivě zlatý záliv podobný rohu, kde potom vyrostlo Byzan
tion, pozdější Konstantinopolis, hlavní město říše římské a říše byzantské, 
dnešní šestimilionový a stavbami jak z orientální pohádky vyzdobený Istan
bul. Přibližně ve stejné době založili Míléťané na j ižním pobřeží Černého 
moře osm velkých měst, mezi nimi Sinópé a Themiskyru, do jehož okolí 
položily některé báje hlavní město královny Amazonek. Osadníci ze Sinópy 
pak založil i  přístav Trapezús (dnešní turecký Trabzon) ,  v němž skončila 
Xenofóntova anabaze. V ústí Bugu založili Míléťané Olbii, na Krymu The
odósii, u Kerčského průlivu vybudovali ze starého města Kimmerů Panti
kapaion. Na východním břehu Kerčského průlivu založili lónové z Teu 
město Fanagoreiu, na Krymu osadníci z megarské Hérakleie Chersonné-
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sos, U jehož trosek vyrostl dnešní Sevastopol. Nejzazší řecké výspy Tanais 
a Fásis vznikly z obchodních stanic teprve v závěrečné fázi  kolonizace. Jak 
ukázaly sovětské podmořské výzkumy v posledních letech, lze tu však řecké 
stopy a vlivy datovat až do 7. století př. n. I. Z téže doby pocházejí i athén
ské osady na poměrně blízkém Thráckém Chersonnésu. Ostrovy Imbros 
a Lémnos osídlili Athéňané až kolem roku 500 př. n. I. 

Zvlášť hustou sítí pobřežních osad pokryli Řekové v 7. a 6. století př. n .  I .  
západní Černomoří a východní Jadran. Nejvýznamnější z nich byl Tyrás 
v ústí Dněstru, pak Istros čili Histria j ižně od Dunaje (dnes díky rumun
ským archeologům jedna z nej lépe prozkoumaných řeckých osad), Tomoi 
(římská Tomis a dnešní Constanta) , Odéssos (nikoli sovětská Oděsa, nýbrž 
bulharská Varna), Mesambria (Nesebar) a Apollónia (Sozopol ) .  Všechny 
je založil i  Míléťané, kteří tak dosáhli rekordu osmdesáti nových kolonií, 
jedině Mesambriu Megařané. Na albánském pobřeží založil i Korinťané 
j inou Apollónii (dnes v troskách u vesn ice Pojani)  a osadníci z Kerkýry 
Epidamnos (římské Dyrrhachium a dnešní Drač). Kerkýru čili Korfu, pro
slulou "perlu Adrie" ,  ztotožňovanou už ve starověku s Homérovou blaže
nou zemí Fajáků, osídlili Korinťané už v 8. století př. n. I. Jej ich potomci 
založili spolu s vystěhovalci z Knidu Novou či l i  Černou Kerkýru, dnešní 
Dalmatskou Korčulu.  Řeckého původu je  pravděpodobně i první osídlení 
půvabného ostrovního města Trogiru u Splitu. 

"Velkou kolonizací" napsali Řekové slavnou a světlou kapi tolu svých 
děj in ;  nevytvořili však říši .  Politicky byly nové obce na mateřských nezávis
lé, nedostávaly od nich příkazy a neodváděly j im daně, obchodovaly a stý
kaly se s nimi jako rovný s rovným. Přesto se cítily s nimi spoj eny pouty 
pokrevního příbuzenství a ve válkách si podle možnosti pomáhaly. Každá 
z těchto osad zapusti la kořeny a rozkvetla .  Mnohé z nich se dožily dneška. 

Jestl iže koncem 6 .  století př. n .  I .  kolonizace zeslábla a nakonec se zasta
vila, stalo se tak především proto, že splnila účel, který ji vyvolal v život .  
Odčerpala populační přebytky, umožnila odbyt průmyslových výrobků ze 
starých oblastí a zabezpečila j im dovoz obilí. By'lo-li možné dovážet do 
Řecka potraviny, nebylo nutné vyvážet z něho obilí. 

Zatímco odvážní mužové ze všech krajů Řecka brázdili daleká moře, aby 
na jej ich březích našli nový domov, zatímco v potu tváře budovali města, 
kde měli předky jedině sami sebe, j iní neméně odvážní mužové ve staré 
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vlasti psali docela odlišnou kapitolu děj in .  Ložem j im byla nejednou rovněž 
jen holá země a obloha přikrývkou, v rukou však měli místo rýčů a tesař
ských seker kopí a meč. 

Řekové byli zdatní námořníci, obratní obchodníci, dovední rolníci, vyni
kaj íci umělci a vědci . Vždy a především byli však válečníci . Bez té vědy 
a toho umění, kterými je válečnictví, by se jej ich kultura nebyla zrodila 
a jestliže ano, byla by zahynula. Sami by se dokonce nebyl i udrželi pod 
sluncem. To není ospravedlňování války, nýbrž jen střízlivé konstatování 
historického faktu . 

Válka a mír se rozdělily o děj iny Řecka zhruba rovným dílem. Jen málo
kdy byla šťastná léta nebo desetiletí, kdy v této zemi neřinčely zbraně 
a netekla krev na poli cti a slávy, kdy u jej ích břehů neklesaly ke dnu raněné 
válečné lodi, kdy se násilí páchalo j aksi jen soukromě a nikoli jménem 
státu. Někdy byl téměř celý národ Řeků v boj i ,  a to častěj i  proti sobě než 
proti cizincům. Známe však i války opravdu o stéblo trávy či o sousední 
krtinec. Hérodotos píše například o sporu Sparťanů s Argejci, při němž 
bojovalo podle vzájemné dohody vlád na každé straně pouze tři sta mužů. 
Arkadská tradice připomíná dokonce bitvu tří mužů proti třem. Proč mno
hé z těchto válek vznikly, nezj isti l i  ani  staří historikové. Zřejmě už tehdy 
bývalo zvykem příčiny a záminky směšovat. 

O válkách z dob mýtů a temna, jej ichž krvavé brázdy určily hranice mezi 
řeckými kmeny, nemáme bezpečné zprávy. První h istoricky doložená válka 
vzplála v Řecku v polovině 8 .  století př. n. I .  (snad kolem roku 735 př. n .  1 . ,  
letopočet je však nej istý), a to  mezi Spartou a Messénií, jež  byly do těch 
dob dobrými sousedy. Messéňané prý "vztáhl i  ruce" na spartské dívky, když 
přišly obětovat bohyni Artemidě do společné svatyně na horách Táygetu, 
a Sparťané žádali zadostiučinění. Protože na tomto vztažení rukou j istě 
něco bylo, i když přesně nevíme co, část Messéňanů se chtěla omluvit. 
Zvítězi la však strana neústupných a žádost odmítla .  Sparťané nato v čele 
s králem Theopompem vtrhli  do Messénie, poměrně snadno dobyli území 
před řeckých kmenů Kaukónů a Dryopů, pak se jim však král Aristodémos 
postavil na  odpor. Dvacet let bojoval se střídavým štěstím a všechen lid 
s ním, nakonec byl nucen stáhnout se do pevnosti na hoře Ithómé, obětoval 
bohům svou dceru, a když to nepomohlo, spáchal nad jej ím hrobem sebe
vraždu. Messéňané byl i zotročeni a o jej ich půdu se Sparťané rozděli l i  
losem. To byla  tzv. první messénská válka. Druhá vznikla kolem roku 
645 př. n. I. z povstání zotročených, jej ichž vůdce Aristomenos s i  zaj istil 
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podporu králů ze sousední Písy a arkadského Orchomenu. Sparťané v ní 
zvítězi l i  až po těžkých bojích, jež se protáhly na sedmnáct let ,  a Aristome
nos, který s houfem věrných prchl z obklíčení, skončil j ako emigrant na 
Rhodu . (A jen pro úplnost: v hluboce historických dobách, roku 464 př .  
n .  1 . ,  vypukla třetí messénská válka, jež trvala deset let a skonči la opět 
vítězstvím Sparťanů.  Svobodu přinesl Messéňanům až thébský vojevůdce 
Epameinóndás roku 370 př. n. I. Založil též pro ně pod horou Ithómé nové 
hlavní město Messénu.) 

Sparťany hnal k výbojům nedostatek úrodné půdy, a když s i  j i  vydobyli ,  
nedostatek otroků k jej ímu obdělávání. Snad také genetický přetlak, pro
tože s výj imkou Tarentu, kam jednou v 6. století př. n. I .  poslal i  svoje 
nemanželské děti ,  nezakládal i  kolonie. Velké a vleklé války vedla  však 
i bohatá města, například Chalkis a Eretria na ostrově Euboi ,  která zalo
žila desítky kolonií. Koncem 8. století př. n. I .  vypukla mezi nimi tzv. 
lelantinská válka, jež dostala jméno podle p láně, na které a o kterou se 
vedla .  Trvala více než sto let, což byl i na antiku rekord. Začala téměř 
rytířsky: chalkidští aristokraté navrhli s lavnostní smlouvu, že se v boj i  ne
bude užívat takových nehumánních zbraní, j ako j sou oštěpy, a že voják, 
který odhodí zbraň a požádá o milost, nebude zabit. Zpočátku to obě 
strany dodržovaly, pak ale převládl názor, že ve válce jde spíš o vítězství 
než o jej í  formy, a změni la se v docela normální řež, ve které Eretria vykr
vácela. (Do základů zničil i Eretriu až roku 490 př. n. l .  Peršané a jej í  
obyvatelstvo deportoval i  n a  východ.  N a  jej ích troskách vyrostlo pozděj i 
nové město, dnešní Nea Pseira .  Chalkis časem padla rovněž za oběť válce. 
Znovu ji vybudovali až křižáci ve 1 3 .  století. )  

Stejné války j ako ve  staré vlasti vedli Řekové mezi sebou také v koloni
ích, i když ne často . V každém případě byly však mnohem zhoubněj ší. 
Ukázal to zejména osud Sybaridy. Jej í  bohatství lákalo sousedy, což j e  
pochopitelné. Z toho, co o ní víme, s i  snadno domysl íme, že voj enská 
služba zde nebyla zrovna ideálem mužů . Když v ní koncem 6. století př. n. l .  
svrhl i  demokraté aristokratickou vládu, aristokraté z konkurenčního Kro
tónu se rozhodli k intervenci . Roku 5 1 1  (nebo 5 1 0) př. n .  l .  vrhl i  svá vojska 
proti slabě chráněným hradbám, a aby nikoho nenechal i  na pochybách 
o svých čistě nezištných pohnutkách, "město vypleni l i  a zcela vylidnil i" ,  jak 
říká Diodóros. Potomci uprchlíků Sybaridu znovu vybudovali a Krotóňané 
j i  roku 444 př. n. l .  znovu zniči l i .  Vykopal i  dokonce příkop, jímž pustil i  přes 
jej í  trosky řeku Kratis. Třetí Sybaridu, založenou pod jménem Thúrie 
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o několik kilometrů dále, nezniči l i  už Řekové. Oslabeni vzájemnými boj i  
padli postupně všichni za  oběť italským "barbarům z hor" . Archeologové 
museli použít nejsložitějších prostředků moderní vědy, aby zj istili , kde 
vůbec Sybaris stála. Podařilo se to až Američanům z Pensylvánské un iver
zity roku 1965 . 

Příležitost prokázat svou vojenskou zdatnost měli Řekové i v boj ích pro
ti Neřekům: na východě proti Lýdům, na západě proti Etruskům a Kartha
gincům. Tyto boje  v 7. a 6. století př. n .  I .  byly však jen předehrou k velkému 
měření sil , v němž šlo o mnohem víc než o vítězství nebo porážku na bitev
ním poli : v sázce byla sama existence Řeků . A tu se ukázalo, že jej ich krvavé 
bratrovražedné boje, tak často nesmyslné, dostaly smyl . Umožnily j im zís
kat bojové zkušenosti pro světodějný zápas, j enž vešel do historie pod 
názvem řecko-perské války. 

Významní badatelé, například J. Kromayer a G. Veith, charakterizovali 
Řeky (ve Vojenství a válečnictví Řeků a Římanů, 1 928) jako "ve své podstatě 
nevojenský národ".  "Řecký válečník zůstával i v bitevním šiku uniformo
vaným civil istou, římský rolník i za pluhem vojákem na dočasné dovolené," 
píší - a přehl ížej í Spartu, která byla přímo militaristickým státem s privi le
govanou vojenskou kastou, přehlížej í Athény z dob rozmachu jej ich moci, 
přehlížej í Epameinóndovy Thébany, Filippovy a Alexandrovy Makedonce, 
Pyrrhovy Épeiry a kromě j iných Řeky v žoldnéřských službách egyptských 
a perských králů (o Achajcích z dob trojské války ani nemluvě) .  Od samého 
vstupu na půdu své vlasti byli Řekové vojáci kat exochén, vždy dbali o vy
sokou vojenskou zdatnost a bojovou morálku (i když se samozřejmě našli 
mezi nimi též zbabělci, dokonce v hérojských dobách, jak nejednou připo
míná Homér), o nej lepší výzbroj , o nej lepší taktiku . Jako v j iných oborech 
i zde byl i  nositeli nového - ať už to hodnotíme j akkoli .  

Vývoj řeckého vojenství a válečnictví můžeme sledovat téměř bez přeru
šení od předhistorických dob . V podrobnostech je poměrně složitý, neboť 
Řekové nikdy neměli jednotnou armádu; v h lavních rysech se ovšem sho
duje .  Před Trójou bojovala podle Homéra spojená vojska achajských králů, 
z nichž každé tvořilo samostatný celek pod zvláštním velením a sestaveno 
bylo podle kmenů a rodů. Nejvyšším jejich polit ickým orgánem byl "sněm 
mužů", na němž měl každý bojovník právo vyslovit svůj názor. Nejvyšším 
vojenským orgánem byla pak válečná rada složená z velitelů jednoltivých 
vojsk a doplněná o věštce. Vrchní velitel měl právo vydávat rozkazy, proti 
nimž nebylo odvolání, teprve až začal boj .  Za dórského vpádu bylo v Řecku 
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zřejmě tolik samostatných vojsk, kolik kmenů, pozděj i  bylo těchto voj sk 
tolik, kol ik samostatných států. Na tom nic neměnilo ani jej ich občasné 
a proměnlivé spojenectví. 

Nejstarší řeckou výzbroj známe od Achajců : archeologické nálezy a Ho
mérovy popisy se tu shoduj í. Jako útočných zbraní používali bronzových 
seker, kopí, mečů a dýk, pomocně i luků a praků . K ochraně bojovníků 
sloužily velké štíty ze dřeva a kůže (obdé lníkové nebo el ipsovité s výkrojky 
po stranách), kožené přilby zesílené h řeby nebo našitými kančími zuby 
(pozděj i  kovové s chocholem) ,  lněný nebo kožený kabátec, případně kovo
vý pancíř, a holeně (původně z kůže, pak z kovu). Velký a těžký štít ustoupil 
časem menšímu kulatému (obvykle kovovému o průměru asi tři čtvrtě 
metru) a zlepšilo se brnění, takže dokonale krylo všechny exponované části 
těla. Dórové byl i vyzbrojeni dlouhými železnými meči a kopími se železný
mi hroty. Na naše měřítka byly snad poněkud měkké, přesto však měly pře
vahu nad achajskými .  Pokud jde o zbraně, nelze mluvit o žádném "období 
temna" : lepší železné se rychle šířily a všestranně zdokonalovaly. Zvýšila 
se zejména jej ich pevnost a tvarová účelnost, navíc bývaly, zejména u veli
telů, umělecky zdobeny. Vzhledem k tehdejš í  technice a technologii byly 
relativně drahé. Výzbroj však patřila zřejmě už tehdy k těm položkám, 
u kterých se šetří naposled. Naštěstí pro kmenový či státní rozpočet zasta
rávaly tehdejší zbraně nejméně stokrát pomalej i  než dnes letadla či tanky. 
Známe případy, kdy vnuk bojoval ve zbroji svého děda, a mnohé z těchto 
zbraní jsou dodnes v dobrém stavu . 

Hluboce do historických dob bojovali Řekové výhradně jako pěšáci. 
Homér sice mluví o "statných jezdcích" a "válečných vozech" .  Týká se to 
však jen vůdců v těŽkých pancířích, kteří se dali dopravit na voze před 
seřazené šiky, kde pak sestoupili a bili se v j ejich čele pěšky. (Doslovně 
v čele, k velitelským krytům v bezpečí za frontou Řekové přes všechny 
pokroky nedospěl i . )  O boj i  vozu proti vozu nebo vozby proti pěchotě ne
máme z Řecka (na rozdíl od Egypta nebo Mezopotámie) zprávy. Na koních 
se před Trójou neválči lo a po dlouhá s talet í  ani n ikde v Řecku. Teprve 
v 6. století př. n. I .  vytvořili j ízdu Thessalci, Athéňané až roku 477 př. n. I. 
(původně měla tři sta mužů, později t isíc), Sparťané roku 430 př. n .  I .  
O opevněná města se sváděly bitvy na  pláni před h radbami a místo přímé
ho útoku na hradby se d ávala přednost obléhání. Rovněž boj na moři vedli  
Řekové vpodstatě jako pěšáci. Nepodařilo- I i  se j im nepřátelskou lod' po
topit nárazem bodce v přídi ,  znehybnili j i  zpřerážením vesel , přešl i  na ni 
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po laně nebo po padacím můstku a bojovali s j ej í  posádkou jako na souši. 
Katapulty, bořicí berany, "řecký oheň" a podobné bojové prostředky patří 
mezi vynálezy pozdějších dob. 

Řecké vojsko se od počátku skládalo z těžkooděnců čili hoplítů (hoplítai) 
v pancířích, vyzbrojených meči a kopími,  a z pomocných oddílů lehkoo
děnců (gymnoiu) s luky, praky, a oštěpy. V achajských dobách byly v něm, 
jak lze věřit Homérovi, veliké rozdíly mezi vůdci "živenými Diem" a pros
tým "pěším lidem" I když šlo do bitvy "spořádaně v řadě, muž vedle 
muže", jeho taktickou jednotkou byl rod nebo kmen . Boj se rozpadal 
v osobní srážky a velitel vyhledával boj s velitelem, přičemž jej ich souboj 
zpravidla rozhodl bitvu. Tyto rozdíly zmizely i s původní taktikou po vpádu 
Dórů. Novou bojovou sestavu a taktiku přivedli pak k vrcholu Sparťané, 
od nichž je s větší či menší obdobou převzaly všechny řecké státy. Místo 
soubojů vel itelů a osobních srážek nastoupil boj pevně semknutých jedno
tek těžkooděnců, tzv. falang (falan.x, "bitevní řada") .  Bojovým úkolem bylo 
porazit nepřítele a donutit ho, aby uznal svou porážku a vyvodil z ní  poli
tické důsledky. O zničení nepřítele šlo v b i tvách mezi řeckými vojsky jen 
výj imečně a vítěz obvykle poražené ani nepronásledoval .  Ve válkách s bar
bary byl ovšem pravidlem opak. 

Falanx se skládala ze setnin (lochoi) sestavených zpravidla do obdélníku, 
který tvořilo dvanáct mužů v osmi řadách za sebou . První řada, která zaha
jovala boj ,  a poslední, která musela naléhat na postup nebo zadržovat 
ústup, byla sestavena z vybraných bojovníků.  Setnina se dělila na čtyři čety 
(enómotie) ,  dvě setniny tvořily vyšší jednotku (moru) .  Vel ikost falangy 
a jej ích složek závisela na možnostech státu, v bitvě měla všude stej nou 
hloubku, útok vedla frontálně v celé šíři. Boj se rozhodoval náporem pra
vého křídla, jež bylo obsazeno elitními bojovníky (pravou stranu si  vojáci 
nekryli štíty, a byla proto nebezpečnější a čestnější) .  S touto sestavou a tak
tikou vydržel i  Řekové dlouhá staletí, až do reforem thébského Epamei
nónda a makedonského Filippa II. Osvědčila se také za válek s Peršany, 
jej ichž obrovská vojska se o falangu doslovně rozbíjela .  

Pro bitvy vyhledávali Řekové rovné nebo mírně zvlněné pláně: boj měla 
rozhodnout síla a statečnost vojsk, nikoli terénní výhoda. Bitva začínala 
nástupem seřazených falang, na povel vojáci vykročil i ,  dali se do klusu, pak 
do běhu a s bojovým pokřikem alala! se za víření  bubnů vrhli  na nepřítele. 
Pouze Sparťané v krátkých chitónech pod brněním (rudých, aby nebylo 
vidět krev) nastupovali do boje pomalým krokem za zpěvu bojové písně 
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doprovázené flétnou. Na rozdíl od ostatních, kteří se  snažili otřást nepří
telem silou nárazu a křikem, šokovali ho klidem. Bitvy byly v starších do
bách výhradně věcí hopIítů, lehkooděnci měl i  jen druhořadý význam (stří
leli z dálky, vrhali oštěpy apod.) .  Při obraně proti barbarům neváhali však 
Řekové využívat terénních výhod, přepadávat jednotky na pochodu, zne
pokojovat je záškodníky a vůbec bojovat tak, j ak se bojuj e  nikol i  o hranice, 
nýbrž za svobodu. 

Falanx vyžadovala velmi tvrdý výcvik a ještě tvrdší disciplínu. V oboj ím 
vynikali Sparťané, ale stálo je to mnoho odříkání a potu.  Chlapec tam byl 
hned po narození úředně prohlédnut, zda je dost s ilný, aby se stal jednou 
vojákem, a nevyhověl- l i  běžné normě, byl prý zabit .  Od 7 .  do 12 .  roku byl 
vychováván ve zvláštním družstvu, kde se cvičil v běhu,  skoku, zápasu, 
vrhání disku a hodu oštěpem, kromě toho ve snášení všech možných útrap 
a naprosté poslušnosti . Od 12. do 16. roku se  jeho výchova zpřísnila, aby 
byl připraven na vojenský výcvik, který trval čtyři roky. Od 20 . do 30. roku 
byl vojákem, žil v kolektivu asi patnácti mužů, se kterými sdílel společný 
stůl a stan. Pak se stal plnoprávným občanem a směl si založit rodinu .  
Vojenskou službu s neustálými cvičeními ,  přerušovanými j en válkou, kona l  
však až do 60 .  roku . Athéňané byl i na tom jinak: v 18 .  roce , kdy se stal mladý 
muž plnoprávným občanem, nastoupil dvouletý vojenský výcvik  v Peiraeiu 
a žil v kasárnách v Múnychii nebo Aktě. Od 2 1 .  do 60. roku byl záložníkem 
a vojenskou službu konal jen v případě války (přitom muži od 50 do 60 let 
doma, mladší i za hranicemi) .  V Thébách, Korinthu, Argu a j iných měs
tech byl režim poněkud přísnější než v Athénách, a le nikoli tak přísný jako 
ve Spartě. Sparta nebyla,  celkem vzato, pro o statní řecké státy vůbec ide
álem. Přesto v "hodině pravdy", kdy stál  muž na  boj išti tváří v tvář nepřítel i  
a smrti ,  byla kvalita řeckého vojáka bez ohledu na tvrdost a délku výcviku 
v podstatě stejná.  - Komu se líbilo vojenské řemeslo nebo se nedoved l  
uživit j inak, mě l  možnost dát se najmout za  žoldnéře .  Sparťané a Arkaďané 
sloužil i  obvykle jako těžkooděnci, Kréťané j ako lučištníci, Rhod'ané jako 
prakovníci a námořníci, AitóIci a Akarňané j ako kopiníci .  Komukoli , kdo 
zaplatil , Řekům i Neřekům. 

Války dělaly vojáky a vojáci dělal i  vál ky; oboj ího bylo na náš vkus v Řec
ku zaj isté mnoho. Není velkou útěchou, že přitom postupovali poněkud 
j inak než barbaři, ale je třeba konstatovat: vytvořil i  j isté normy válečného 
práva a válečných zvyklostí, které též dodržoval i. Z historických dob ne
známe například případ, že by řecký stát zaháj i l válku s řeckým státem, aniž 
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j i  formálně vypověděl a předem oznámil podmínky možného smíru (včetně 
přiměřené lhůty k jej ich splnění). Naopak známe případy, že válčící strany 
se snažily omezit důsledky války dohodou o počtu bojovníků (stej ném pro 
obě strany j ako při sportovním zápasu) nebo o zákazu některých zbraní. 
Voj ák, který se v boj i  vzdal, nesměl být nepřítelem zabit; k ošetření raně
ných a k pohřbení padlých uzavírali velitelé příměří. Zajatce na rozdíl od 
praxe běžné v orientálních despociích nemučil i  a ani nemrzačili .  Po zapla
cení výkupného, o němž se válčící strany dohodly zpravidla předem, je 
propouštěli .  Chrámy a veřejné budovy v protikladu k barbarům neničili 
a jej ich azyl respektovali .  Když se obléhané město vzdalo, nevyplenili je 
a obyvatelstvo ušetřil i .  A hlavně :  v řeckých válkách bojovali výhradně muži 
proti mužům. 

Válečné štěstí považovali Řekové za proměnlivé j ako tvář měsíce. Vědě
l i ,  že dnešní vítěz může být zítra poraženým, a podle toho se také chovali .  
Vojevůdce, který vyhrál bitvu, měl právo vztyčit na boj išti tropaion, vítězný 
sloup s ukořistěnými zbraněmi. Od prvního známého případu, spartského 
tropaia po vítězství nad Amyklami v 8. století př. n. 1., bylo vždy ze dřeva. 
Nemělo totiž vydržet příliš dlouho, aby nepřipomínalo porážku, která by 
mohla překážet příštímu spojenectví. 

Řekové však znali i j iné způsoby vzájemného měření sil, a rozhodně lepší 
než války: hry k poctě bohů spojené se sportovními a uměleckými soutěže
mi. Nikdo před nimi na nic podobného nepřišel a po zániku antiky trvalo 
patnáct set let, než se přišlo na to, že by se měly jedny z nich obnovit -
olympijské hry. 

Byly to nejstarší a nejvýznamnější ze všech her pro všechny Řeky:  starší 
než pýthijské slavené na Apollónovu počest od roku 582 př. n .  I .  v Delfech, 
starší než isthmijské pořádané na Poseidónovu počest od let 582-570 př. 
n. I .  u Korinthu, starší než nemejské založené na Diovu počest roku 573 př. 
n .  I .  v Nemei (o hrách místního významu ani nemluvě) .  Podle řecké tradice 
konaly se poprvé roku 776 př. n. I. na posvátné půdě él idské Olympie. Toto 
datum se stalo též počátkem řeckého kalendáře, a přes výhrady některých 
badatelů lze říci, že j istě spolehlivějším než "založení Města" římského 
nebo "narození Krista" našeho. 

Původ olympijských her se ztrácí v šeru mýtů a domněnek badatelů. 
Podle nej rozšířenější verze je  prý založil Héraklés po návratu Argonautů 
z KoIchidy, aby se na nich scházeli k soutěžím zdatnosti a k upevňování 
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Řecký sport. Nahoře běžci na krátkou trať, pod nimi zápasníci, vpravo skokan s čin
kami, vlevo diskm' (podle antických výtvarných památek ze 6. století př. tl. I. ) 

přátelských svazků. Vybral pro ně rovinu mezi řekami Alfeiem a Kladeem 
v Élidě, zasvětil ji Diovi Olympskému a dal j í  j méno Olympia .  Podle j iné 
verze je Héraklés založil na  paměť svého vítězství nad králem Augeiem.  
Podle další j e  založil Héraklův potomek Oxylos, který se stal s pomocí 
Dórů králem v Élidě. Za zakladatele olympijských her považuj í mýty i do
byvatele Peloponnésu Pelopa, syna a krále Tantala. Měly připomínat jeho 
vítězství v závodě na život a smrt s králem Oinomaem, kterým získal ru
ku jeho dcery Hippodameie a él idský trůn.  Pevný program a pravidelné 
termíny dostaly prý hry až za Oxylova potomka Ífita, který na ně svolal 
všechny Řeky, aby j im podle rady delfské věštírny umožni l  doj ednat ukon
čení staletých válek, v n ichž by se byli vyhubil i .  Ífis prý také dohodl s králem 
ze sousední Písy Kleosthenem a se spartským zákonodárcem Lykúrgem 
smlouvu o nedotknutelnosti Olympie a jej ích návštěvníků, jež se stala zá
kladem ekecheirie, všeobecného posvátného míru mezi řeckými státy 
v době her. 

Moderní badatelé, kteří hledali jádro těchto mýtů a tradic, dospěli ku
podivu (a k nemalému vlastnímu překvapení) do ještě dávnějších dob, než 
předpokládaj í  mýty. Podle archeologických nálezů se vcelku souhlasně 
domnívaj í, že Olympia existovala jako kultovní středisko už před přícho-
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dem Achajců a že počátky tamějších her lze klást do mykénské doby. Zdá 
se, že původně tu byla uctívána předchůdkyně řecké matky země Gaie, 
pozděj i  zejména nejvyšší bůh Zeus, jemuž tu byl zasvěcen háj Altis. Paho
rek nad ním nesl od nepaměti jméno Diova otce Krona. Nejstarší doklad, 
z něhož možno usuzovat na konání her, j e  terakotová soška závodního 
vozu, kterou tu vykopal Dorpfeld: pochází z doby kolem roku 1800 př. n .  I .  
Pokud jde o krále Ífita, je stejně jako Kleosthenés a Lykúrgos zahalen do 
polomytických mlh. Ještě ve 4. století př. n . 1 .  však zaznamenal Aristotelés, 
že disk s textem jej ich smlouvy viděl v Héřině chrámu v Olympii , kde byla 
uložena k ratifikaci . Samozřejmě to mohl být pozdější opis nebo podvrh. 
Poslední, kdo jej viděl na vlastní oči a zanechal o něm zprávu, byl ve 2. sto
letí n .  I .  Pausaniás. 

Olympijské hry se konaly vždy po čtyřech letech, zpravidla v červenci 
nebo srpnu, a jej ich soutěží se mohli zúčastnit všichni svobodní Řekové, 
pokud byli bezúhonní, dokázali před pořadateli svou zdatnost a složili 
přísahu, že budou čestně bojovat. Diváky mohli být i cizinci a otroci, avšak 
jen muži; z žen j im směla přihlížet jen jedna Démétřina kněžka. Řídil je 
sbor tří, pozděj i  deseti funkcionářů, volených z předních občanů Písy a (od 
roku 576 př. n .  1 . )  Élidy. Nazývali se hellanodíkové a byl i zároveň soudci, 
vyhlašovateli vítězů a strážci posvátného míru. Hellanodíkové také rozesí
lal i  posly do všech řeckých měst, aby oznámili přesný termín her. Závodníci 
se museli dostavit měsíc před jej ich začátkem do Élidy k tréninku. Hry 
trvaly původně pouze den, pak tři dny, nakonec týden. Začínaly a končily 
oběťmi k poctě Olympského Dia u jeho oltáře v posvátném okrsku Altidě. 

Podle řeckých historiků, kteří věnovali hrám stejnou pozornost jako 
válkám, měly olympijské soutěže zpočátku jen jednu disciplínu: "prostý 
běh" (dromos) na délku stadionu, jež měřila 197,27 metru. Závodníci běželi 
nazí a bosí. Na 14.  hrách byla poprvé zavedena druhá disciplína:  "dvoj itý 
běh" (dolichos) na dvě délky stadionu. Na 1 5 .  hrách se už závodilo také 
v "dlouhém běhu" na dvanáct délek stadionu, pozděj i  se tento závod pro
dloužil na dvojnásobek, tj . asi na 4,2 kilometru. Protože běh byl příl iš 
jednostrannou soutěží, zavedl se na 18 .  hrách zápas (pale') a navíc "pětiboj" 
(pentáthlon) :  kombinovaný závod v běhu,  skoku do dálky, vrhu diskem, 
hodu oštěpem, ukončený zápasem.  Skok se nevyvinul v samostatnou dis
ciplínu a zůstal součástí pětiboje .  Prováděl se ze zvýšeného odraziště a sko
kani si při něm pomáhali švihem činek. Disk měl průměr 17  až 36 centi
metrů a hmotnost 2 až 6 kilogramů. Oštěp měřil 120 až 150 centimetrů a na 
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ratišti měl řemínek s kl ičkou, jej íž pomocí se uváděl do rotace, aby l épe 
držel směr. V zápase byly zakázány nebezpečné hmaty; zvítězi l ,  kdo třikrát 
svali l  soupeře na zem. Na 23 . hrách byl zaveden pěstní zápas (pyx) a na 25 . 
hrách poprvé závod na vozech (dvoukolových se čtyřspřežím, hippodro
mos) .  Od 33. her se stal jej ich součástí "všeboj" Uak zní Tyršem zavede
ný překlad řeckého pankration) čili zápas ve volném stylu, v němž bylo 
dovoleno užívat téměř všech hmatů a úderů, jaké jsou v boj i muže proti 
muži beze zbraně možné .  Postupem doby se program her rozšiřoval, ze
jména o soutěže dorostenců a o závody na vozech.  Na 65 . hrách byl zave
den "běh branné zdatnosti" v plné zbroj i těžkooděnce (hoplítodromos). Od 
96. her závodili také trubači a hlasatelé :  v síle h lasu a o právo ohlašovat 
vítěze. 

Mnohé se nám o olympij ských hrách nepodařilo dozvědět. Například 
zda se skákalo z místa nebo z rozběhu ,  jakou technikou se p rováděl hod 
oštěpem, j akých časů dosahovali běžci . O výkonech máme většinou nepo
rovnatelné nebo neuvěřitelné údaje.  Tak Fayllos z Krotónu překonal prý 
všechny soupeře, když hodil diskem 95 stop, což j e  pouhých 28,2 metru, 
a Chionis ze Sparty, vítěz 29. a 3 1 .  her, skočil prý 25 stop ( 1 5,4 metru), což 
je bezmála dvojnásobek dnešního světového rekordu . Naproti tomu jsme 
se dozvěděli mnoho jiných podrobností. Například seznam hmatů u zápasu 
nedovedeme ani beze zbytku přeložit. A dozvěděli jsme se i mnoho krit ic
kých připomínek k disciplínám, j ej ichž pěstování odporovalo požadavku 
harmonie. Sókratés například namítal ,  že "dlouhý běh znetvořuje tělo, 
protože běžci dostávají silná lýtka a slabá ramena" , a Platón se v souvislosti 
se soutěžemi diskařů a oštěpařů zároveň vyj ádřil o zanedbávání levé ruky. 
(Moderní člověk, který zná antické fi lozofy povětšině j en ze spisů moder
ních fi lozofů, ani netuší, kolik pozornosti věnoval i  tělesné výchově a spor
tu. A všichni moderní básníci dohromady nesložili snad o sportu čl sportov
cích tolik a takových veršů jako jediný Pindaros.) 

Antické zprávy mluví celkem o 293 olympijských hrách; přes 250 j i ch 
máme bezpečně doloženo z někol ika pramenů. Jestliže první hry z roku 
776 př. n .  I .  jsou snad sporné, poslední z roku 393 n .  I .  jsou zcela nesporné. 
Téměř po 1200 letech je zrušil jako "pohanskou slavnost" křesťanský císař 
Theodosios I .  Zachovala se j ména tisíců jej ich účastníků,  mezi nimi i králů 
a vládců z různých řeckých států, z nichž například syrakúský Hierón a ak
ragantský Thérón zvítězili v dostizích. Známe také jména přes 800 olym
pijských vítězů v různých disciplínách . Prvním byl Koroibos z Élidy, vítěz 
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v běhu na 1. hrách, a posledním, o němž se zachoval záznam, Barastadés 
z Arménie, vítěz v boxu na 287. hrách roku 369 n .  I .  

Jaký význam přikládali Řekové olympijským hrám, je  zřejmé z toho, že 
titul olympionika (tj .  olympijského vítěze, nikoli pouhého účastníka soutě
že) hodnotil i  jako nejvyšší poctu, které mohl muž dosáhnout. Jeho návrat 
do rodného města se rovnal podle Cicerona římskému triumfu, slavnostní
mu vjezdu vojevůdce po vítězné válce do Říma.  Po celý život byl středem 
pozornosti a úcty občanů, a jestliže o to stál, byl ubytován a stravován z ve
řejných prostředků. Hodnota výhod, j ichž se mu na mimoolympijské půdě 
dostalo, konkurovala někdy s příjmy našich "fotbalových superhvězd" .  Měl 
právo, nepřiznávané vždy ani panovníkům, aby si dal zaživa postavit sochu 
v Altidě. Jinak jedinou odměnou, které se mu dostalo v Olympii, byl věnec 
z listů posvátné olivy, zasazené prý Héraklem. 

To všechno byla však jen sportovní stránka olympij ských her, a to "jen" 
může snad někoho zarazit. Řecký požadavek kalokagathie totiž vyžadoval, 
aby se při úsilí o tělesnou zdatnost nezapomínalo na ducha a um. V Olym
pii předčítal Hérodotos kapitoly ze svých dějin a Empedoklés své básně, 
Aetión tam vystavoval své obrazy a Oinopidés desky se svými astronomic
kými výpočty, Gorgiás a Hippiás tam vykládali svou fi lozofii, Lýsiás před
nášel své řeči . Na hry nepřicházeli jen sportovci a fanoušci, ale scházel se 
na n ich celý hellénský svět: básníci a pěvci, aby soutěžili před shromáž
děným lidem, filozofové a politikové, aby vysvětloval i  a háj il i  své názory, 
malíři a sochaři, aby dosáhli uznání a našli vzory. A přicházely na ně ofi
ciální delegace řeckých států (tzv. theórie) ,  aby navazovaly styky a sjedná
valy smlouvy. Olympijské slavnosti byly tak nejen největší sportovní slav
ností, ale i největší kulturní a politickou událostí Řecka. - Tato stránka 
olympijských her nebyla přes úsilí jej ich novověkého vzkřísitele Pierra de 
Coubertina bohužel obnovena, stejně jako ekecheiria, j ež byla jej ich pod
mínkou. Řekové kvůli olympiádám odkládali své války, my kvůl i  válkám 
odkládáme olympiády . . .  A v poslední době ani to už ne. 

.. Olympia je dnes jedním z nejnádhernějších archeologických parků svě-
ta: s palouky ve stínu platanů a oliv, kde spí svůj sen trosky antických 
chrámů, s tichými zákoutími u prastarých sportovních zařízení, s atmosfé
rou smíru a míru . Kdysi byla "pokladnicí v kovu a mramoru svatou všem 
Hellénům", jej íž výzdobě věnovali Řekové víc než tisíc let. Roku 267 n. I .  
padla za  oběť germánským Herulům a roku 396  n .  I .  jej ich příbuzným 
Visigótům, nakonec křesťanským horlivcům. Ti pak po dekretu Theodosia II. 
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Olympia, rekonstrnkce. Uprostřed DiL/v chrám, vpra vo nad ním Pelopův hrob a Héhn 
chrám, vlevo okrouhlá stavba Filippeia, za ním gymnasium a palaislra (podle Mal/
wilzové) 

proti pohanským chrámům z roku 426 n .  I. "zničil i  a rozmetali všechno 
bezbožné", co se tu našlo. A bylo toho ještě stále dost i po Germánech 
a dokonce i po Římanech, kteří už předtím odvážel i odsud jeden umělecký 
poklad za druhým. Dílo zkázy dovršila dvě zemětřesení a vláda tureckých 
okupantů, kteří z jej ích ruin brali materiál na stavbu pevností a mešit od  
Lály po  Pyrgos .  Oloupenou a vypleněnou j i  přikryl Alfeios "pískem z hor 
sneseným, aby skryl j ej í  b ídu a hanbu".  Pak se na ni zapomnělo .  Na benát
ské mapě z roku 1 5 1 6  zbyl po ní jen bod a zkomolený název Andilalo. "-

Zásluhy na odkrytí Olympie maj í  němečtí archeologové. Už před nimi 
se tu o vykopávky snažil i  Montfaucon ( 1 723) a Winckelmann ( 1764) a po 
povrchových výzkumech Angličanů Dodwella a Gel la  tu začal kopat fran
couzský konzul z Athén Fauvel (1787) .  Roku 1 829 zaboři l i  zde rýče archeo
logové Dubois a Blouet, kteří doprovázel i  francouzskou expediční armádu 
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vyslanou na pomoc Řekům proti Turkům, a vykopali pro Louvre několik 
reliéfů z Diova chrámu . Roku 1838 j i  navštívil poprvé Ernst Curtius, tehdy 
čtyřiadvacetiletý mladý muž z Liibecku, kterého přivedl zájem o antiku do 
Řecka, kde přijal  místo vychovatele v rodině jednoho z tamějších dvorních 
radů . "Z významných měst staré Hellady žádné nezmizelo tak k nepoznání 
jako Olympia," napsal po této návštěvě. "V pustém údolí řeky, v dusném 
nezdravém ovzduší, trápený hmyzem, který tu sídlí v močálech, člověk spíš 
pochopí zoufalství, které se tu zmocní každého, kdo sem vkročí s badatel
ským úmyslem ." Nedal se však odradit a po letech, která strávil v Berlíně 
j ako vychovatel na dvoře pruského krále Bedřicha Viléma IV. a pak jako 
profesor na Humboldtově univerzitě, se tam roku 1 874 vrátil, aby podepsal 
jménem císaře Viléma I .  smlouvu s řeckou vládou o vykopávkách. Šest 
let pracovali pak pod jeho vedením v Olympii němečtí archeologové 
( 1 875-188 1 ) , a to se skvělým úspěchem. Co vynesli na světlo dne a co 
publikovali ,  poskytlo nám o ní nejbohatší informace od dob Pausaniových. 
Když Curtius v červnu 1896 zemřel, těšila se Olympie světovému zájmu. To 
se už konaly v Athénách první novověké olympijské hry, k nimž dal svými 
vykopávkami, jak zdůraznil Coubertin, jeden z hlavních podnětů. 

Začněme prohlídku Olympie Altidou, posvátným okrskem ohrazeným 
kdysi hradbami s pěti bránami. V jej ím středu stál podle zpráv Diův oltář, 
u něhož hry oběťmi začínaly i končily. Deset metrů byl vysoký původně, 
dnes je na jeho místě jen kvádr s nápisem v němčině a řečtině. Když od 
něho pohlédneme na západ, spatříme malou vyvýšeninu porostlou borovi
cemi, pod kterou se prý skrývá Pelopův hrob. Výzkum ukázal, že tu jde 
o jeho symbolickou hrobku, zřízenou už v 1 1 .-10 .  století př. n .  I .  a pozděj i  
upravenou. Za  n í  jsou zbytky okrouhlé stavby zvané Filippeion, kterou dal 
postavit otec Alexandra Vel ikého na paměť toho, že byl připuštěn k účasti 
na olympijských hrách, čímž byl i Makedonci uznáni za rovnoprávné s os
tatními Řeky. Směrem ke Kronovu pahorku se odrážej í od temné zeleně 
stromoví nažloutlé dórské sloupy Héřina chrámu, nejstaršího na řecké 
půdě. Dnešní jeho pozůstatky pocházej í  z konce 7. století př. n .  1., ale pod 
jeho základy se našly zdi dvou chrámů ještě starších . Na východ od něho 
se táhne terasa se zbytky pokladnic dvanácti řeckých států, z nichž nej starší 
byly postaveny na přelomu 7. a 6 .  století př. n .  I .  Pod nimi jsou pozůstatky 
chrámu Matky bohů a podstavce "pokutových soch", které musely postavit 
státy, jej ichž reprezentanti porušili přísahu o čestném sportovním boj i .  
(Stalo se  tak  během bezmála 1 200letého trvání her  všeho všudy jen  šest-
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krát. )  Východní stranu Altidy uzavírala stometrová kolonáda, "Stoa Echa", 
a na j ižní stál proslulý Diův chrám. Libón z Élidy jej postavi l  z příkazu 
rodného města v letech 468-456 př. n. I. a Feidiás pro něj vytvořil kultovní 
sochu. Kolem třístupňové podsady o rozměrech 66 krát 29 metrů leží na 
všech stranách jeho mohutné dórské sloupy rozložené na bubny, a to v po
loze, do které je vrhla zemětřesení v letech 522 a 551 n .  I .  Jinak v okol í  
tohoto chrámu, a vlastně v celé Altidě, nacházíme spousty kamenných 
desek se smlouvami mezi řeckými státy, věnovacími a pamětními nápisy 
a zejména podstavce zmizelých soch. Na tři tisíce j ich zdobilo podle Plinia 
nevelkou plochu Altidy - přinejmenším do návštěvy císaře Nerona ,  který 
si "ze samé lásky k umění" nej lepší odvezl do Říma. 

Altis byla geografickým i ideovým středem Olympie. S výjimkou severo
východu, kde ji uzavíraly svahy Kronova pahorku, ji ze všech stran obklo
povaly sportovní a veřejné stavby: gymnasion, palaistra, lázně, ubytovny 
pro oficiální hosty, administrativní budovy. Stadion, pod kterým se tu ne
rozuměla řada vyvýšených sedadel pro n ávštěvníky, ale trať pro závodníky, 
ležel na severovýchodě. Dnes je odkrytý (200 000 m3 země se muselo z něho 
odkopat) a tvoří obdélník o rozměrech 212,5 krát 3 1  metrů. Ze tří stran jej 
lemuje, tak jako ve starověku, mírně stoupaj ící násep, čtvrtou tvoří svah 
Kronova pahorku. Vešlo se sem při  dobré vůl i  45 000 l idí, z n ichž mnozí, 
j ak píší antičtí autoři, obsazovali svá místa už večer před závodem a prose
děli tam celou noc (vstupné se neplatilo) . Hippodrom, který přiléhal k sta
dionu z j ihu, vody Alfeia za staletí úplně zničily. Podle údajů tzv. Cařihrad
ského rukopisu měřil 609 krát 320 metrů a jeho cílovou metu tvořila kovová 
socha Hippodameie. 

Návštěva Olympie končí tradičně v Olympijském archeologickém mu
zeu. Je zcela nové (staré z dob Curtiusových už nevyhovovalo) a stoj í přímo 
proti východu z Altidy. Patří k nejvýznamnějším v Řecku a jeho prohlídka 
nás nadchne. Tváří v tvář se tu setkáme s Hermem a malým Dionýsem ,  jenž 
je jediným dílem, o němž není pochyb, že pochází přímo z Práxitelovy ruky, 
i s torzem Okřídlené Níké, jediným bezpečně známým dílem Paióniovým. 
V ústřední síni najdeme všechno, co se  zachovalo z výzdoby štítů Diova 
chrámu (Boj Kentaurů s Lapithy ze západního ,  Příprava Pelopova a Oino
maova závodu z východního), i čtyři z jeho někdejších dvan ácti metop 
(s Héraklovými činy) .  A když s i  proh lédneme exponáty od předmykénských 
dob po dokumenty z posledních staletí antiky, zastavíme se u modelu Fei
diovy sochy Dia Olympského. Byla ze zlata a slonoviny, měřila dvanáct a půl 
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metru a od konce 5. století př. n .  I. zdobila Diův chrám. Na počátku 5. sto
letí n. I. ji dal odvézt Theodosios I I .  do Konstantinopole, kde potom beze 
stopy zmizela. Starověk ji považoval za nepřekonatelné umělecké dílo 
a jeden ze sedmi d ivů světa. 

Samozřejmě že jsme tu nechtěli podat podrobný popis Olympie a j ej ích 
umělckých pokladů, ani jej ích her, a už teprve ne jej ich obnovených tradic. 
Spíš nám šlo o to zamyslet se: na jej í  půdě se ukázalo, že sport a umění jsou 
dva mosty, po kterých lze doj ít k dorozumění. Nebo též, j ak říká Pindaros, 
"do země, která je  společná všem l idem" . 

Ačkoli Olympia byla významným místem dorozumění všech Řeků, pře
výšily ji v tomto směru Delfy. Po tisícileté tradici, sahaj ící rovněž do před
mykénských dob, vyrostly v 8 .-7. století př. n. 1. v nejposvátnější středisko 
řeckého světa a pozděj i  se staly jeho nejdůležitějším ideovým poj ít
kem. Když byl v polovině 6. století př. n. 1. zničen jej ich hlavní chrám 
ohněm, považovaly to všechny řecké státy za společné neštěstí a přímo 
závodily v darech na jeho znovuvýstavbu. Sebraly fantastickou sumu 3000 
talentů (zhruba 80 000 kilogramů stříbra), aby se mohl skvět v dřívější 
nádheře. 

"Po athénské Akropoli j sou to Delfy, jež působí na návštěvníka nej 
mohutnějším dojmem: vynikaj í  jednou z nejkrásnějších poloh v Řecku, 
uchvacuj í velkolepostí, obklopuje je  tajemství, člověk v nich cítí bázeň 
boží," napsal Th. Homolle, jeden z dlouhé řady francouzských archeolo
gů (zahájené roku 1 838 Laurentem a uzavřené roku 1 939 J. Bousquetem 
a P. Amandrym), kteří odkryl i  j ej ich pozůstatky. Řekové je pokládali za 
střed světa. Skalnatá rozsedlina ve výši téměř šesti set metrů mezi lesklými 
stěnami výběžků Parnassu, ve které byly vybudovány, zdá se skutečně 
místem, kde skončilo gigantické vření a vrásčité ochlazování, jehož výsled
kem je naše planeta. Není snad dramatičtější kraj iny v Evropě než toto 
někdejší doupě draka Pýthóna, ani fantastičtější  kulisy pro podnik věštírny. 
Pokud jde o stavby a umělecká díla, jež tu starověk soustředil , vyrovná se 
v novověku Delfám asi jen Vatikán. 

Do Delf j e  to z Athén přes Théby necelých dvě stě kilometrů, a kdo může 
strávit jen dva dny v Řecku, měl by druhý věnovat jej ich návštěvě. Jistěže 
tam najde jen odlesk dávno zašlé slávy, ale to platí o všech místech na 
hellénské půdě. V troskách je posvátný okrsek boha Apollóna s chrámem 
a věštírnou, s pokladnicemi v podobě kaplí, se sloupovými síněmi a shro-
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Delfy, rekonstrukce. uprostr-ed Apol/ómlv chrám s terasou, kolem Svaté cesty poklad
nice řeckých států, vpravo nahoře divadlo (podle Flanceliéra) 

maždišti poutníků, jehož prohlídková trasa vede někdej ší Svatou cestou .  
V troskách je  také Athénin okrsek na "Mramorové terase" s chrámem, 
kaplemi a sloupovím kolem okrouhlé stavby (lha/u), j ej íž účel se zatím 
nepodařilo zj istit. Málo zbylo i z gymnasia a pala istry, h ippodrom úplně 
zmizel, zachoval se však stadion (lepší je už jen v maloasijské Afrodísiadě) 
a dnešních návštěvníků se dožilo i divadlo. Přitom tyto stavby j sou s výjim
kou pokladnic, v nichž si jednotlivé státy ukládaly obětní dary, z poměrně 
pozdní doby, protože Delfy byly po požáru z roku 548 př. n . 1 . a zemětřesení 
z roku 373 př.  n .  I .  téměř od základu obnoveny. Podobně jako Olympia 
tvořily kdysi obrovskou galerii soch. Podle Plinia S taršího zbylo j ich tam 
ještě po Neronově návštěvě tři tisíce. Zachovaly se z n ich j en náhodné 
ukázky, například nadživotní sochy Kleobia a Bilóna ze 6.  století př. n. 1 . ,  
signované Polymédem z Argu, archaická bronzová socha Apollóna a známý 
Vozataj Delfský z doby kolem roku 475 př. n .  1 . ,  které jsou spolu se sochař
skou výzdobou pokladnic a j inými nálezy v tamějším muzeu. (Proslulý Hadí 
sloup z pozlaceného bronzu, se jmény jednatřiceti v ítězných států od Plataj ,  
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byl odvezen ve 4. století n. 1 .  do Konstantinopole. Zvětralý a zčásti ulomený 
stojí  tam dodnes na náměstí Hippodromu) .  

Sláva Delf se zakládala především na j ej ich věštírně. Sám božský Apol
lón j i  založil (ačkoli podle některých mýtů existovala tu už před j eho 
narozením), aby v ní ústy Pýthie, sedící na trojnožce nad skalní průrvou 
v kouři omamných výparů, zvěstoval vůli svého otce, Olympského Dia. 
Takových věštíren bylo v řeckém státě mnoho, protože lidé vždy chtěli 
(a chtěj í) znát věci minulé i příští a j ednat podle vyšších rad k vlastnímu 
prospěchu. Byly například v épeirské Dódóně a v Abách ve Fókidě, byly 
též v boiótských Thébách, v maloasijských Didymách, Kláru, Kolofónu 
a Erythrei, v j ihoitalské Kúmě i jinde. Žádná z nich však nedosáhla takové 
proslulosti jako delfská. Přicházeli do ní o radu už mytičtí hrdinové jako 
Héraklés a Oidipús, navštěvovali ji vládcové všech řeckých států, mezi nimi 
Solón a Alexandr Veliký, dovolávali se j í  vojevůdcové jako Themistoklés 
a filozofové jako Sókratés, ptali se jí na názor cizí panovníci, například 
lýdský Kroisos. Její rady nebyly vždy zrovna jednoznačné. Bylo však pouze 
vinou lidí, jestliže si ze dvou možných výkladů vybrali nesprávný, Pýthia 
nebo dokonce Apollón za to nemohli .  

Hry v Delfech se svým významem řadily hned za olympijské; na rozdíl 
od nich měly na programu i umělecké soutěže. Jmenovaly se pýthijské 
podle starého názvu Delf, odvozeného od draka Pýthóna, kterého tu Apol
lón zabil z pomsty za to, že kdysi pronásledoval jeho matku Létu a bránil 
j í  v porodu. Konaly se na paměť tohoto Apollónova hrdinského činu každý 
čtvrtý rok, a to tak, aby nekolidovaly s olympijskými, isthmijskými a nemej
skými .  Hlavním jej ich programem byly soutěže ve hře na píšťalu a na 
kitharu, ve zpěvu s doprovodem píšťaly a v básnických a dramatických 
skladbách, ze sportovních disciplín v běhu, zápasu a j ízdě na voze. Vítěz 
dostal palmový list a věnec z vavřínu. Pro umělce to byla nejvyšší pocta, 
jaké mohl dosáhnout na kolbišti společném všem Řekům. 

V Delfech se taky zrodila první amfiktyónie, tj . konfederace sousedních 
měst k ochraně a údržbě Apollónovy svatyně a ke vzájemnému posvátné
mu míru v době her. Takové organizace vznikly i u jiných chrámů (argejská 
u Apollónova chrámu v Argu, boiótská u Poseidónova chrámu v Onchéstu 
aj . ) .  Vedly k mírovému spolužití měst a států, ale též k "svatým válkám" 
proti skutečným nebo domnělým ohrožovatelům chrámu. Delfská, založe
ná prý Amfiktyónem (synem Deukalióna a Pyrrhy a bratrem praotce Řeků 
Helléna), se brzy rozšířila na téměř všechny řecké kmeny a po spojení 
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s pylskou na téměř všechny řecké státy. Roku 343 př. n. 1 . ,  kdy byl i  do ní 
přij ati Makedonci, dovršila svůj vývoj v celořeckou organizaci . V jej ím čele 
stál kolektivní orgán hieromnémonů, paritně složený ze zástupců všech 
členských států, razila také vlastní mince. Vždy však zůstala organizací 
v podstatě náboženskou a pouze symbolem řecké sounáležitosti. Jistěže 
nechyběly v Řecku síly, které se snažily proměnit tento symbol sounáleži
tosti ve skutečný panhellénismus v politickém smyslu. Patřili mezi ně pře
devším právě delfští kněží, kteří neváhali využít za tím účelem nábo
ženských představ institucí, na které měli vliv, zejména věštírny. Pýthia, 
zpravidla starší žena s extatickými sklony, vydávala jen nesouvislé výkřiky, 
které bylo nutné zpracovat v odpovědi .  Co tedy oznámil Apollón z Diovy 
vůle Pýthiinými ústy, záleželo na kněžích. Jej ich odpovědi měly vzhledem 
k autoritě boha velkou vážnost, při oficiálních dotazech panovníků vládl 
i politický dosah. Není pochyb, že často odpovídali se značnou znalostí věci ,  
protože měli možnost získávat informace od poutníků ze  všech řeckých 
i sousedních států. (V případě rozpaků se nerozpakovali dát dvojznačnou 
odpověď. Kroisovi například oznámili ,  že překročí-Ii řeku Halys, zničí 
velkou říši, a Kroisos v naděj i ,  že zničí Persii, zaháj i l  válku, v níž zničil svou 
říši . )  Stali se tak jakýmsi nadstátním orgánem, který ovl ivňoval politiku 
řeckých států. Samozřejmě ne vždy účinně a kladně, v starších dobách však 
převážně příznivě : v zájmu všeřeckého dorozumění a spolupráce. 

Přesto se Delfy nestaly místem politického sjednocení Řeků . Nestala se 
j ím ani Olympie, ani žádné j iné město. Rozděleni na nevelká království 
v mykénské době a nespojeni ani dórským vpádem, zůstali rozdrobeni na 
malé státy v celé předklasické i klasické době.  Když byli nakonec sjedno
ceni, stalo se tak proti vůli jej ich většiny: nejdřív Makedonci, kteří nastolil i 
nad nimi svou hegemoni i ,  a potom Římany, kteří proměnili jej ich zemi ve 
svou provincii .  

Skutečnost, že Řekové nevytvořili ze své vůle j ednotný stát  s ústřední 
vládou, je nesporně pozoruhodná : jeví se dokonce jako dějinná anomálie. 
Podle některých historiků bránil prý tomuto sjednocení fyzický charakter 
řecké země. Geografické faktory rozhodně nelze podceňovat, ale mezi 
mnohými státy, například Sikyónem a Korinthem nebo Megarou a Athé
nami, nepoloži la příroda překážku, která by zastavila třeba dnešního cyk
l istu . Podle j iných se prý nesj ednotil i  proto, že j ejich státy byly hospodářsky 
soběstačné. Není to docela pravda,  neboť j inak by se mezi nimi nebyl 
rozvinul tak čilý obchod. Další zas vysvětlují řeckou roztříštěnost tzv. psy-
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chologickými důvody. Jestl iže však říkaj í, že Řekové prostě netoužili žít ve 
velkém centralizovaném státě, j akým byla Persie nebo Egypt, nepodávaj í  
vlastně vysvětlení, a l e  j en  konstatuj í  skutečnost. Zdá se, že  klíč k odpovědi 
na tuto složitou otázku je  j inde: v tom, že Řekové se při zabezpečování 
svých životních potřeb nemuseli na rozdíl od Mezopotámie nebo Egypta 
spojit ke kooperaci pod jednotným řídícím orgánem. A také v tom, že 
k podobnému spojení je po staletí nenutil ani tlak vnějších nepřátel. 

Přestože Řekové zůstali až do makedonských a římských dob politicky 
rozdrobeni, vědomí sounáležitosti j im nebylo cizí. Zakládalo se na společ
ném jazyku, společném náboženství a společné kultuře. A rovněž na tom, 
co můžeme nazvat řeckým způsobem života. 

V tom se přes všechny rozdíly a rozpory shodovali :  Dórové, lónové, 
Aiolové i ostatní potomci bájného praotce Helléna. 
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5. KAPITOLA 

STÁTY 
A ZÁKONY 

Řecké státy byly skutečné ministáty. Jen šest j ich mělo v předklasické době, 
o které nyní mluvíme, víc než 100 000 obyvatel (tj .  po odečtení žen, dětí, 
cizinců a otroků víc než 200 000 občanů) :  Athény a Korinth na evropské 
pevnině, Mílét a Efes v Malé Asii , Syrakúsy a Akragás na Sicíli i .  Sparta 
byla sama o sobě méně lidnatá, zato však ovládala území o rozloze 8250 
čtverečních kilometrů a chodec potřeboval od jedné jej í  hranice ke druhé 
celé dva dny. Athény měly 1 650 čtverečních kilometrů, Korint 850. Na 
ostrově Keu, menším než náš nejmenší okres, existovaly čtyři státy se čtyřmi 
vládami. Spartská armáda s 1 0 000 muži byla početně nejsilnější, Mykény 
vyslaly do války proti Peršanům armádu 80 mužů . Známe však i armády, 
z nichž by se dnes nedala sestavit posádka těžkého tanku. Všech řeckých 
států dohromady bylo asi tolik jako členských států OSN. 

Chceme-Ii sledovat řecké děj iny, jej ichž významnou náplní byly právě 
vztahy mezi řeckými státy, nesmíme na tato měřítka zapomenout. To platí 
také o vnitřních děj inách jednotl ivých států, i o vývoji řeckých názorů na 
stát a jeho funkci. Přehl ížení těchto kvantitativních rozdílů by nám pohled 
úplně zkreslilo. Stejné důsledky by mělo i vnášení dnešního obsahu do 
řeckých pojmů; četli bychom v knize děj i n  něco jiného, než je v ní napsáno. 
Vystříhat se takových modernizací je ovšem těžké. Rozhodně těžší než mít 
neustále na mysl i, že například nej rychlej ším prostředkem k dopravě zpráv 
byl j ízdní posel, že hlavním zdrojem energie nebyly stroje, nýbrž svaly, že 
všechny řecké výrobky a všechny řecké války byly rukodílné. Do některých 
představ se musíme  přímo vnutit: například že ve většině řeckých států se 
většina lidí osobně znala, aspoň od vidění. Themistoklés prý znal  všechny 
athénské občany jménem. 

Svůj stát nazýval i  Řekové poUs, což je výraz,  který nám nezní cize, pro
tože se z něho vyvinula naše "pol itika" (a také "policie" ) .  Překládáme j e  
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obvykle slovy "obec", "městský stát" nebo prostě "stát" (z latinského status 
politicus, "politický stav") ;  ve všech případech ovšem nevýstižně. Polis 
znamenala někdy víc a někdy méně než náš stát. Nebyla vždy ani městským 
státem v tom smyslu, že by se omezovala na  jedno město, a obcí byla jen ve 
zvláštním pojetí. Protože překlad je (podobně jako politika) jen uměním 
možného, nezbývá než doplnit jej výkladem. Nej lépe přímo z úst řeckých 
autorů, neboť v dnešních knihách se mluví hlavně o tom, j ak řecký stát 
chápou dnešní autoři. 

Thúkýdidés píše na namátkou vybraném nenápadném místěDějin : "Epi
dam nos je poli s, která leží při plavbě na sever na pravém břehu Jónského 
moře." Míní tím město (s "akropolí") ,  jež je střediskem kraje s několika 
obcemi. Nic víc a nic méně. Na j iném místě téhož díla, tentokrát slavném 
a často citovaném, zaznamenává Periklova slova : "Naše polis je otevřená 
všem."  Míní tím Athény, jak vyplývá z kontextu, a to jednak jako město 
v běžném smyslu, jednak jako stát se všemi právními,  hospodářskými ,  vo
jenskými a kulturními institucemi. A nejen Athény, nýbrž celou Attiku 
s městy a vesnicemi, jej íž občané se nenazývali Attičané, nýbrž Athéňané. 

V Sofoklově Antigoně vystupuje Kreón s prvním prohlášením ve funkci 
krále :  "Občané, pokud jde o polis, bohové šťastně provedli jej í  loď bouří." 
Jde tu o přirovnání státu k lodi, tisíckrát od těch dob opakované, a stát se 
tu chápe ve smyslu polit ické a územní organizace. ° něco pozděj i  Kreón 
říká: "Celé polis bylo oznámeno . . .  " a míní tím nikoli stát, nýbrž lid (včetně 
neobčanů). Na j iném místě označuje týmž výrazem pouze občany: "Koho 
zvolila polis, toho je třeba poslouchat v dobrém i ve zlém, ve velkém i ma
lém." Když pak Kreón vydá svůj proslulý svévolný rozkaz, jenž odporuje  
nábožensky posvěceným zvyklostem, j eho syn Haimón se  proti němu po
staví slovy: "Není to polis, kde vládne jeden muž ! "  Zde nám zvlášť j asně 
vystupuje další význam výrazu polis, který by j akýkoliv překlad setřel . Ro
zumí se jí společenství rozumných lidí, které si vládne podle svých zákonů 
a zvyklostí. 

Aristotelés definuje polis (V Politice) j ako "společens'tví rodů a míst pro 
dokonalý a soběstačný život" .  Je podle něho "přirozeným útvarem", stejně 
jako "člověk je  tvorem přirozeně určeným pro život v obci" (nebo ve státě, 
chceme-li tak přeložit jeho známé anthrópos fysei zóon politikon) .  Vznikla 
sice "za účelem zachování života, ale trvá za účelem dobrého života", "je 
dílem přátelství, to jest svobodného rozhodnutí pro společné žití", a "jej í 
podstatnou složkou je spravedlnost" . Platón považuje za jejího tvůrce "po-
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třeby lidí" ,  z nichž "první a největší je opatřován í  potravy, abychom byli 
a žili, . . .  druhá pak obydlí, třetí oděv a podobné věci" Uak říká Sókratovými 
slovy v Ústave") . "Tak tedy přibírá na pomoc j eden druhého, toho k té a ono
ho k j iné potřebě, a protože je  mnoho potřeb, shromáždí se mnoho společ
níků a pomocníků do j ednoho bydliště .  Tomuto sdružení v jednom bydl išti 
jsme dali jméno polis ." 

V dílech j iných řeckých historiků, básníků a filozofů naj deme i j inou 
náplň pojmu polis ,  pohybuje se však v rámci představ z uvedených citátů 
a vysvětlení. Někteří víc zdůrazňují j ej í  funkce, například obrannou, vý
chovnou, civilizační, j iní  ji chápou spíš vývojově a vidí v ní vrcholný lidský 
výtvor. Mnozí maj í  k j ej ím orgánům kritické výhrady, ale k n í  samé vřelý 
vztah.  Mluví-I i  o svém městě nebo státě; splývá u n ich polis s vlastí. 

Stejné názory j ako učení mužové měly vcelku i lidové masy. Podle n ich 
byla polis jakousi velkou rod inou a posvátný krb bohyně Hestie, udržovaný 
v každé domácnosti, plápolal také v každé radnici . Kdo se z řekl činnosti 
pro polis nebo se jí nezúčastnil pro tělesnou či duševní vadu, byl pokládán 
za druhořadého občana (řecky idióta ) .  Ve válce bojoval Řek na rozdíl od 
vojáka orientální despocie n ikoli za svého vládce, nýbrž za svou polis. 

Samozřejmě že poli s nebyla jen rodinou, a teprve už ne svornou rodinou. 
Zahrnovala příslušníky různého postavení; v nejširším smyslu  nejen obča
ny, ale i neobčany včetně otroků. Byla státem a plni la všechny jeho funkce. 
Na tom nic nemění, že k přesnému formulování všech těchto funkcí včetně 
funkce opresivní se staří Řekové nepropracovali. 

Když Aristotelés prostudoval přípravný materiál ke své Politice, s překva
pením zj istil, že v Řecku je 158  různých státních ústav. P řesně stejný počet 
sýrů uvedl prý De Gaulle, když vysvětloval ,  proč se ve Francii tak těžce 
vládne. Který odborník na sýry a dějiny dovede vystihnout tuto rozmani
tost? A vysvětlit jej í  příčiny? 

Po pravdě řečeno, ve Franci i je mnohem víc sýrů, než napočítal j ej í  
dlouholetý prezident, a v Řecku bylo mnohem víc ústav, než zaznamenal 
jeho největší fi lozof (už proto, že politický život se tam p o  jeho smrti 
nezastavil) . Stará Hellada připomíná obrovskou laborato ř, kde se zkoušely 
téměř všechny státní  formy a pol i t ické soustavy, ať v rozvinuté formě nebo 
v zárodku, na j aké přiš lo lidstvo až  do n ašeho století. (Neprověřila s i  snad 
jen tibetskou teokracii a jezuitskou administrativu vnucenou Inkům.) Jej í  
l id  poznal výhody a nevýhody všech těchto zřízení. Žádné z n ich n epova-
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žoval za tak dobré, aby nemohlo být lepší, ani za tak špatné, aby nemohlo 
být horší. "Ideální systém", který by byl vzorem pro všechny státy a národy, 
hledal, ale nenašel . Zj istil , že neexistuje, třebaže si jej jeho filozofové 
vykonstruovali (například Platón v Ústavě nebo v d ialogu Kritiás o Atlan
tidě). Nebylo ve starověku národa, který získal tak velké zkušenosti z po
litické praxe a dovedl je na tak vysoké úrovni teoreticky zobecnit. Kdo se 
zabývá těmito otázkami a přehlíží, j ak na ně odpověděli Řekové, podobá 
se chemikovi, který nevzal na vědomí, že existuje  Mendělejevova tabulka 
prvků. 

K této rozmanitosti státních forem a politických soustav dospěli Řekové 
dlouhým historickým vývojem. Jistěže na ni působily rozdílné geografické, 
mocenské a j iné faktory, j istě též rozdíly v psych ickém založení. Určuj ící 
úlohu měl tu však dosažený stav ekonomiky, zej ména úroveň výrobních si l ,  
a výsledek politických bojů .  Nikdy by však nebyli dosáhl i  takové pestrosti, 
kdyby si nebyli vědomi, že jsou nejen nositeli , ale tvůrci svého osudu. 
V každém ze svých států se snažil i vytvořit takové zřízení, které by nejvíc 
odpovídalo jej ich zájmům (nebo přesněj i :  záj mům těch, kteří měli největší 
vliv), a řídil i se přitom vlastním rozumem. Zkušenostmi sousedů neopovr
hoval i  (známe případy, kdy jednotlivé státy vysílaly své ústavní a právní 
experty na daleké studijní  cesty) , ale přej ímal i  jen to, co považovali pro 
sebe za vhodné. Přitom své ústavy dost pružně přizpůsobovali měnícím se 
podmínkám. Někdy ovšem nikoli hlasováním, nýbrž silou zbraní. 

Nejstarší řecké společenské zřízení, známé z Homéra, bylo poměrně 
jednoduché a vcelku jednotné. Jeho základem byl rod (genos) ,  z rodů se 
skládala bratrstva (frátrie) ,  z bratrstev kmeny (fýly) a z nich někdy kmenové 
svazy (národy) . Rod byl pevnou jednotkou, v j ej ímž čele stál stařešina 
(archón) .  Jeho příslušníci odvozovali původ od společného otce, měli spo
lečný rodový majetek a vzájemné dědické právo, byli povinni poskytnout 
si pomoc a podporu, zúčastňovali se společných náboženských slavností 
a po smrti našli místo na společném rodovém pohřebišti. (Na rozdíl od 
názorů starších historiků, např. Groteho nebo Niebuhra, rod nebyl "sku
pinou rodin" a rodina nebyla "organizační buňkou" rodu. Až na výj imky 
byly sňatky mezi příslušníky téhož rodu zakázány, a manželé patřili tedy 
k různým rodům.)  Bratrstva rodů byla vyššími sdruženími v čele s fratriar
chonty. Měla společné sněmy, svatyně a slavnosti, a j ak víme z Homéra, ve 
válce tvořila společné bojové jednotky. Vrcholnou společenskou organiza
ci, utvrzenou staletou tradicí a posvěcenou nábožensky, tvořily kmeny, 
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v jej ichž čele stáli původně volení a pozděj i  dědiční náčelníci (basileové, 
"králové" ) .  

Většinu řeckého obyvatelstva představoval v nejstarších dobách svobod
ný lid (démos), který se skládal ze zemědělců pracujících na vlastních 
d ílcích půdy, pozděj i  též z řemeslníků a obchodníků (pokud patřili do ně
kterého rodu) .  Potomci porobeného obyvatelstva, cizinci a zchudlí rolníci, 
kteří ztratili půdu a příslušnost k rodu (v důsledku útěku, vypuzení apod . ) ,  
vytvořili nižší společenskou skupinu tzv. thétů . Na nejnižším stupni stáli ot
roci (dúloi) . Plná politická práva měli jen dospělí mužští příslušníci dému. 
Nejvýznamnějším z nich byla účast na shromáždění lidu (agoře), kde se 
posuzovaly a rozhodovaly společné otázky. Stařešinové rodů, kteří dostá
vali ke svým dílcům zvláštní příděly půdy, tvoři l i  od nepaměti poradní orgán 
náčelníka nebo krále (búlé, "radu") .  Král byl vrchním velitelem vojska, 
nejvyšším soudcem a vrchním knězem. Vládní moc v našem smyslu původ
ně však neměl. Nejstarší známé období charakterizuje tedy skutečná a bez
prostřední "vláda l idu" či l i  demokracie. 

Není pochyb, že za dórského vpádu, kdy se stalo Řecko jevištěm dlou
hých rozhořčených bojů ,  vzrostl význam vojevůdcovské funkce krále .  
Úměrně tomu vzrostl i králův vliv na veřejné věci a klesl význam agory. Ve 
válečných podmínkách je opravdu "nedobrá vláda mnohých, vládcem má 
být j en jeden", jak říká Odysseovými ústy Homér. Tímto vládcem se stal 
pak král, který se opíral hlavně o radu. Války urychlily proces maj etkové 
a společenské diferenciace, který začal už dříve v důsledku dělby práce 
a přechodem k otrokářskému způsobu výroby. V rukou králů ,  rodových 
stařešinů a vojenských vel itelů se soustředilo bohatství, které představova
la hlavně půda. Tento proces pokračoval i po válkách, kdy stab ilizace po
měrů umožnila rozvoj výroby a zámořského obchodu : bohatí dále bohat l i  
a chudí chudli .  Rodoví a vojenští p ředáci, kteří přitom nejvíc získali, se 
postupně oddělovali od l idových mas a vytvořil i  společenství "vznešených" 
(aristoi) .  Protože bohatství touží po moci, nespokoj i l i  se s funkcí králových 
rádců, a jak j im to poměr sil dovoloval, zvyšovali kompetenci rady, až se 
stala skutečnou vládou. Králi pak zbyla jen politicky nepříl iš významná 
funkce nejvyššího kněze. Zhruba do 7. století př. n .  I .  se změnila monar
chická vláda, která do těch dob převládala ,  ve většině řeckého světa v aris
tokratickou. 

Řekům přály mimořádně šťastné okolnosti, aby s i  své instituce, včetně 
vládních, přímo experimentálně vyzkoušeli .  Od dórského usídlení až do 
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5. století př. n. I. nebyla jej ich země ohrožena zahran ičním nepřítelem. 
Asyrsko-babylónská říše postupně chřadla a nakonec zanikla, Egypt byl 
v úpadku, perská říše ještě nezmohutněla a Římané byli malým kmenem, 
který teprve bojoval o své místo na slunci. Měli přes půl tisíciletí času . 

Tohoto času, j ak jsme viděli, náležitě využil i .  Někdy sice ne zcela cílevě
domě, j indy s krokem vpřed a se dvěma dozadu, a často s příliš velkou 
ztrátou krve. 

Přesto však bez strachu hledat alternativu k nevyhovujícímu, s vírou 
v možnost lepšího uspořádání věcí. 

Ačkol i  Řekové nebyl i v nejstarších dobách příliš monolitní společností, 
vývoj jej ich politických úsilí a vytvoření institucí vykazoval mnohé shodné 
rysy. Neprobíhal pochopitelně zcela stejným směrem, ani stejným tempem. 
V pobřežních oblastech, které předstihly ostatní rozvojem výroby pro trh 
a majetkovou diferenciací, byl bouřlivější a začal dřív. V nejvyspělejších 
vedl už v polovině 7.  století př. n .  l. k revolucím, jež odstranily vládu aris
tokracie a nastolily systém zvaný tyrannis čili tyranie. 

Slovo "tyranie" má nedobrý zvuk a zrovna tak jako nám, bylo i Řekům 
cizí. Pochází z některého východního jazyka, ale ani filologové klasické 
doby nezj istili , z kterého. Původně znamenalo pouze samovládu získanou 
j inak než podle platné ústavy, tj . bez legitimních nároků rodem nebo bez 
předchozího zvolení lidem, máme-Ii mluvit v naší terminologii. Tyranem 
se mohl stát vítězný vůdce vojenského puče nebo l idového povstání. Jestliže 
se stal jeho titul příhanou, nebylo to důsledkem toho, jak se zmocnil vlády, 
nýbrž jak vládl (což je vždy důležitější). První tyranové byli většinou u lido
vých mas oblíbeni, prováděli politiku v jej ich zájmu a obklopovali se moud
rými rádci . Druhá generace zpravidla své moci zneužívala, spíš než o lid 
db�la o svou slávu a obklopovala se tělesnými strážci. Třetí, nastoupila-Ii 
vůbec, byla téměř všude svržena povstáním. Definitivně se tyranie zdiskre
ditovala v pozdějším období řeckých dějin, kdy se projevila většinou jako 
teroristická diktatura opíraj ící se o žoldnéře. "Raná tyranie" sehrála však 
pokrokovou úlohu: upevnila řecký stát a proklestila cestu ke vzkříšení 
demokracie v nové a vyšší formě. Přinejmenším v mnoha případech. 

První dějství těchto revolučních přeměn se odehrálo v maloasijských 
městech Mílétu, Priéně, Kolofónu, Efesu a Smyrně, k jej ichž návštěvě dnes 
potřebujeme turecké povolení, a na ostrovech Lesbu a Samu. Téměř sou
časně probíhalo i na  Isthmu, zejména v Korinthu, Sikyónu a Megaře. Dru-
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Mí/ét. Vstupní brána na agom (podle originálu ve Státních muzeích v Berlíllě) 

hé následovalo v Athénách. Jevištěm třetího a závěrečného se stala jižní 
Itálie a Sicílie. Aktéry tu byli "po změnách toužící lónové" i "konzervativní 
Dórové", protože za stejných podmínek lidé řešÍ své problémy zpravidla 
stejně. Starobylý a bohatý Mílét byl v 8.-6. století př. n . 1 .  nejvýznamnějším 
městem maloasijského Řecka a střediskem tzv. lónského svazu. Existoval 
tehdy už téměř tisíc let  (vznikl jako obchodní přístav Kréťanů)  a ú roveň 
jeho hospodářského rozmachu dokazuje fakt, že založil nejvíc kolonií  (jak 
víme, osmdesát). Pro jeho kulturní atmosféru je příznačné, že mohl být 
působištěm filozofa a matematika Thaléta, který dovedl už roku 585 př. n. I .  
předem vypočítat zatmění Slunce. Podle zpráv současníků byl také nejvý
stavnějším městem. Roku 494 př. n. I. jej však úplně s rovnali se zemí 
Peršané. Řekové jej znovu vybudovali, ale po novém zničení barbary zbylo 
z něho jen divadlo (největŠÍ po Athénách : pro 35 000 osob), několik veřej 
ných budov z pozdních dob (radnice, nymfeion, část vodovodu ,  chrámový 
okrsek aj . ,  vesměs v troskách) a brána severní agory (kterou němečtí ar
cheologové odvezli do Berlína) .  Jeho obytné čtvrti pohlti l močál a přístav 
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zanesl pískem klikatý Maiandros. Zde se tedy zmocnil asi v polovině 7. sto
letí př. n .  I. vlády tyran Thrasybúlos. Není přesně známo j ak, ani na jak 
dlouho. Zachovala se o něm jen zpráva, že se úspěšně bránil proti lýdským 
králům, a jedna h istorka. Jeho mladší korinthský kolega Periandros poslal 
prý k němu posla s prosbou o konzultaci, jak má správný tyran vládnout. 
Thrasybúlos mu neřekl ani slovo, proč by se také s poslem o takových 
věcech bavil ,  pouze ho vzal do pole a vytrhal přečnívaj ící klasy. Periandros 
vzkaz pochopil :  tyran musí především vyhubit občany, kteří vynikaj í  nad 
průměr, tak si zabezpečí vládu. 

Stejně jako Mílét, je dnes v troskách většina měst maloasijských 
Řeků, jež prošla podobným vývojem. O jej ich tyranech víme ještě méně 
než o Thrasybúlovi. Priéné, založená už v mykénských dobách nad mean
dry Maiandru, byla za perských válek úplně zničena .  Řekové ji pak postavili 
s rovnými a pravoúhlými ulicemi na terasu pod pohádkovou horou ze še
dého mramoru, ale barbaři ji znovu vylidnil i .  Kolofón, u jehož předměstí 
stojí  dnes izmirská vysílačka, je malým rumištěm pod porosty křoví, kde se 
nevybírá ani vstupné. Stará Smyrna, obydlená Řeky od 10.  století př. n. I .  
(do jej ich vyvraždění tureckým vojskem 13 .  září 1922) , zmizela v přestav
bách. Jej í  agora se skvělou kolonádou a podzemními klenbami pochází 
teprve z římských dob. Efes, kdysi hlavní město římské Asie, je dnes prav
děpodobně největší pole antických zřícenin vůbec. Nic tu však už nepřipo
míná doby tyranů Pýthagora, Melanthia ani Pindara, který jej háj i l  proti 
lýdskému králi Kroisovi. Ať tímto městem procházíme kterýmkoli směrem 
od jednoho konce na druhý, třeba od baziliky nad hrobem svatého Jana po 
hrob svatého Lukáše nebo od východního gymnasia k západnímu, najdeme 
tu jen pozůstatky hellénistických a pozdějších staveb. Památky z dob vlády 
tyranů se v této části někdejšího řeckého světa zachovaly jen tam, kde 
zůstal dodnes řecký: na ostrově Samu. 

Samos je známý jako rodiště bohyně Héry a těžkého sladkého vína. Ještě 
známější je snad z báje, kterou zaznamenal Hérodotos a po staletích zbás
nil Schiller. Polykratés, samský tyran, byl prý natolik šťastný a úspěšný, že 
mu egyptský král Amásis (Ahmose II . ,  570-526 př. n . l . )  přátelsky poradil , 
aby si úmyslně způsobil škodu, j inak že ho bohové ze závisti zničí. Zahodil 
tedy do moře svůj nejdražší prsten a upřímně po něm truchli l .  Stalo se však, 
že rybář vylovil tak krásnou rybu, že ji považoval za nutné přinést na vládcův 
stůl . Když ji pak kuchař otevřel ,  našel v ní ztracený prsten. Polykratés to 
zhodnotil jako znamení bohů, že se štěstí od něho neodvrátí, a napsal v tom 
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Korinth - Apollómiv chrám z poloviny 6. století př. n .  I .  Z jeho třiceti osmi monolitic
kých sloupů stojí dodnes sedm 

smyslu Amásiovi . Ten nato ze strachu před nevyhnutelným neštěstím pře
rušil s ním styky. Polykratés nabíd l  tedy přátelství perskému králi ,  ačkol i  
věděl, že na jeho moc žárlí. Králův místodržitel Oroités ho pak pozval na 
návštěvu a v Magnésii pod Sipylem ho dal  zákeřně zavraždit. - To o Poly
kratově smrti není už báje ,  ale skutečná událost z roku 522 př. n. 1 .  Rovněž 
o jeho životě máme dost podrobných zpráv. Vlády se zmocnil kolem roku 
538 př. n .  I. s pomocí padesáti ozbrojenců, vybudoval flotilu asi 150 lod í  
a ovládl četné pobřežní kraje a ostrov Lesbos. Da l  postavit velkolepý 
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chrám bohyně Héry (se 134 sloupy), vodovod s podzemním tunelem a mo
hutné molo v přístavu hlavního města. Trosky Héřina chrámu, jehož stavbu 
vedl architekt Rhoikos, odkryli v letech 19 10-1914  němečtí archeologové, 
a lze je vidět až z protilehlého tureckého břehu. Základy mola byly tak 
solidní, že dodnes slouží svému účelu. Houpaj í  se u nich modré a červené 
čluny rybářů z vesničky Tigani, která stojí  na místě Polykratova sídla. 

Korinth dosáhl v 7. století př. n .  I .  stejné ekonomické a kulturní úrovně 
jako Mílét, a je proto zcela zákonité, že se stal jevištěm stejných politických 
přeměn. Ve srovnání s Mílétem byl však mladým městem. Našly se v něm 
sice stopy po pelasgickém osídlení, ale j eho skutečná historie začala až v 10. 
století př. n .  1 . , kdy se v něm usídli l i  Dórové. Podle mýtů jej založil Sísyfos, 
nejchytřejší z lidí, který dovedl obelstít i smrt. Korinth ji pak několikrát 
přežil .  Roku 146 př. n .  I .  jej úplně zničili Římané (ve stejném roce a se 
stejně bezohlednou krutostíjako Karthágo), ale za Caesara vstal z mrtvých, 
i když jako římská kolonie. Potom se stal znovu řeckým městem a za císaře 
Hadriána j edním z nejkrásnějších. Roku 267 n. 1 .  padl za oběť germánským 
Herulům a roku 395 Alarichovým Gótům, pak ještě několika zemětřese
ním, z nichž poslední dvě (v letech 1858 a 1928) je  zcela zpustošila. Dnes 
má čtyřicet tisíc obyvatel, což je desetkrát méně než v dobách jeho největší 
slávy, a leží několik kilometrů na východ od širé pláně mezi Akrokorinthem 
a přístavem Lechaiem, na které se kdysi skvěl jako "chlouba Dórů" . 

Od nejstarších dob měl Korinth pověst bohatého obchodního města. 
Dovedl využít výhodné polohy na Isthmu, tj . na šíj i  omývané vlnami dvou 
moří, a svou výstavností, kultivovaností a v neposlední řadě proslulostí 
svých žen, ať už skutečných kněžek nebo pouhých námezdních služek lásky, 
stal se jakousi "antickou Paříži" Do 8. století př. n. I. byl poddán králům 
z Argu, pak si pod vedením aristokratického rodu Bakchiovců vydobyl 
nezávislost. Bakchiovci se starali zejména o to, by si udrželi moc. Spraved
livě se o ni dělili, avšak jen mezi sebou, a tak po několika generacích přešla 
korinthský lid trpělivost . Vzbouřil se a v čele s vojevůdcem Kypselem je 
svrhl .  

Kypselos se stal po vítězství korinthským tyranem, a to z vůle l idu a s je
ho podporou. Přitom byl po matce Bakchiovcem, ale rodina j i  pro tělesnou 
vadu zavrhla a provdala za muže z lidu. Jej í bratři a bratranci se dohodli ,  
že bude-Ii mít syna, pro j istotu ho zavraždí, aby se s ním nemuseli dělit 
o vládu. Matka ho však ukryla do truhlice (řecky kypselé, odtud jeho jméno) 
a zachránila. Když dospěl ,  dovolil i mu vstoupit do vojska, protože byli toho 
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názoru, že bojovat a padnout za vládnoucí klan může i ten, kdo k němu 
nepatří. Statečností si získal hodnost vojevůdce a vystupováním přízeň l idu.  
Jako vládce pak splni l ,  co sliboval .  Zkonfiskoval půdu Bakchiovcům a roz
dělil ji bezzemkům, což se dnes nezdá zvlášť vynalézavé, ale tehdy to bylo 
opatření bez historického precedentu. Prý i j inými činy " l ichoti l  l idu" a l id 
mu to splácel obl ibou. Vládl třicet let a hned napoprvé dosáhl výjimky 
z pravidla, že tyran neumírá přirozenou smrtí. Lid pak bez námitky uznal 
jeho syna Periandra novým samovládcem.  

Periandros vládl v Korinthu čtyřicet let a jako skutečný tyran. Osobní moc 
změnil v l ibovůli ,  nepohodlné lidi vypovídal z města, občany nutil k práci 
místo otroků, aby neměli čas na politiku, oddělil se od l idu osobní stráží. 
Formuloval některé právní principy tyranie ("Trestej nejen ty, kdož se 
dopouštěj í  chyb, ale i ty, kdož se j ich mohou dopustit") a podle Diogena 
Laertského vyslovil i několik n�sporně cenných rad ("K přátelům se chovej 
stejně v jej ich štěstí i neštěstí" , "Ve štěst í  bud' umírněný, v neštěstí rozum
ný" ) , j imiž se ovšem neřídil .  Manželku Lýsidu,  dceru epidaurského tyrana  
Proklea, v záchvatu zuřivost i  zabil, své milenky kolektivně upáli l ,  syn a  
Lykofrona vypověděl d o  vyhnanství, kde našel smrt. Vykonal však i mnoho 
záslužného. Pozvedl  korinthský obchod,  zakládal kolonie, zavedl novou 
peněžní soustavu, podporoval umění (z jeho doby pocházej í nejlepší ko
rinthské vázy) .  Vybudoval dvě námořní flotily, "západní" v Korinthském 
a "východní" v Sarónském zálivu, a chtěl prokopat I sthmos. Když se mu to 
nepodařilo (byl to úkol, před kterým couvl i Lesseps), dal  postavit zhruba 
v l inii dnešního Korinthského kanálu (z let 1 882-1893) kamenný průvlak, 
tzv. dio/kos, po kterém se  na podvozku přetahovaly lodě a náklady z jed
noho moře do druhého. Protože j eho starší syn Kypselos byl s labomyslný 
a mladší Lykofrón se li ním do smrti nesmířil, zanechal vládu svému synov
ci . Toho však po třech letech povstání svrhlo a vláda tyranů v Korinthu 
skončila. 

Megara, kdysi slavné město, je dnes venkovským městečkem,  o n ěmž se 
nám nechce věřit, že jeho kolonisté založili Istanbul ,  Sel inús a kromě jiné
ho Nesebar. Vládu aristokratů svrhla krátce po Korinthu : tyran Theágenés  
zanechal po sobě celkem dobrou pověst a j inak stavební památky, z nichž 
se dodnes zachovala  fon tána a část vodovodu. V Sikyónu se v téže dob ě  
zmocnil vlády vojenský velitel Orthagorás, p ůvodn ím povoláním řezník, 
a založil dynastii , jež se udržela u moci přes sto let . Revoluci neproved l  
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zřejmě důsledně, protože dórské aristokratické fýly zůstaly nadřazeny pů
vodnímu obyvatelstvu. Napravil to až jeho druhý nebo třetí potomek Kle
isthenés, a to s j istým smyslem pro humor. V rámci něj aké reorganizace 
určil těmto vznešeným fýlám nová jména Hyátai, Oneátai a Choireátai, což 
zní sice hezky, ale česky to znamená "Prasata", "Oslové" a "Čui1ata", a tak 
je zesměšn il a znemožnil .  Jónskou fýlu nazval pak Archeláoi, "Vládcové 
lidu" Posledním sikyónským tyranem byl Aischinés. Vlády ho zbavi la do
mácí dórská aristokracie a vojenská in tervence Sparty. 

Na Sicíl i i  se ze starších tyranů zachoval v paměti zejména Falaris z Ak
ragantu. Byl to architekt a stavitel, který natolik zbohatl, že si mohl na
jmout žoldnéře, s jej ichž pomocí ovládl v polovině 6. století př. n .  1 .  na šest 
let město. Politické odpůrce prý zavíral do dutého měděného býka, v němž 
je pak opékal a škvařil až k smrti. J když byl ve srovnání s moderními dik
tátory a jej ich továrnami na mučení a zabíjení l idí pouhým začátečníkem, 
pro Řeky se stal symbolem nejukrutnějšího a nejnelidštějšíllO vládce ("fa
larismus" se stal v řečtině pojmem s podobnou náplní jako u nás třeba 
hitlerismus) . Tyranové zanechali na Sicíl i i  a v j ižní Itálii ovšem i lepší po
věst, například Panteitios v Leontínách, Kleandros a Hippokratés v Gele, 
pozděj i  Anaxiláos v Rhégiu. Dovedli energicky háj it celořecké zájmy, j ež 
tu byly ohroženy jednak starousedlými kmeny, j ednak mocnými Karthagin
ci a Etrusky, i zájmy své třídy, jež se tu musela obávat mnohem větších mas 
otroků než j inde. Obranné úkoly však plni ly se stejným úspěchem i j iné 
vlády. Demokratická Kýma například odrazila pod Aristodémovým vede
ním roku 524 př. n .  1 .  útok Etrusků a roku 506 př. n .  1 .  je u Aricie na hlavu 
porazila .  V této části řeckého světa se také tyranie jako vládní systém 
udržela  nejdéle .  V Rhégiu a Syrakúsách až do jej ich ovládnutí Římany. 

Některé řecké státy se tyranii vyhnuly: bud' proto, že v nich nedozrály 
podmínky k revolučním přeměnám, anebo proto, že rovnováha sil vedla 
v nich k j inému řešenÍ. Alternativou tyranie bylo ustanovení "zákonodár
ců" (Zaleuka v polovině 7. století př. n .  1. v j ihoitalských Lokrech, Cháron
da v sicilské Kataně aj . )  nebo tzv. "smiřovatelů" (aisymnétů) ,  kteří revoluč
ní výbuch utlumili nebo oddáli l i .  Po svržení tyranie se některé státy vrátily 
k aristokratické vládě, zpravidla liberálněj ší, v j iných se ujala moci ol igar
chie ("vláda nemnohých") ,  v dalších zvítězi la demokracie .  Vývoj tu byl 
složitější, než aby se dal vtěsnat do schémat. Historie ostatně nemá sché
mata ráda .  

Nemluvili jsme zatím o politickém vývoj i ve dvou státech, j imž připadla 
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v děj inách antického Řecka nejvýznamnější úloha. To proto, že j im musíme 
věnovat zvláštní pozornost. 

Byly si téměř ve všem,  čím se l išily od neřeckých států, pravým opakem. 
Athény a Sparta. 

Sparta je tiché okresní město v údolí skalnatých hor, bez vlakového spojení 
se světem, se vzhlednými domky, bílomodrou radnicí na  čtvercovém ná
městí, palmovou alej í na  hlavní třídě a sochou krále Leónida u stadionu ,  
kterou dali postavit američtí Řekové. Má as i  dvacet tisíc obyvatel, slušné 
muzeum, jeden z mála průmyslových podniků na Peloponnésu (přádelnu) 
a v sousedství Mistru, kdysi hlavní město křižáckého knížectví a tzv. morej 
ského despotátu, do jehož skvělých byzantských chrámů a trosek paláců se 
jezdí odškodnit  turisté, kteří nenašli ve Spartě památky na dávnou slávu. 
Vykopávky britských archeologů, které začaly roku 1906 a s přestávkami 
pokračuj í dodnes, potvrzuj í  slova Thúkýdidova :  "Kdyby byla Sparta zniče
na, takže by v ní zbyly jen základy svatyň a veřejných budov, potomkové by 
j istě pochybovali o její  moci, jež odpovídala j ejí  slávě." Po vyplenění Góty 
ve 4. století n. I .  a novém zničení Bulhary v 9. století celých tisíc let neexis
tovala. Znovu ji založil teprve roku 1834 první novořecký král Otto . 

Není snad města nebo státu, o němž by se našlo v knihách víc rozporných 
názorů. Stará Sparta prý byla "bezduchým kasárenským dvorem" a záro
veň "státem uvědomělých a rovnoprávných občanů" Měla "nejstabilnější  
systém vlády" a "žila jako na sopce v neustálé obavě ze vzpoury" "V kul
turních děj inách Řecka nehrála žádnou úlohu" a "bez ní by byla řecká 
kultura zahynula" . Stala se prý dokonce vzorem nebo varovným příkladem 
"komunistického zřízení" .  A jsme-li u těchto protikladů, připojme ještě 
jeden, který nevyžaduje  hloubkové prověrky dějin . Historikové a básníci 
napsali o ní právě tak mnoho, jak málo z ní našli archeologové. 

Podle mýtů, avšak poměrně pozdních, založil Spartu král Lakedaimón, 
syn nejvyššího boha Dia a Plej ády Táygety. Jméno j í  dal  podle své manželky 
Sparty, dcery říčního boha Euróta.  (Sparťané své město oficiálně nazývali 
Lakedaimón a sebe sami Lakedaimonští. Spartou, resp. Sparťany j e  nazý
vali cizinci .)  Po Lakedaimonovi nastoupil na spartský trůn jeho syn Amyk
lás, zakladatel města Amykel, jež se stalo později rodištěm Dioskúrů Kas
tora a Polydeuka i j ej ich sester Klytaimnéstry a Heleny. Posledním králem 
z jeho rodu byl Tyndareos, manžel Diovy m ilenky Lédy. Po něm zdědil  
vládu nad Spartou jeho zeť Meneláos, bratr mykénského krá le  Agamem-
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nona. Ostatní už známe z mýtů a básní o trojské válce. Podle archeologů 
vznikla Sparta v raně mykénské době, asi v 1 6 .-15 .  století př. n .  I .  a byla 
achajským městem, jehož nepatrné pozůstatky se zachovaly na středním ze 
šesti pahorků, na nichž se rozkládala v historické době. Ve 12. století př. 
n .  I .  j i  dobyli Dórové a zřídil i  si v ní svůj hlavní stan. Z ní potom ovládli 
celou Lakónii a pozděj i  také Messénii .  

Dóry prý přivedl do Sparty Héraklův potomek Aristodémos. Po něm v ní 
vládli dva jeho synové, Eurysthenés a Proklés, a to společně, protože byl i 
dvojčata a matka nechtěla prozradit, kdo z nich se narodil první. Tak aspoň 
praví pověsti, které se tím snaží vysvětlit původ spartského dvojkrálí. His
torikové se většinou domnívají, že tato svérazná spartská instituce vznikla 
jako důsledek dohody mezi vůdci dvou dórských kmenů, které dobyly 
Lakónii .  Jiní zas předpokládaj í, že je výsledkem kompromisu mezi vůdcem 
dórských dobyvatelů a vládcem achajských starousedlíků. Snad je však 
pouze jedním z výrazů spartské záliby v důsledné kontrole, které byli od 
nejstarších dob podrobeni i králové. Jak tomu ve skutečnosti bylo a kde je  
původ historických královských rodů Ágidovců a Eurypontovců, nevíme. 
První staletí po dórském vpádu jsou i pro Spartu "dobou temna" 

Stejně j ako ostatní Řekové žili Sparťané původně v rodovém zřízení, dřív 
než ostatní vytvořili však stát. Stal se pro ně nutností, protože svými výboj i 
si podrobili masy starousedlého obyvatelstva, a tak potřebovali  prostředek, 
kterým by je  drželi na uzdě. Vzrůst majetkové diferenciace, který vyplynul 
především z válečných výbojů, vedl samozřejmě k rozporům mezi malými 
a velkými vlastníky dobyté půdy. 'lY však nevyústily v otevřenou srážku, 
protože jako celek se museli obávat podmaněného obyvatelstva, a vyřešil i  
je  dohodou. Zásluhu na tom měl podle tradice mudrc Lykúrgos, státník 
a zákonodárce z počátku 8. století př. n. I .  Rozděli l prý spartskou půdu na 
devět až deset tisíc stejných dílců (podle počtu mužů ve vojsku), vyhlásil 
zákony a zásady, j imiž se měli řídit, a stal se tak tvůrcem ústavy jej ich státu . 
Moderní historikové Lykúrgovu existenci j akžtakž připouštěj í, i když ně
které instituce, které mu tradice připisuje, byly zřejmě starší a jiné snad 
mladší. Sparťané ho považoval i  za nejvýznamnější osobnost svých dějin 
a uctívali ho j ako héróa. 

Časné vytvoření spartského státu mělo za následek, že se v něm zacho
vala řada prvků a přežitků rodového zřízení. Původně se Sparťané dělili ve 
tři rodové fýly (Pamfýlů, Dymánů a Hyl1ů) .  Ty se pak po vzniku státu 
změnily v šest územních, jež se členily na sedmadvacet frátrií. Příslušnost 
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k některé z n ich byla předpokladem spartského občanstvÍ. Plnoprávnými 
občany mohli být však jen muži, kteří dosáhli třiceti  let  a splni l i  vojenskou 
povinnost. Obyvatelé Sparty žili v pěti óbách ("obcích"), které nebyly spo
jeny ani společně ohrazeny, takže hé poUs hé Lakedaimón netvořila vlastně 
město, ale skládala se z pěti vesnic nebo spíš vojenských osad. Spojení 
státní moci s rodovými institucemi a vojenským zřízením se stalo hlavní 
zvláštností Sparty - i hlavní příčinou jej ího konzervativismu. 

Spartské zřízení, jehož vývoj se dovršil po dobytí Messénie, bylo opravdu 
velice stabilní: udrželo se bez revolucí a podstatných změn téměř čtyři sta 
let (do konce 4 .  století př. n .  1 .) . V čele státu stála třicetičlenná gerúsia , 
"rada starších", jež byla zákonodárným sborem, vládou a trestním soudem. 
Osmadvacet jej ích členů volil na doživotí l idový sněm z občanů starších než 
šedesát let, dvěma dalšími byl i  z titulu svého úřadu králové. Lidový sněm 
(apel/a) se skládal ze všech plnoprávných občanů. Scházel se jednou mě
síčně a rozhodoval o závažných otázkách, předložených gerúsií, zejména 
o válce a míru. Králové (archágetové nebo basi/eove) byl i  vrchními veliteli 
vojska, soudci ve věcech rodinného práva a vrchními knězi. Vládní moc 
neměli a jej ich hodnost byla dědičná. (Ve starších dobách táhli do boje 
společně a měli právo bojovat v první řadě. Když se však roku 506 př. n. I .  
za války s Athénami pohádali ,  bylo ve Spartě usneseno, že napříště smí do 
boje jen jeden.) K dozoru nad výkonem j ej ich funkcí byl vytvořen pětičlen
ný sbor eforů ("dohlížečů") volený lidovým sněmem na rok. Z původně 
demokratické kontrolní instituce nad králi se tento sbor časem vyvinul 
v orgán všeobecné státní kontroly a získal rozhoduj ící vl iv na  vojenskou 
a zahraniční politiku státu. 

Plnoprávní Sparťané tvořil i "společenství rovných" , jež bylo j ednou 
z nejpozoruhodnějších společenských organizací antického světa .  Jeho 
materiální základnou byla  půda ve státním vlastnictví, rozdělená rovným 
dílem k zaj ištění obživy každého člena. Každý měl povinnosti přispívat 
rovným dílem ke krytí potřeb tohoto společenství, včetně příspěvků na 
společné stravování, a rovným dílem se na všem podílel. Každý měl rovná 
práva v nejširším politickém smyslu (právo účasti na sněmu, právo voli t  
a být zvolen do úřadu atd . )  a by l  s i  s každým rovný před zákonem. "V j iných 
obcích se všichni  snaží o výdělek, jeden obdělává zemi ,  druhý podniká 
plavby, třetí obchoduje, j iný se živí řemeslem .  Ve Spartě však  Lykúrgos 
zakázal svobodným lidem jakoukoli  výdělečnou činnost a uložil jim vidět 
své povolání v tom, co poskytuje obci svobodu." To všechno vypadá moc 

165 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

pěkně, a když člověk čte třeba Xenofóntovu Lakedaimonskou ústavu , z níž 
je předchozí věta ci tována, přímo touží vstoupit do tohoto exkluzivního 
klubu Sparťanů. Jenže . . .  Toto společenství mělo svůj rub. Stejně jako půda 
byli ve státním vlastnictví také otroci přidělení k jej ímu obdělávání. Otroci 
byli ovšem i j inde, ale ve Spartě představovali už svou mnohonásobnou 
početní převahou nad svobodnými neustálou hrozbu. Sparťané se před 
nimi nikdy necíti l i bezpečni a kompenzovali s i  to jej ich nejtvrdším útlakem. 
V žádném řeckém státě nežili otroci v tak těžkých podmínkách jako ve 
Spartě, v žádném se ani tak často a v takovém rozsahu nebouřil i .  "Ti, kdo 
říkaj í, že v Lakedaimonu je  svobodný nejvíc svoboden a otrok nejvíc otro
kem, nevystihli tu rozdílnost zrovna špatně," napsal Plútarchos. Svoboda 
Sparťanů nestála však za mnoho: neobsahovala tu podstatnou složku, kte
rou je svoboda od strachu. Za mnoho nestála ani proslulá spartská rovnost. 
Byla to rovnost v chudobě, nikoli v b lahobytu. Nikde v Řecku nebydleli l idé 
v tak nevýstavných domech a nenosil i tak hrubý oděv jako ve Spartě; prvo
třídní měli Sparťané jen zbraně. Jej ich s lavné "společné hostiny" (syssítie) 
se skládaly zpravidla vždy z téhož chodu, z černé polévky z masa vařeného 
v krvi s octem. Nemusel to být ani host ze Sybaridy, by prohlásil , že se nediví 
Sparťanům, když v boj i  pohrdaj í  smrtí: j inde by se člověku za těchto pod
mínek nechtělo rovněž žít . "Hojnost volného času", jež byla podle Plú
tarcha "jedním z krásných a záviděníhodných darů, které připravil svým 
spoluobčanům Lykúrgos", mohl Sparťan využít jediným způsobem, a to 
vojenskou službou od mládí do stáří. O umění a vědy nedbal, z písní a básní 
znal jen vojenské pochody, mluvit mnoho neměl (a když, tak stručně, 
"lakonicky") .  Za smysl života považoval zvítězit nebo padnout v boj i .  

Sparťanům se toto zřízení, jak se zdá ,  docela zamlouvalo. Neznáme případ, 
že by někdo pro nesouhlas s ním Spartu opusti l .  (Vojáci, kteří se dali 
najmout do žoldnéřských služeb, a zrádcové, kteří se najdou občas všude, 
odcházeli z j iných důvodů.) Zamlouvalo se také Sparťankám: chlubily se, 
že jsou jediné ženy, které rodí muže. Z hlediska plnoprávných občanů,  tj . 
potomků dórských dobyvatelů, bylo spartské zřízení demokracií. Z hledis
ka ostatního obyvatelstva bylo v antickém chápání oligarchií a v naší ter
minologii diktaturou. Toto "ostatní obyvatelstvo", jež se skládalo z ne
plnoprávných perioiků a bezprávných heilótů , tvořilo ovšem ve Spartě 
mnohonásobnou většinu. 

Perioikové, "okolní obyvatelé" , byli převážně potomci původního achaj -
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ského obyvatelstva Lakónie a přilehlých oblastí (Messénie, Kynúrie, ostro
va Kythéry aj . ) ,  které přijalo dórskou nadvládu zřejmě bez ozbrojeného 
odporu . Dórové jim za to ponechali osobní svobodu a různá občanská 
práva s výj imkou pol itických. Bydleli v neohrazených obcích, jež se nazý
valy kómé, měli svou samosprávu (pod dozorem spartských úředníků) 
a platil i daně. Byli rolníky, řemeslníky a obchodníky, mohli vlastnit půdu 
i otroky. Jako svobodní Řekové se zúčastňovali olympijských her (za Spar
tu) a za války sloužili ve spartském vojsku jako hoplíté .  Občas zastávali 
i vyšší vojenské hodnosti, zejména v loďstvu . Od "společenství rovných" je 
však děli la nepřekročitelná zeď, nesměli se ani ženi t  se Sparťankami .  Snad 
je jej ich nerovnoprávné postavení mrzelo, ale veřejně se proti němu n e
bouřili . Ži l i  si v mírném blahobytu a vcelku na vyšší úrovni než vlastní 
Sparťané .  

Heilóti , rovněž potomci starousedlíků z achajských dob, byli za odpor 
proti Dórům zbaveni všech práv a proměněni, jak říká už  Eforos a po něm 
Strabón, ve "státní otroky" . Jmenovali se prý podle města Helos u Lakón
ského zálivu, kde po dobytí své země povstal i  k zoufalému boj i za svobodu. 
Skládal i  se hlavně z Messéňanů, j i chž padlo tehdy do otroctví prý p řes dvě 
stě tisíc. Žili v přikázaných vesnicích , odkud museli dodávat do Sparty obi l í, 
maso, olej ,  ovoce atd. a docházet na pozemky Sparťanů, j imž byli přiděleni  
po deseti až patnácti na j eden díl půdy. Za války museli sloužit ve spartském 
vojsku jako pomocná pěchota. Podle zvláštního zákona nesměli být sice 
prodáni do ciziny, ale ani nikdy osvobozeni. Se svým postavením se pocho
pitelně nesmíři li a často se bouřili .  Masově povstali zejména za druhé 
messénské války (asi 645-628 př. n .  1 . )  a téměř vyvrátili celé " společenství 
rovných" Sparťané se ubránil i  jen s vypětím všech sil a od těch dob se j e  
snažili u ž  preventivně zneškodnit .  Hlavním prostředkem k tomu byly tzv. 
klypteie , j inak součást proslulé spartské výchovy mládeže .  "Bylo to s nimi 
takto," píše Plútarchos. "Úřady vysílaly občas z mladíků ty,  kteří se j im zdál i  
nejschopnější, tak nebo onak do kraje, dávaj íce jim jen dýky a nejnutnější 
potraviny, j inak nic. Ti se pak za dne rozptýleně skrýval i na nepřístupných 
místech a spali .  V noci však sestupovali na cesty a každého hei lóta, kterého 
dopadli, zabil i .  Často dokonce chodili po polích a zabíj eli ty  z nich, kteří 
byli nejsi lnější a nejzdatnější. " Podobně vypravuje i Thúkýdidés v Dějinách 
pelopolll1éské války, že "heilóty, kteří se vyznamenali v boj i ,  Sparťané ověn
čili j ako svobodné a odvedli za  chrámy. Co nevidět však  všichni zmizel i ,  
počtem přes dva tisíce, a nikdo nedovedl  říci ani  tehdy, ani pozděj i ,  jakým 
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způsobem zahynuli ." Podle Aristotela "vyhlašovali eforové hned při na
stoupení úřadu heilótům válku, aby každé zavraždění kteréhokoli z nich 
bylo podle práva. I j inak s nimi nakládali tvrdě a krutě" 

Vzpoury a porážky heilótů tvořily hlavní obsah vnitřních dějin archaické 
Sparty. Nikdo se tam totiž nechopil moci j inak než ústavní cestou a revo
luce se rovněž nekonaly. Kromě Cheilónovy reformy k upevnění spartské
ho zřízení známe z těchto děj in  jen obvyklé intriky a spory mezi králi, 
oslavné vzpomínky na padlé a občasné vyhánění cizinců (xenéLasii) .  Majet
kových sporů bylo málo, vždyť nebylo o co se soudit, kriminální zločiny se 
téměř nevyskytovaly, ani rodinnoprávní procesy (muži měli kromě svých 
manželek k dispozici ženy heilótt'i, spartské ženy zachovávaly příslovečnou 
věrnost). Komplikace s nelegitimními potomky zlikvidoval i  Sparťané tím, 
že je poslali za moře, kde pro ně založil i  Tarás čili Tarent. 

Děj iny zahraničních vztahů Sparty splývaly s vojenskými .  Po messén
ských válkách v 8 .  a 7. století př. n .  I .  bojovali Sparťané hlavně s Argem.  
Kromě toho zasahovali všude, kde j im kynula naděje na kořist a válečnou 
slávu . Přitom téměř bez výj imky podporovali ty politické síly, které byly 
v daných podmínkách zrovna nejzpátečničtěj ší. Historický význam měly 
zejména jej ich zásahy do vnitřních záležitostí Athén; o tom však pozděj i .  
V boj ích mívali střídavé štěstí, a jestl iže příliš nevynikli v obléhání měst, 
vítězili zpravidla v b itvách na otevřeném pol i .  Přestože jej ich vojska utrpěla 
roku 5 1 9  př. n. I .  porážku od Argejců a roku 5 1 0  př. n. I .  od Athéňanů, 
vyrostla Sparta do přelomu 6. a 5 .  století př. n .  I .  v největší vojenskou 
mocnost a nejmocnější stát v Řecku . 

Pokud jde o kulturní děj iny, do prvních jej ich kapitol se Sparta zapsala 
nadějně.  Ve druhé polovině 7. století př. n. I . stala se domovem iónského 
skladatele válečných pochodů Tyrtaia a aiolského pěvce Terpandra . Rov
něž archaická díla ze Spartského muzea (stély s Helenou a Meneláem, re
liéfy s DioskúlY, hlavice sloupů z Amykleia, keramika, ze soch zejména 
bronzový kúros) snesou srovnání s výtvory z j iných řeckých měst. Pak se 
v důsledku totální militarizace "společenství rovných" a izolace od vnějších 
vlivů kultura ze Sparty vystěhovala. Jedinou vědou a jediným uměním 
Sparťanů zůstala nakonec válka. 

Přes všechny rozpory v hodnocení spartského zřízení v jednom je  snad 
shoda:  bylo jedinečným experimentem v politických děj inách Řecka a svě
ta. Experimentem, který trval dost dlouho, aby ukázal klady i zápory, vý
hody i nevýhody. 
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Osvědčilo se toto zřízení, stalo se příkladem k n apodobení? 
Historie dala už dávno odpověď: nikoli . 

Athénská cesta děj inami byla mnohem delší než spartská . Začala dřív 
a trvala déle, zanechala po sobě také hlubší brázdu .  V době,  kdy dórští 
předkové Sparťanů kočoval i  ještě v dalekých stepích, na Akropoli j iž stála 
pevnost se svatyněmi bohů. Nejstarší stopy po lidech se tu našly z počátku 
4 .  tisíciletí př. n .  1 .  Jsou to pozůstatky obydlí na  svazích Akropole a šachty 
vytesané do skály nad pramenem Klepsydry. První známí obyvatelé Athén 
byli Pelasgové; Řekové tam přišli v prvních stoletích 2. tisíciletí př .  n .  1 .  Byli 
to lónové, smíchali se s Pelasgy a do 16.-14. století př. n. 1. vytvořili z Athén 
významné středisko. Dokazuj í  to zbytky megara a bohaté hrobky tehdej 
ších vládců, jež  se  našly na Akropoli a přilehlém Areově p ahorku. Do 
trojské války vykvetly Athény v "krásné a výstavné město", j ak víme od 
Homéra "s bohatými chrámy" Ve 13 .  století př. n .  I . dostal a  Akropol is  
mohutné opevnění z kyklopského zdiva, jež dosud vzdoruje hlodavému 
času. Když vtrhl i  do Řecka Dórové,  Athéňané se j im jako málokteří z Řeků 
ubránili .  Stálo je  to mnoho krve, jak vzpomínaj í jej ich mýty a báje, nestihl 
je  však osud hei lótů. Zůstali svobodni. 

Zakladatelem Athén j ako města byl podle mýtů králů Kekrops; zakla
datelem Athén jako státu král Théseus, který prý sjednotil obyvatele okol 
ních obcí pod společnou vládu,  jež  se  rozšíři la  na celou Attiku .  Toto sjed
nocení je bez ohledu na  Thésea a mýty historickým faktem. Bylo zřejmě 
dlouhým procesem, známým i z j iných oblastí Řecka, a neobešlo se bez 
bojů .  Podle mýtů a j istě i podle skutečnosti byly Athény v nej starší době 
královstvím. Podle jména známe třicet j ej ich králů ze dvou dynastií (Erech
theovců a Medontovců) .  Posledním athénským králem byl podle tradice 
Kodros z rodu Erechtheovců . Jeho starší syn Androklos odplul za moře 
a založil Efes, mladší Neileós se stal králem v Mílétu, on sám, jak známo, 
dobrovolně obětoval život při obraně svého města proti Dórům. Po jeho 
smrti se ustavila v Athénách aristokratická vláda,  která se udržela bez 
větších otřesů do sklonku 7. století př. n. 1 .  Pak propukly ve  městě politické 
boje, jež vedly k hlubším přeměnám n ež kdekoli j inde . Na j ejich konci 
stanuly Athény, do těch dob v pozadí za  Korinthem a Spartou,  v čele po
kroku celého Řecka.  

Hoi kleinoi Athénaioi, "slavní Athéňné",  j ak  se obřadně oslovovali, byl i  
původně zemědělci, kteří s e  na  rozd íl od  Sparťanů n eštíti l i  práce. Pěstoval i  
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obilí a dobytek, vysazovali ol ivy a vin ice, chovali drůbež a včely. Přitom 
vždy počítali ,  co jim víc vynese. Odedávna je  lákalo moře, které se vklínilo 
do jej ich země krásnými zálivy, a vyplouvali na  ně za rybolovem i obcho
dem. Jistěže viděli ve válce umění, viděli je však i ve výrobě předmětů denní 
potřeby a v jej ich výzdobě. Místo lakonických vět dávali přednost vtipným 
a družným rozhovorům, místo spartské disciplíny svobodě dělat si a mlu
vit ,  co se komu zachce . Když se vynořili z pološera dějin,  byl i  už značně di
ferencovanou společností. Nejvýš stál i  velcí pozemkoví vlastníci (eupat
ridové, "lidé z urozených rodičů") ,  po nich následovali střední a malí 
rolníci (geómorovej ,  pak řemeslníci a obchodníci (démitírgovej, drobní rol
níci a nádeníci (thétovej . Na samém konci a hluboko pod nimi všemi stáli 
otroci . Původní rodové zřízení, které se u nich rozložilo ze stejných pří
čin jako u ostatních Řeků, připomínalo pak jen jej ich rozdělení na  fýly 
a frátrie. 

Za aristokratického zřízení, j ež vystřídalo královské, byli v čele státu 
archonté (od archó, "vést", "vládnout") ,  které volil nebo potvrzoval, jak 
můžeme přes nedostatek přímých dokladů předpokládat, zřejmý lidový 
sněm. Původně byl volen jeden archón doživotně, pak na deset let. Pozděj i  
byl vytvořen sbor devíti archontů volených na  rok, přičemž první z nich, 
archón epónymos, zastával přibližně funkci dnešního předsedy vlády. (Jeho 
jménem se také označoval příslušný rok athénského kalendáře. Začíná 
roku 686 nebo 683 př .  n .  1 .  jménem blíže neznámého Kreonta) . Tomuto 
sboru byl nadřazen areopagos, nejvyšší státní a kontrolní orgán, který se 
skládal z bývalých archontů. Jmenoval se podle Areova pahorku, kde za
sedal (dnes zasedá j ako nejvyšší soud pod stejným jménem v bývalém 
Schliemannově domě).  Archonté a areopagité zastávali svůj úřad bezplat
ně a navíc hradili jeho náklady. To si ovšem mohli dovolit jen eupatridové 
("aristokraté") .  Vládli ve svém zájmu, což je  pochopitelné, ale tento zájem 
chápal i  dosti krátkozrace. Dlouhou dobu to šlo, pak se začaly hromadit 
problémy, a když je nedovedli vyřešit v záj mu většiny, připomnělo j imjej ich 
povinnost povstání. Vypuklo kolem roku 636 (nebo 632) př. n. 1 .  a jeho 
vůdcem byl poněkud prozíravější muž z jej ich vlastních řad, Kylón. 

Základní příčinou těchto problémů byl rozvoj výroby pro trh a s ním 
spojený rozvoj peněžního hospodářství, k tomu přistupovalo stále rozsáh
lejší zavádění otrocké práce. Aristokraté, kteří bohatli j ak ze zemědělské 
výroby, tak z obchodního podnikání, skupovali usedlosti, jej ichž maj itelé 
nevydržel i  konkurenci otrokářské výroby. Těm, kteří doufali , že se na svých 

/ 1 70 



ARCHAICKÉ ŘECKO STÁTY A ZÁKONY 

statcích udrží, půjčovali zas obi lí  a peníze.  První ztráceli půdu a stávali se 
nádeníky, druzí ztrácel i  podle zákona při nesplacení dluhů osobní svobodu.  
Aristotelés charakterizoval tehdejší stav v Athénské ústavě: "Ústava to byla 
úplně oligarchická, hlavně proto, že chudí otročili bohatým, muži i ženy. 
Říkalo se jim nádeníci a šestidílníci, protože za takové nájemné obdělávali 
půdu bohatých . Veškerá půda byla totiž majetkem několika l idí. A když 
náj em neodvedli , upadli  do otroctví, muži i jej i ch rodiny." 

Kylón se rozhodl využít všeobecné nespokojenost i .  Jako zeť megarského 
tyrana Theágena měl před sebou přitažlivý příklad a j ako vítěz na olympij 
ských hrách roku 640 př. n .  I. byl si j ist oblibou. Vyčkal shromáždění l idu 
na oslavách Diova svátku a se skupinou přívrženců se pokusil svrhnout 
vládu. Podařilo se mu obsadit Akropolis, ale protože odvaha  a obliba 
nemůže nahradit agitaci a organizaci, lid se k němu nepřipoj i l .  Archonté 
prohlásili jeho povstání za pokus o nastolení tyranie, v čemž neměli daleko 
k pravdě, a získal i na svou stranu zejména venkovské obyvatels tvo. Vlastní 
likvidaci povstání přenechali  svým odpůrcům, kteří byli zároveň odpůrci 
tyranie: příslušníkům demokratického rodu Alkmeónovců. Kylónovi se 
podařilo prchnout a jeho přívržencům, kteří se uchýlil i do azylu Athénina 
oltáře, byl slíben život, jestl iže se vzdají. Tento slib Alkmeónovci nedodr
žel i :  do jednoho je pobil i .  Vládnoucí aristokraté je za to vypověděli z Athén 
a na věky prokleli .  "Kylónský hřích" se stal pak jedním z demagogických 
argumentů v boj i proti athénským demokratům. Měl se proti němu co 
ohánět ještě i Periklés. 

Kylónovo povstání, potlačené způsobem neznámým dokonce Machia
vellimu, bylo vážným varováním pro a ristokraty. Odhodlali se tedy k ústup
kům. Z požadavků lidových mas se dohodli splnit  aspoň jeden: aby se jasně 
stanovilo ,  co je právem a co povinností. Roku 621 př. n. 1 .  pověřili jednoho 
z archontů prozkoumat a sepsat zvykové právo . Jmenoval se Drakón a do
dnes se nazývají zvlášť kruté zákony "drakonické" . Napsal je prý nikol i  
inkoustem, nýbrž krví, a už za nejmenší přečiny vyměřil nejvyšší tresty. 
Přesto měly tyto zákony jistý pokrokový význam. Vnesly pevnější řád do 
majetkových vztahů a předaly potrestání vraždy, jež bylo dosud věcí pří
buzných, do rukou státu jako orgánu společnosti .  

Drakontovy zákony nepomohly ovšem rolníkům od bídy, ani insolvent
ním dlužníkům od otroctví. Vnitřní situace Athén se nezlepšila, zato se však 
zhoršila zahraniční: Megařané začali blokovat z ostrova Salamíny athénský 
přístav Peiraieus. Všechny pokusy o j ejí dobytí skončily neúspěšně, a jeli-
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kož archonté byli zřejmě přesvědčeni, že problémy, o nichž se zakáže mlu
vit, nebudou nikoho trápit, stanovili trest smrti za j akoukoli zmínku o Sa
l amíně. Vyskytl se však muž, který našel i v této situaci východisko. Dostavil 
se na sněm s berlí hlasatele, čímž se stal nedotknutelným, a ačkoli byl 
mudrc, choval se j ako blázen, který nemůže být za svá slova trestán. Nako
nec přednesl ohnivou báseň (básníkem byl také) a vyzval v ní slavné Athé
ňany, pokud nejsou zbabělci a pecivály, do boje za ten krásný ostrov. Báseň 
mívá v politice úspěch, a tak si lid vynutil novou válku o Salamínu. Když se 
zj istilo, že onen muž je Exikestidův syn Solón, potomek krále Medonta, 
archonté mu svěřili vrchní velení nad vojskem. Vypravil se tedy proti Me
gaře, porazil ji, přičlenil Salamínu k Athénám a stal se v nich populárněj
ším než olympijský vítěz. Dostal pak za úkol  zvítězit nad silami, které 
hrozily vnést do Athén občanskou válku. 

"Nespokojenost byla velká, jedni povstával i  proti druhým," píše Plútar
ch os, "lid se bouřil proti urozeným a bohatým." Aristokratům bylo j asné, 
že jedině další ústupky jim umožní udržet si bohatství a moc. Lid si byl 
vědom své síly, ale neměl vůdce. Situace dozrála ke kompromisu a volba 
padla na Solóna .  "Bohatí ho znali jako člověka zámožného," píše opět 
Plútarchos, "chudí j ako člověka čestného." Vyhovoval oběma stranám, 
a tak byl roku 594 př. n .  l .  zvolen za archonta s mimořádnou plnou mocí, 
aby vypracoval novou ústavu, vydal nové zákony a zjednal nápravu pomě
rů. Výslovně mu bylo povoleno "cokoli v dosavadním zřízení zachovat nebo 
z něho odstranit" a třeba je celé "od základu změnit" . Měl tedy provést 
cestou reforem revoluci. Zhostil se svého pověření tak, že se o tom dodnes 
učí v dějinách státu a práva. 

Především vyh lásil všeobecnou amnesti i ,  takže kromě vrahů a vlastizrád
ců se směli vrátit všichni vyhnanci včetně Alkmeónovců . Poté vyslal vojsko 
do války proti městu Kirrze (u dnešní Itey v v Korinthském zálivu), kterou 
vyhlási la delfská amfiktyónie. Zbavil se tak ozbrojené moci ve městě a sou
časně zaměstnal mysl občanů, aby měl klid k práci . Vlastní reformu začal 
"setřesením břemene" : zrušil všechny dosavadní dluhy bez náhrady, vykou
pil na státní útraty občany prodané pro dluhy do otroctví a zakázal napříště 
ručit za dluhy tělem. V zájmu rozvoje zemědělství usnadnil přechod od 
obilnářství k pěstování sadových a zahradních plodin a zrušil starý zákaz 
vývozu olivového oleje .  Současně zakázal vývoz obilí, aby zaj istil výživu 
městského obyvatelstva . Řemeslníkům bez půdy udělil plná občanská prá
va. K podpoře jej ich podnikání vydal nařízení, že syn nemusí živit zestárlé 
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rodiče, jestliže ho v mládí nedali vyučit řemeslu .  Uložil areopagu, aby 
dohlížel, čím se kdo živí, a stíhal přepych i zahálku. Ve prospěch celého 
hospodářství zavedl nový systém měr a váh, začal razit hodnotné stříbrné 
mince. Pak vydal zákon, který do těch dob neměl obdoby a ani dnes není 
všude samozřejmý:  každý občan měl právo odvolat se proti rozhodnutí 
kteréhokoli úřadu, a to k soudu .  

Novou ústavou odstranil Solón rodová privilegia a založil j i  na principu 
tímokracie, tj . na odstupňování práv a povinností podle majetku. Obyva
telstvo rozdělil na čtyři třídy. Nejbohatší, kteří měli ze svých pozemků 5 00 
medimnů plodin ( 1  medimnos = 52,5 l itru), mohli být archonty, areopagity 
atd . ,  zkrátka nejvyššími úředníky. Příslušníci druhé třídy se 3 00 medimny 
mohli  zastávat všechny vysoké úřady s výj imkou úřadu státního pokladní
ka, který byl vyhrazen nejbohatším. Příslušníci třetí třídy se 200 medimny 
mohli  být nižšími úředníky. Všichni tito občané, včetně nemajetných pří
slušníků čtvrté třídy, mohli být členy nově zřízené " rady čtyř set", jež měla 
předkládat návrhy sněmu a kontrolovat činnost všech úřadů. Zřídil také 
nový nejvyšší soud (héliaiu) z porotců volených losem a v duchu starých 
tradic nově stanovil působnost a složení  l idového sněmu. Zde se projevily 
demokratické prvky Solónovy ústavy nejvýrazněj i :  l idový sněm měl právo 
rozhodovat o všech věcech a vol i t  všechny úředníky, mohli se ho účastnit 
všichni občané Athén. 

Když Solón vystavil svou ústavu na mramorových deskách ve sloupové 
síni nejvyššího kněze, vyžádal si od občanů přísahu, že ji budou dodržovat 
a že j i  nebudou měnit. Poté složil úřad. Jeho reforma byla dílem kompro
misu, který se jevil v krizové situaci východiskem pro všechny. Jakmile j i  
vyřešil , nebyl s n í  ovšem spokojen nikdo.  Rolníci považovali za  samozřej 
mé, že dlužní kameny z polí zmizely, stěžoval i  si však, že j im nebyla přidě
lena půda.  Aristokraté považoval i  za přirozené, že j im zůstaly nejvyšší 
úřady, rozhořčovali se však nad ztrátami, které jim způsobilo škrtnutí d lu
hů. Demokratických svobod využi l i  i klevetníci : šířili zprávy, že Solón se 
před zrušením dluhů schválně zad lužil . "Musel jsem se bránit proti všem,"  
napsal o sobě ve  verších, "a ohánět se jako vlk uprostřed ps í  smečky. " 
Stačilo mu však umřít a vděční krajané mu postavili pomník s nápisem, 
v němž ho nazvali "svatým zákonodárcem". 

Patří mezi paradoxy, v nichž si děj iny libuj í, že fungování nové ústavy 
zabezpečil tyran. Ještě za Solónova života (zemřel osmdesáti letý asi roku  
560 př .  n .  1 . )  vzplanuly v Athénách nepokoje, které se  natolik vyhrotily, že 
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nebylo možné provést ani volby. Toho využila Megara, aby se znovu zmoc
nila Salamíny. Nepřátelský útok působí vždy jako jednotící síla :  Athéňané 
postavili vojsko a k vlastnímu údivu Megaru porazil i .  Zasloužil se o to 
zejména Peisistratos, Solónův příbuzný, a dosáhl tak slávy, j ež mu umožni
la, aby se ve zmatku chopil vlády. 

Peisistratova cesta k tyranidě byla dost složitá; dvakrát na ní tak klopýtl, 
že se zdálo, že je s ním konec. Postavil se v čelo přívrženců Solónovy ústavy, 
které našel mezi středními vrstvami městského obyvatelstva, a zaháj i l  útok 
vpravo i vlevo, proti konzervativním aristokratům i radikálním demokra
tům. Průhledným trikem dosáhl ,  že mu byla přidělena osobní stráž padesáti 
mužů (přišel na sněm zamazaný krví, prý po atentátu), a obsadil  s nimi 
Akropoli .  Aristokraté a demokraté se však spoji l i  a vyhnali ho. Když v dal
ších bojích zvítězil i  aristokraté a vyhnali demokraty, spoji l  se s vítězi a zno
vu vtáhl do Athén. (Pro větší efekt si posadil na vůz hezkou dívku obleče
nou za Athénu, jako že ho uvádí do města sama bohyně.) Dlouho si moc 
neudržel a po konfliktu s vůdci demokratů musel opět do vyhnanství. Ten
tokrát se už nespolehl na spojence a triky, ale na zlato, jež mu plynulo 
z dolů v Thrákii, které zdědi l  po otci. Najal si vojsko a zamířil k Athénám. 
Vládní oddíly porazil a zajatce poslal domů se vzkazem, že kdo nebude 
proti němu, nemusí se ničeho bát. Slovo pak dodržel, pouze Alkmeónovce, 
kteří se s ním nesmířil i ,  vykázal z města. Athénský lid, jemuž byly už stálé 
převraty lhostejné, vzal prostě na vědomí, že teď je  u moci na nějaký čas 
opět Peisistratos. Tento nějaký čas se ovšem protáhl .  Jeho vláda trvala 
celkem třiatřicet let (do roku 527 př. n . I . ) .  

Pozdější athénští demokraté, pro které byl tyran vždy a za všech okol
ností zlem, smýšleli o Peisistratovi nepříznivě. Zdá se však, že neprávem. 
Solónovy ústavní instituce respektoval ("stál vedle n ich a nad nimi"), 
a spokoj il se obsazováním úřadů svými stoupenci. Prováděl politiku v záj 
mu  Athén a většiny attického obyvatelstva. Vyřešil nejtíživější problém 
rolníků a pozemkovou reformou j im přidělil půdu. Zavedl státní úvěr pro 
chudé zemědělce a řemeslníky, vytvořil pro bezzemky a nádeníky zaměst
nání v nově budovaném loďstvu. Podporoval zhraniční obchod, zejména 
s Černomořím, zaháj i l  těžbu stříbra v laurij ských dolech (v j ižní Attice) 
a získal pro Athény opěrný bod na Helléspontu (Sígeion v Tróadě) .  vý
znam Athén zvýšil uspořádáním panathénajských slavností na počest bo
hyně Athény a slavností na počest boha Dionýsa. Na Akropoli začal stavět 
velký Athénin chrám (Hekatompedon) a pod ní se rozhodl postavit j eště 
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Athény, Olympieio/1. Chrám Dia Olympske11O. Založen by roku 515 pl. n. I . ,  dokončen 
roku 132 ll. I. Byl největším chrámem na plidě dnešního Řecka. 

větší chrám Dia O lympského. Dal také vybudovat Démétřinu svatyni 
v Eleusíně a přebudovat Apo l lónovu svatyni na Délu. Zvláštní zásluhy si 
získal péčí o řecké l i terární památky, zejména o zred igování a sepsání Ho
mérových básní. Na veřejných stavbách a slavnostech nešetřil ,  osobně byl 
přitom skromný člověk. Bydlel v prostém domku na Akropoli, chodil mezi 
lidi a napravoval křivdy j ako král z pohádek. Nespravedlnost nebo k rutost 
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mu nevytýkali ani nepřátelé .  Athénský lid nakonec vzpomínal na jeho 
vládu, jak říká kromě jiných i Aristotelés, j ako na "zlatý věk Kronův" . 

Politickými  úspěchy a osobním životem připravil Peisistratos nástupnic
tví svým synům, kteří se pak po jeho smrti ( roku 527 př. n .  1 . )  bez potíží 
a voleb ujali vlády. Starší Hippiás se staral o pol itické záležitosti a soustře
dil do svých rukou mocenské prostředky, m ladší Hipparchos se věnoval 
hlavně veřejným slavnostem a soukromým zábavám.  Zpočátku šlo všechno 
dobře a Athény rychle vyrostly v kulturní středisko Řecka. Jej ich lesk při
lákal básníky, malíře, sochaře a stavitele, kteří pod tlakem Peršanů opustili 
maloasijská města. Potom však Peršané začali omezovat athénský zámoř
ský obchod a Hippiás byl nucen přiznat hospodářský bankrot měnovou 
reformou . Tím pochopitelně popudil proti sobě bohaté i méně bohaté 
občany. Nespokojenost vzrůstala a tyranové přitáhli otěže moci. Za této 
situace došlo k události, jež měla sice nepolitické příčiny, ale politické 
důsledky, dokonce dalekosáhlé.  Roku 5 1 4  př. n. I. zabili dva urození přá
telé, Harmodios a Aristogeitón, na panathénajské slavnosti Hipparcha. 
Následoval teror, který se změnil  ve čtyřletou občanskou válku s velice 
proměnlivým průběhem. Dvakrát do ní zasáhla i Sparta, jednou na straně 
demokratů, podruhé na straně aristokratů (a  vždy hlavně ve svém zájmu) .  
Nakonec byl  Hippiás rád,  že si mohl zachránit život (útěkem k Peršanům), 
a athénský l id povolal k vládě demokratického vůdce Kleisthena z rodu 
Alkmeónovců . 

Harmodios a Aristogeitón byl i v demokratické tradici slaveni j ako "ty
ranobijci", kteří neváhali obětovat za svobodu lidu život. Athéňané jim také 
postavil i  j ako prvním smrtelníkům na Agoře sochu.  Přitom to byli hrdinové 
dost pochybní; nemá smysl to zastírat. Hipparchos totiž ve svém zájmu 
o mladé muže obtěžoval Harmodia, ten však zůstal věrný Aristogeitonovi, 
a když Hipparchova dotěrnost oba přátele omrzela, rozhodli se s ním skon
covat, třebaže byl tyran. Mladá athénská demokracie potřebovala ovšem 
hrdiny, jako každý rodící se režim, a tak si je  vytvořila. Dokonce velmi 
úspěšně, jak dokazuje text l idové písně, která se zpívala ještě po staletích : 
"Aristogeitone a Harmodie milí, věčná po vší zemi sláva vám, tyrana zlého 
že jste odpravil i ,  že rovných práv jste dobyli Athénám . . .  " 

Rovných práv si však ve skutečnosti dobyl sám athénský lid, když roku 
5 1 0  př. n .  I. oblehl Akropol is a donutil Hippia, který se opíral už jen 
o spartské intervenční voj sko, by se vzdal vlády. Formálně to pak potvrdil 
soubor zákonů, k jej ichž vypracování dostal plnou moc Kleisthenés. Tyto 
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zákony vytvořily novou athénskou ústavu, která převzal a  všechny demo
kratické prvky Solónovy ústavy a navíc odstranila pol i t ickou nerovnost 
občanů, j ež vyplývala z jej ich roztřídění podle majetku. Každý athénský 
občan měl od nyní právo vol it a také být zvolen do kteréhokoli úřadu, každý 
byl každému rovný před zákonem. Každý byl také podroben stejným po
vinnostem a omezením z vůle  všech. 

Kleisthenés využil své plné moci způsobem, který dovede zaujmout ještě 
po dvou a půl t isíci letích .  Provedl především nové administrativní rozdě
lení země a obyvatelstva . Každou ze tří tradičně rozdílných oblastí Attiky 
(Athény s předměstími, rolnické vnitrozemí, pobřežní pásmo) rozdělil n a  
deset okresů a tři okresy z každé oblasti spoj i l  v jednu fýlu. Tato fýla, jež 
měla se starou fýlou z rodového zřízení společné j en j méno, sdružoval a  
tedy obyvatele různých rodů, území i zájmů. Její skladba byla tak složit á  
a organizace tak  těžkopádná, že v systému pol itických orgánů ztratila ja 
kýkoli smysl. To bylo ovšem přesně ono ,  co Kleisthenés chtě l :  uspokoj i t  
aristokraty formálním zachováním fýl ,  a le  fýly přitom zbavit politického 
vl ivu a tím i možnosti , aby se v nich zformovala  síla ,  jež by ohrozila demo
kracii .  Organizace, j ejímž  účelem bylo, aby nefungovala, musela být ovšem 
doplněna j inou, aby stát fungoval .  Kleisthenés zříd i l  tedy uvnitř jednotli 
vých okresů menší nezávislé j ednotky, tzv. démy, v čele s volenými démar
chy ("starosty" ) ,  jež se pak staly základem celé politické, hospodářské, 
vojenské, soudní  a náboženské správy athénského státu. 

Vrcholné státní o rgány ponechal Kleisthenés v podstatě podle Solónovy 
ústavy. Přidal k nim jen nové vrchní  velitelství vojska ("sbor deseti straté
gů). Jej ich funkce ovšem pozměnil : moc areopagu, který byl baštou aristo
kracie, omezil na  souzení nej těžších zločinů a na dozor nad zákony a mra
vy, radu čtyř set rozšířil o sto členů (takže jich měla pět set, tj . po padesáti 
z každé fýly) a přetvořil ji v o rgán výkonné moci. Rada čili búlé neúřado
vala však celá. V zájmu operativnosti přenesla působnost pléna na stálý 
padesátičlenný výbor,  který se scházel denně . Takových výborů vytvoři la  
deset, a to ze zástupců každé fýly volených losem, přičemž každý výbor 
úřadoval vždy desetinu roku . Členové výboru,  kte rý právě úřadoval, se 
nazývali p'ytanové. Předsedu voli l i  ze svých řad každé ráno losem. Nikdo 
nesměl zastávat tuto nejvyšší funkci v athénském státě déle než den a víc
krát než jednou v životě . 

Kleisthenés si byl vědom, že hlavní přednost athénského zřízení j e  záro
veň jeho slabinou : svobody občanů se v něm dalQ zneužít ke zbavení obča-
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Athénské ostraky. Vlevo se jménem Xanthipovým, uprostí-ed a vpravo s Themistoklo
vým (Muzeum AgOly v Athénách) 

nů svobody. Vždy se mohl naj ít ambiciózní muž, který by s pomocí naj atých 
ozbrojenců nebo s podporou svedených mas provedl státní převrat a stal 
se tyranem. Kromě běžných institucionálních záruk proti tomuto nebezpe
čí vytvořil tedy ještě jednu zvláštní a snad poněkud předimenzovanou :  
ostrakismos čili "střepinový soud" (od ostrakon, "střepina") .  Každý rok na 
jaře se sešel mimořádný l idový sněm, aby projednal otázku, zda je mezi 
občany někdo, kdo by byl nebezpečný jej ich svobodě. Vyslovil-l i se sněm 
kladně, sešel se za šest měsíců znovu a každý občan měl právo napsat na 
střepinu (papír ještě neexistoval a pergamen byl drahý) jméno potenciál
ního tyrana. Na koho připadla většina hlasů, nejméně však šest tisíc, musel 
na deset let opustit Attiku . Čest a majetek ovšem neztratil , mohl bydlet, 
kde chtěl, a sněm mu mohl povolit návrat i dříve. (Ještě dnes můžeme 
sledovat na stovkách střepin vykopaných na Agoře tehdejší politický boj 
i jeho třídní charakter. Jména demokratických politiků jsou na střepech 
z jemného stolního nádobí, jména aristokratických na úlomcích hrubých 
hliněných hrnců .) Ostrakismos postihl j istě mnoho mužů, jej ichž jediným 
proviněním byla snaha sloužit státu, a připravil Athény o řadu schopných 
vůdců . Jeho tvrdost považoval athénský lid zřejmě za nutnou daň v zájmu 
svobody. Podle athénského vzoru jej zavedly Syrakúsy, Mílét, Efes, Argos 
a Megara, brzy však od něho upustily. V Athénách se udržel téměř sto let 
(do roku 4 17  př. n .  1 . ) :  nikdy za tu dobu se v nich nenašel jednotlivec, který 
na sebe strhl tyranskou moc. Můžeme v něm vidět opět jeden z experimen
tů, tak typických pro Řecko. 

Antičtí autoři považovali Kleisthena (mimochodem : původem aristo
krata za vnuka stejnojmenného sikyónského tyrana) za "zakladatele athén-
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ské demokracie" Vysoko ho v tomto ohledu hodnotí zej ména Hérodotos 
v Dějinách a Aristotelés v Politice. Rovněž moderní autoři jsou ve svém 
úsudku vcelku j ednoznační. Považuj í  jeho ústavu za závěrečný článek po
litických revolucí, j imiž se Athény probojovaly k demokracii .  Rozdílně 
ovšem hodnotí antičtí i moderní autoři tuto demokraci i .  To však vyplývá 
z jej ich politického postoje .  

Sotva se tato demokracie (čili ,  j ak se u nás říká s la tinizuj ícím pleo
nasmem, demokratická republika) v Athénách ustavila ,  byla podrobena 
těžké děj inné zkoušce. Nejtěžší, kterou poznalo starověké Řecko. 

Vyšla z ní vítězně. 

Heslem Sparty byla kázeň a strohost, heslem Athén eleutheria, "svoboda" , 
a pa"hésia , "volnost mysl i  a slova" .  Byl to protiklad? Jistě. Ovšem v celo
řeckém měřítku zároveň doplněk. 

Sparta a Athény žij í  v našem povědomí jako hlavní představitelé politic
kých zřízení v Řecku. Vedle nich a kromě nich existovala však řada dalších . 
V Thébách se udržela tradiční aristokracie, kterou nepřerušila vláda tyra
nů. V Korinthu vystřídala tyranii l iberální vláda aristokracie. V dórských 
státech na Krétě převládalo ol igarchické zřízen í  s rovností  spartského typu 
(včetně společného stravování), a le bez militaristického zaměření. V Hé
liově městě Rhodu se vytvořilo ol igarchicko-aris tokratické zřízení, jež 
mělo j istou demokratickou základnu: l idový sněm tam volil vládu, avšak 
z aristokratů . ("Rhod'ané pečuj í o l id, ale lid tam n evládne," zaznamenal 
j eště Strabón. "Pravidelně se tam rozděluje obilí a bohatí berou podle 
dávného obyčeje chudé k sobě, takže chudí maj í  prostředky k živobytí 
a město nemá nedostatek lidí na práci, potřebnou zejména ke stavbě lodí 
a mořeplavbě.")  Plutokraticko-demokratickým by se dalo nazvat zřízení, 
k němuž dospěl Tarás čil i  Tarent. "Tam si  totiž (bohatí) získávaj í lid tím, že 
se dělí o výtěžek určitých statků s chudými. Mimoto rozdělují všechny úřa
dy na dvě části a jednu obsazuj í  volbou, druhou losem. Losem proto, aby 
k nim měl přístup také lid, a volbou p roto, aby se  dosáhlo j ejich lepší 
správy." (Aristotelés.) V maloasijských a sicilských městech se ustáli la růz
ně modifikovaná tyranie, často dokonce se sněmy a volenými úředníky 
(z přívrženců tyranů).  V málo přístupné Arkádii se udržela  po n ezdařeném 
pokusu o j ej í  sjednocení orchomenským Aristokratem v 7. století př. n .  l .  
téměř předstátní organizace. V odlehlé Makedonii a na dalekém Kypru se  
zachovala monarchie. Společným znakem všech těchto zřízen í  a n ezbyt-
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ným požadavkem, který na ně Řekové kladli , měla-l i  se lišit od barbarských, 
byla eunomia , "dobrá zákonnost" , tj . uspořádání na základě obecně uzná
vaných zákonů a zvyků, respektovaných vládou i občany. 

Pestrost a proměnlivost politických zřízení, ke kterým dospělo Řecko na  
sklonku archaické doby, si vyžaduje malého zastavení. Používáme totiž 
k jejich označení pojmů, které jsou sice řeckého původu, ale maj í  dnes 
zčásti j iný význam. Pozorovali jsme to už u původního smyslu slova tyrannis, 
kde se musíme přímo nutit, abychom setřeli jeho pejorativní příchuť. Pro 
pojem polis nemáme dokonce přesný ekvivalent. Aristokracií rozumíme 
dnes šlechtu; v řečtině to znamená "vláda nej lepších" (od aristos, "nej lepší, 
nejpřednější, ušlechtilý") .  Dnes běžné termíny j ako "pozemková aristokra
cie", "obchodní aristokracie" apod . Řekové neznal i .  Mluvili prostě o vel
kých pozemkových vlastnících a bohatých obchodnících. Vládu boháčů 
přesně odlišovali od vlády rodových šlechticů (eupatridů) a nazývali ji plu
tokracií (od plútos, "bohatství") .  Pro přímý opak těchto vlád, a zároveň 
i demokracie, měli termín ochlokracie (od ochlos, "dav", "luza") .  Oligar
chií rozuměli, j ak známo, vládu nevelkého počtu, a za jej í  hlavní znak 
považovali nereprezentativnost. Monarchie znamená v přesném překladu 
"vládu jednoho" (od monos, "jeden", "sám") .  Zvyklost však vyhradila tento 
název pro královskou vládu (monarchou nebyl tedy tyran, ale ani spartský 
král) . Samovládce, kterého chtěli odlišit od tyrana nebo krále, nazývali 
Řekové auto kra tór (od autos, "sám jod sebe/") ,  pozděj i  tak titulovali řím
ského císaře. Neomezeného vládce nad poddanými nebo otroky, tj . nikoli 
nad občany, nazývali  despotou (despotés) .  Pro vládce v Řecku to byla na
dávka, pro vládce orientálních říší titul. 

Demokracie, jedno z nejfrekventovanějších slov antické i moderní poli
tické terminologie se etymologicky skládá z řeckého démos, "lid", a kratos, 
"moc", "vláda" Znamená tedy, jak ví snad opravdu každý kromě lidí 
z buše, "vládu lidu" . Nic víc a nic méně: je  to však právě dost, aby se tak 
dal nazývat bezpočet vládních systémů, zejména při abstrahování od jej ich 
třídního obsahu. Demokratickým se například označuje předstátní prvo
bytně pospolní zřízení v Řecku i dnešní politické zřízení ve Spojených 
státech, vládní systém ve Švedském království i Francouzské republice, 
vnitřní uspořádání předmnichovského Československa; demokratickou 
ústavu měly starověké Athény a měl ji podle vlastního tvrzení i Sovětský 
svaz. "Je více druhů demokracie," konstatoval už Aristotelés, ačkoli ještě 
nevěděl, že jednou bude též buržoazní demokracie, l idová demokracie, 
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socialistická demokracie atd . a že všechny druhy demokracie,  které znal ,  
se budou zahrnovat pod společné označení "otrokářská demokracie" .  Pře
sto však pojem demokracie není bezobsažný. Je třeba se jen zeptat, co se 
rozumí pod slovem démos, " l id", a kdo (a v čím zájmu) vykonává kratos, 
"vládu" 

Demokracii považovali Řekové za jeden z mnoha systémů pol itického 
zřízení, ke kterému ve svých děj inách dospěl i .  Zdaleka ne všichni  byl i  jej ím i  
přívrženci . Mnohé nechávala l hostejnými , j iní j i  potírali . Ve vymezeníjej ích 
hlavních znaků se však shodovali, a když řekli slovo demokracie, rozuměli  
t ím v podstatě totéž. Chceme-Ii tedy vědět, co si pod ní  představoval i ,  
můžeme se obrátit na kteréhokoli z jej ich autorů. Vyberme s i  Aristotela ,  
nejuniverzálnějšího a historicky nejpoučeněj š ího, a přečtěme s i ,  co o ní 
píše v šesté knize Politiky: 

"Předpokladem demokratického zřízení je svoboda . . .  Prvním znakem 
svobody je to, že se střídavě poslouchá a vládne. Demokratické právo 
spočívá v rovnosti podle počtu a nikoli podle postavení. Za tohoto stavu 
nutně rozhoduje o všem souhrn (občanů), takže platí a právem je to, na 
čem se usnese větš ina .  Každý občan má mít rovné (právo) .  Proto v demo
kracii maj í  nemajetní převahu nad zámožnými ,  neboť tvoří většinu a větši
na rozhoduje.  To je tedy jeden znak svobody . . .  Druhým je pak to, že každý 
má možnost žít, jak chce. To totiž patří k vlastnostem svobody, kdežto 
naopak otrok musí žít n ikoli tak, j ak chce . . .  Z toho vyplývá požadavek, 
nebýt poddán nejraděj i  vůbec, a není- I i  to možné,  pak být poddán jen 
střídavě. Tím se toto vymezení svobody shoduj e  s vymezením svobody jako 
rovnosti . 

Z těchto předpokladů a z těchto zásad vyplývaj í tyto zvláštnosti demo
kracie. Všechny úřady se volí ze všech občanů. Všichn i  vládnou nad každým 
a střídavě zas vládne každý nad všemi. Úřady se obsazuj í losem, a to bud' 
všechny, anebo jen ty, které nevyžaduj í zkušeností a odborných znalostí. 
Úřady se neobsazuj í  podle odhadu j mění, a když, tak podle velmi  nízkého .  
Nikdo nesml dvakrát zastávat tentýž úřad, nebo jen málokdy; někdy se  to  
dovoluje u nemnoha úřadů s výjimkou vojenských. Úřady se  zastávaj í  krát
kou dobu, a to bud' všechny, nebo aspoň ty, kde je to možné. Soudci jsou 
všichni, ze všech a p ro všechny spory nebo aspoň pro většinu sporů a pro 
nejzávažnější, například j de-Ii o vyúčtování, veřejné záležitosti a soukromé 
smlouvy. Lidový sněm rozhoduje ve všech věcech, j ednotl ivé ú řady v žád
ných nebo jen málokterých, v důležitěj š ích rozhoduje případně rada . . .  
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Žádný úřad není doživotní, a byl-Ii takový z dřívějšího zřízení zachován,  
pak se jeho moc omezí a obsazuje se losem. 

To jsou znaky společné demokraciím. Z právní zásady, která se vůbec 
pokládá za demokratickou, tj . aby byli všichni rovni a (rozhodoval) číselný 
poměr, vzniká vláda lidu a l idová obec. 

Řecká demokracie byla tedy "vládou lidu" - ale za lid se považovali jen 
plnoprávní občané toho či onoho státu. Z účasti na vládě byl i  vyloučeni 
především otroci, kteří měli značný a od archaických dob stále rostoucí 
podíl na celkovém počtu obyvatelstva, dále neobčané, zejména usedlí ci
zinci (metoikove) a propuštění otroci , pak občané bez politických práv 
(mladiství před vojenskou službou, ostrakizovaní a odsouzení pro různé 
delikty) a konečně všechny ženy. Jinými slovy, nebyla to vláda všeho lidu, 
ale jen jeho privilegované části .  Tato privilegovaná část byla však poměrně 
početná, jej í  příslušníci měli rovná práva bez ohledu na původ a majetek, 
rozhodovala v ní většina nad menšinou. Vůle většiny byla závazná pro 
všechny a prosazována byla nezbytným donucovacím aparátem. Neprivile
gované části zabezpečovala různě odstupňovanou míru osobních svobod 
a práv (otrokům jen "právo na život" a v některých případech na "slušné 
zacházení") ,  nicméně byla vůči ní z politického hlediska diktaturou . Ani 
ve své nejrozvinutější klasické formě neexistovala tedy "demokracie pro 
všechny" . 

Na rozdíl od novodobých demokracií se zastupitelským systémem byla 
řecká demokracie přímá. To znamená, že l idového sněmu, jenž byl nejvyš
ším orgánem moci, se zúčastňoval i  všichni plnoprávní občané osobně. 
Pokud jde o číselný poměr mezi těmito občany, kteří tvořili z politického 
hlediska "lid", a ostatním obyvatelstvem, nemáme ze starších dob bohužel 
údaje.  Chyběj í zejména údaje o počtu otroků, které jsou i pro pozděj ší 
období jednou z nejspornějších otázek antické historiografie. Podle výpoč
tu K. J. Belocha (v monografii Obyvatelstvo řecko-římského světa , 1886), 
k nimž se vcelku přiklání G.  Bussolt, E. Meyer, G. Glotz, R. J. Vipper aj . ,  
bylo ve 4.  století př .  n . l . ,  tj . v době největšího rozmachu otrokářské výroby, 
v Athénách asi 100 000 otroků (v Korinthu asi 80 000 otroků) na 100 000 
svobodných obyvatel .  Z těchto svobodných je třeba odečíst zhruba polovi
nu na ženy a asi čtvrtinu na neobčany a neplnoprávné občany. Byla to tedy 
přímá demokracie, ale i v nejdemokratičtějších státech jen asi pro jednu 
čtvrtinu svobodného obyvatelstva . 

Přes veškerou neúplnost a formálnost vynikala řecká demokracie ne-
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smírnými přednostmi :  nejen ve srovnání s despotickými režimy na východě, 
ale i ve srovnání se všemi ostatními vládními  systémy v Řecku . Zabezpe
čovala  největší účast na politické moci a největší politickou svobodu pro 
největší počet l idí, vedla k největšímu možnému souladu mezi zájmy obča
na a státu. Poskytovala nejširší prostor pro tvůrčí síly jednotlivců a l idových 
mas, umožňovala nejrychlejš í  hospodářský a kulturní rozvoj . Vytvořila už 
ve svém raném stadiu hodnoty všelidského významu, jež si příští generace 
vydobyly až po svízelných návratech. Rozsahem svobod a práv, jež zajišťo
vala občanům, byla dokonce pokrokovější než mnohá pol i tická zřízení 
dnešního světa .  

Abstrahujeme-li od konkrétních historických a společenských podmí
nek a klademe-l i  na řeckou demokracii měřítka nejpokrokovějších novo
dobých požadavků , můžeme jí samozřejmě mnohé vytknout. Neodstrani
la například majetkovou nerovnost a z ní vyplývaj ící společenské rozdíly 
a protichůdné zájmy, nezabezpečil a  rovná práva mužům a ženám. Fakt je ,  
že otroctví považovala za stejně normální instituci jako všechny ostatní 
tehdejší státy nebo třeba j ižní státy USA ještě v první polovině minulého 
století a některé státy na Blízkém východě dokonce do naš ich dní. Zajistila 
však aspoň jakžtakž humánní zacházení s otroky. V demokratických Athé
nách žili v poměrně snesitelných podmínkách, měli možnost  vydělat si 
peníze a disponovat j imi ,  patřilo j im právo azylu, mohli se v případě kru
tého zacházení dožadovat změny svého pána, za j ejich zmrzačení nebo 
zabití se musel majitel zodpovídat před soudem. Na rozdíl od Sparty nikdy 
tam nepovstali se zbraní v ruce. Majetkovou nerovnost se snažila demo
kracie zmírnit úlevami pro chudé a přesunem veřejných břemen na bohaté . 
Vcelku ji však považovala za menší zlo než spartskou rovnost v chudobě, 
jež vedla k hospodářské stagnaci a k postupnému vymírání obyvatelstva. 
Pokud jde o nerovnoprávnost žen, nebo aspoň o jej ich vyloučení z politic
kého života, stoj í za zmínku, že volebního práva dosáhly v Evropě většinou 
až v našem století, ve Švýcarsku teprve roku 1 971 . 

Sparta dosáhla moci dřív než Athény demokracie; postavit  a vycvičit 
armádu je zřejmě snazší než probojovat pokrokovou ústavu. Korinth a Thé
by dospěly dřív ke stabiln í  vládě než Athény k l idové;  vládu jednotlivců lze 
nastolit, demokratickou je třeba vytvářet .  V a ristokratických a oligarchic
kých státech byly pevně určeny společenské vztahy, vládl v nich pořádek,  
nabytá práva se respektovala, všechno probíhalo v bezpečných a známých 
kolej ích (aspoň většinou) .  V Athénách byla naopak  vždy nějaká s ituace, 
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jak by řekl moderní novinář, stále v nich něco vřelo a o něco šlo. Jenže 
z toho vyrůstal pokrok. 

Málokdy poskytla historie tak krásný příklad jednoty protikladů jako 
v tomto politickém mikrokosmu. Čím víc to bylo rozmanité, čím víc se svá
řilo nové se starým, čím víc se všechno měnilo, tím víc to bylo Řecko . 

Říká se, že základem antického Řecka bylo otroctví, a říká se to správně.  
Jenže právě tak je správné, že jeho základem byl i protipál otroctví, osobní 
a poli tická svoboda občanů. Řekové j i  považovali za hlavní znak, kterým 
se kromě j azyka odl išovali od Neřeků čili barbarů. Říkali s Eurípidem: 
"Hellénové jsou svobodni,  barbar je  otrok." 

Osobní a pol itická svoboda se vzájemně podmiňovaly. Otroci neměli 
osobní svobodu, i když byli Řeky, a proto ani polit ickou . V barbarských 
státech neexistovala politická svoboda, a proto tam byla iluzorní i svoboda 
osobní. Nejen rolník a řemeslník, ale i nejvyšší hodnostář v Egyptě nebo 
Persii byl pouze poddaným vládce, který mu mohl poroučet j ako otroku. 
Jazyky těchto zemí neměly ani výraz pro pojem "občan" . Odpor proti vládci 
nebo komukoli, kdo poroučel jeho jménem, se rovnal v těchto státech 
vzpouře; někdy se tak hodnotil už pouhý nesouhlas. V řeckých státech měl 
občan právo vyjádřit svůj nesouhlas na sněmu, což tolerovali někdy dokon
ce tyranové. Za vzpouru se považoval pouze pokus o zvrácení existuj ícího 
řádu protiústavními prostředky. Občas se ovšem i Řekové dostali do situ
ace, kdy se k nim vládcové chovali j ako despotové. Nedali si to však l íbit 
a svévoli jednotl ivců zlikvidovali kolektivní akcí. Na rozdíl od barbarů 
nepadli před svými vládci na kolena. Dokonce i k bohům se modlili Řekové 
vstoje .  

Svoboda, jež odl išovala řecké občany od barbarů a otroků, záležela pod
le nich, řečeno s Aristotelem, "nikoli v tom, že každý dělá, co chce, a že 
žije ,  jak se mu l íbí" ,  ale v tom, že každý jedná v rámci zákonů, tj . "pravidel, 
podle n ichž vládnoucí mají  vládnout a zamezovat jej ich překračování" 
Zákony u nich vázaly vládce i občany. Za závazné je poklada li jen tehdy, 
jestl iže byly v souladu s ústavou, která určovala, j ak se vydávaj í. V despo
tických státech stál vládce nad zákony a poddaní neměli na jejich tvorbu 
vliv. Jeho slovo bylo zákonem a poddaní byli jeho majetkem. Ve své svobo
dě spatřovali Řekové protiklad anarchie, ve které žili podle nich barbaři, 
než se zorganizovali ve stát, i za protiklad despotismu, jemuž podléhali 
barbaři ve státech velkých i malých králů. Pokud jde o meze svobody, pla-

/ 1 84 



ARCHAICKÉ ŘECKO STÁTY A ZÁKONY 

ti ly v řeckých státech v podstatě dvě zásady: ve vztazích mezi občany kon
čila svoboda jednoho tam, kde začínala omezovat svobodu druhého, a ve 
vzájemných vztazích občana a státu bylo dovoleno vše, co nebylo zakázáno. 
Z národu, které Řekové ve starověku poznali ,  se k těmto zásadám propra
covali jedině Ř ímané. Přestal i  je také nazývat barbary. 

Žádný řecký stát nedospěl tak daleko, aby uznal, že "všichni  lidé se rodí 
svobodni a sobě rovni co do dustojnosti a práv", což je ovšem formule, na  
které se  dohodla většina členských státu OSN teprve ve  Všeobecné deklaraci 
lidských práv roku 1948. Na druhé straně i mnohé méně pokrokové státy, 
než byly demokratické Athény, uznávaly a zabezpečovaly svým občanum 
řadu práv a svobod, jež se jeví jako vymoženost  zce la  nedávné či nejnovější 
doby. S výj imkou vlády tyranu nebo zmatku měl v n ich každý občan právo 
na život a osobní svobodu, všichni občané si byli rovni před zákonem a měli 
právo na stejnou ochranu, žádný občan nesměl být svévolně zatčen a měl 
právo na veřejné řízení před soudem, každý občan měl právo na svobodu 
myšlení a slova atd . V demokratických státech měl také právo účastnit se 
vlády bud' přímo, nebo nepřímo prostřednictvím volených zástupcu . Každý 
občan měl vuči státu též povinnosti . I tu měl však právo, nevládl-I i mu 
zrovna tyran, aby byly určeny zákonem nebo zvyklostí, n ikoli l ibovolně. 

Uznání těchto svobod a práv neznamenalo ovšem, že stát neměl rovněž 
právo a povinnost, aby se proti jejich zneužíván í  bráni l ;  například proti svo
bodě slova, jestl iže podrývala základy společenského řádu a platné ústavy. 
Jej ich uznání neznamenalo ani to, že nemohly být v praxi porušeny. Zaklá
daly se přece na  l idských, n ikoli na přírodních zákonech . Každé takové 
porušení hodnotili však Řekové j ako trestuhodnou odchylku od norem, 
j imiž se řídilo j ej ich soužití, j ako protispolečenský a prot iprávní akt. 

Řečtí občané měli však řadu dalších svobod a práv, které nebyly takříka
j íc "zakotveny" v ústavách a zákonech. Nemuseli trpět hladem a nedostat
kem. Zemědělská výroba a zámořský obchod j im zaj išťovaly potřebné pot
raviny, lidem v tísni se poskytovala státně organizovaná podpora. Nebyl i  
nuceni těžce a dlouho pracovat. Měli poměrně ma lé  materiální potřeby, 
stravovali a šatil i se prostě, podnebí jim ušetřilo velkou část společenské 
práce vynakládané j inde na otop, zimní  oděv atd . Nemuseli se honit za 
majetkem, jestl iže sami nechtěli .  Veřejné mín ění bylo nepřátelské okáza
losti ,  nákladnému zpusobu života, " reprezentaci" . Neznali poci t existenční 
nej istoty a dokonce války představovaly pro ně zpravidla menší hruzu a zlo 
než dnes. Měl i s ice méně léku,  ale i méně nemoCÍ. Byli také prosti četných 
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neurotizujících komplexů pozdějších společností, například křesťanského 
dědičného hříchu a strachu z pekla, různých zábran a tabuizací v oblasti 
sexu, obav ze selhání v prudkém životním tempu i tíživých situací, jež spolu 
s pokrokem přináší moderní technika a civil izace. Měli právo účastn it se 
kulturního života, podílet se na plodech umění a vědy, pěstovat tělesnou 
výchovu a sport. Měli na to potřebná zařízení, materiální prostředky a v ne
poslední řadě též čas . 

Není to skutečně málo, k čemu dospěli Řekové pod nízkým ranním 
sluncem svých dějin.  Od doby jej ich temna uplynulo tedy půl tisíciletí, půl 
tisíciletí chybělo ještě do počátku našeho letopočtu. Žádný j iný národ, 
i když nastoupil cestu k polidštění lidstva o tisíc let dřív, nedospěl v té době 
do takové dálky. Mnohé tam, mimochodem, nedospěly dodnes. 

Všechno, čeho v tomto směru Řekové dosáhli, bylo původní. Právě tím 
se odlišili od všech svých současníků, kteří byli podle jej ich terminologie 
barbary. 

Už toto by stačilo, abychom mluvili o "řeckém zázraku" .  
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6. KAPITOLA 

RANÁ 
ŘECKÁ KULTURA 

Historikové maj í  vskutku co dělat, chtěj í-Ii se dopátrat, jak to vlastně po 
dórském vpádu v Řecku znovu začalo. Hospodářský a společenský život 
dovedou zrekonstruovat z archeologických nálezů a z tříště záznamů svých 
dávných kolegů, vznik a vývoj politických instituCÍ rovněž. Pokud jde však 
o kulturu, dostávaj í  se místy do téměř bezvýchodné situace. Kde se vza
la najednou uprostřed nejhlubší doby temna taková díla j ako Ílias a Odys
seia? 

Řekli jsme už a musíme to opakovat: j sou to největší básně řecké a svě
tové literatury. Navíc jsou to nejstarší básně, jež se nám z Řecka zachovaly. 
Ač se od doby jej ich vzniku svět úplně změnil, stále j eště poskytují umělec
ký požitek, uchvacuj í krásou a moudrostí, jsou stále živou a nezbytnou 
součástí všelidské kul tury. Známe ovšem i starší básně (sumerské, babylón
sko-asyrské, egyptské, chetitské, židovské), ale žádná z nich je nepřekoná
vá rozsahem. Známe i rozsáhlejší básně, například některé středoasijské 
eposy, ale ty jsou zas o tisíciletí mladší. Velikost básně neurčuje samozřej
mě délka ani stáří. Není sice objektivně zj ištěno,  co j i  určuje, ale fakt je, že 
dosud se nenašel nikdo, kdo by s vážnou tváří postavil j iné básnické dílo 
nad ně nebo před ně.  Shoda v j ejich hodnocení je až k nevíře. Můžeme si 
vybrat kteréhokoli umělce nebo znalce, jehož hlas má právo být slyšen, 
a každý říká přesně nebo přibl ižně totéž co třebas Gogol : "Je to rozhodně 
nejdokonalejší výtvor všech věků !" 

Ílias má 15 693 veršů, Odysseia 12 1 1 0  veršů. Jsou to dva samostatné 
eposy v melodickém hexametru, spojené hlavními hrdiny a událostmi .  Mají 
složitou a přitom přehlednou stavbu podle předem stanoveného a přísně 
dodržovaného plánu, jej ich koncepce je vpravdě univerzální. Vedou od 
nebeských výšin Olympu do nejzazších h lubin l idského nitra, předváděj í 
stovky individual izovaných postav se stovkami osudů, v děj i  vtěsnaném do 

187 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

několika týdnů zahrnují  události mnoha staletí, hýří fantazií a realisticky 
zobrazují  život, vynikaj í  bohatým a obrazným jazykem se smělými metafo
rami .  Válku a boj l íčí se zkušeností vojáka, který stál tváří v tvář smrti, 
plavbu se znalostí námořníka, lov s vášní lovce, hostinu na královském 
dvoře z pohledu přímého účastníka, hlad podle prožitku chudáka, přírodu 
s jemně rozlišuj ícím okem malíře. Je v nich mýtus i skutečnost, heroika 
i idyla, tragika i komika, kritika i oslava, dobrodružství i fi lozofie. Orientuj í 
se a orientuj í  čtenáře v každé životní situaci. "A co je  staví na úplně zvláštní 
místo mezi epopejemi světové l iteratury," říká ruský literární historik I .  M. 
Tronskij ,  "je humánní názor na svět s kladným poměrem k životu ."  

Řekové považovali, až  na nepatrné výj imky, oba tyto eposy za dílo jedi
ného básníka :  Homéra. Stejného názoru byl i všichni, kteří je četl i  a studo
vali, až do nedávných dob 18. století. Tehdy se v ovzduší kriticismu, který 
se nezastavil před žádnou racionálně neprověřenou pravdou, zrodily o tom 
pochybnosti. Roku 1715  vdal Francouz F. H .  d '  AubignacRozpravu o Íliadě, 
roku 1769 Angličan R. Wood Esej o původu Homérova génia , 1795 Němec 
F. A. Wolf Prolegomena k Homérovi. Tato tři díla, oplodněna myšlenkami 
G. B .  Vi ca a J . G.  Herdera, vyvolala stovky a tisíce dalších, k nimž neustále 
přibývaj í nová . Dala by se j imi zaplnit celá knihovna o velké a vzrušuj ící 
"homérské otázce" 

D'Aubignac vystoupil se šokuj ícím tvrzením,  že Ílias není ,Homérovým 
dílem, neboť žádný Homér prý neexistoval .  Vznikla prý mechanickým spo
jením několika samostatných básní o obléhání Tróje, které složilo několik 
"slepých pěvců" Homérovo jméno vzniklo pak z řeckého ho mé horón, 
"nevidoucí, (tj .  slepý) muž" . Wood vyšel ze stanoviska, že básně o tolika 
tisících veršů nemohly být původním výtvorem jednoho člověka, a teprve 
už ne v podmínkách, kdy si je pro neznalost písma nemohl zapsat. Vznikaly 
tedy postupně nebo souběžně a byly prý Homérem pouze shrnuty. Wolf si 
Íliadu a Odysseiu představoval jako dva soubory mnoha básní, které se 
udržovaly odedávna v paměti pěvců a byly teprve v 6.  století př. n. I .  sepsá
ny. Existenci Homéra nepopíral, ba připisoval mu autorství většiny básní, 
z n ichž se oba eposy skládaj í. Stejně jako ď Aubignac i Wood předpokládal, 
že od 7.-6. století př. n. 1 . ,  kdy se text těchto básní ustálil , neznali Řekové 
písmo. 

Některé z těchto tezí a předpokladů pozdější bádání vyvrátilo, jiné jsou 
předmětem sporů dodnes. Doklady o existenci řeckého alfabetického pís
ma známe už z 9 .-8 . století př. n .  1 . , doklady o řeckém lineárním písmu 
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dokonce z 1 5 .-14 .  století př. n. 1 . ,  tj . z doby dávno před vznikem nebo 
sepsáním obou básní. Nelze tedy na dobu zrodu Homérových básní pohl í
žet j ako na dobu bez písma. Také rozbor zpráv o "peisistratovské redakci" 
ukazuje, že tehdejší  redaktoři měli k d ispozici písemné záznamy obou 
básní, což vedlo k tomu, že se do "oficiálního textu" dostaly j isté rozpory, 
protože se neodváži l i  tyto záznamy pozměnit. (Celkem to však byly rozpory 
nepatrné. V rozsáhlých dílech, j ež jsou prokazatelně výtvorem j ednoho 
autora, j ich najdeme někdy víc, například u Vergi l ia nebo Goetha.) D' Au
bignacovo tvrzení o "mechanickém spojení" několika básní padne, j akmile  
přečteme Íliadu nebo Odysseiu : obě maj í  jednotnou a dokonale skloube
nou osnovu. Jeho tezi o "slepém muži" nelze rovněž doložit historicky ani  
fi lologicky. V antických textech se setkáváme se jménem Homéros vždy jen 
jako s vlastním jménem básníka, o jehož fyzické existenci nikdo nepochy
boval .  

Po Wolfovi se badatelé rozdělili na  dva velké tábory :  na "analytiky", kteří 
zastávali názor, že j ednotlivé části homérských básní pocházej í od n1zných 
autorů, a na "unitáře", kteří háj i l i  jednotnost obou básní a Homérovo 
autorství. Analytikové se v třicátých letech m inulého století rozpadli n a  
několik frakcí. První s e  ortodoxně držela Wolfa a přinesla j en málo nového .  
Druhou vytvořil G. Hermann s tzv. "teorií prvotního jádra" ( 1 832), ve které 
dovozoval, že homérské básně vznikly prý rozšířením jakési PraíLiady a Pra
odysseie o nové epizody a vsuvky. Představitelem třetí se stal K. Lachmann 
s tzv. "písňovou teorií" ( 1 837) .  Oba eposy vznikly pod le  něho nikoli ze 
staršího jádra, ale spojením několika samostatných písní menšího rozsahu .  
K analytikům s e  volně přikláněl F .  Schlegel ,  který považoval homérské 
básně obsahově i formálně za výsledek kolektivní tvorby "l idových pěvců" 
Z historiků se k n im řadil zejména G. Grote .  Proti analytikům těchto 
a později i dalších směrů stál poměrně semknutý tábor unitářů, který si 
zachoval převahu. Patři l i  k němu Hegel,  Goethe a Schiller, Gladstone ,  
Schliemann, Nitzsch a téměř všichn i  významní překladatelé Homéra. No
věji  se k němu hlási l i  Američan D. M.  Robinson, Evansův spolupracovník 
J. L. Myres, Rakušan A. Leský, z n ašich O .  Vaňorný a M. Oká l .  

Koncem minulého století se  utvořil mezi homérovskými badatel i  nový 
směr tzv. "chorizontů" (oddělovačů),  který měl předchůdce už ve starově
ku .  Uznávali Homérovo autorství jen u Íliady ( resp . u jej ího jádra), nikol i  
však u Odysseie. Opírali se přitom zejména o rozdíly, které vyvodili z roz
boru historického a folklorního materiálu ,  a j ej ich h lavním představitelem 
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byl německý filolog U. Wilamowitz-Moellendorff. Blíž k unitářům se dos
tali "umírnění chorizonti", a například švýcarský profesor P. von der Muhl, 
který uznává Homérovo autorství u jádra obou eposů. V posledních dese
tiletích získal převahu směr "umírněných unitářů", který zahrnuje vědce 
různých škol, od německého homérologa F. Schadewaldta po ruské bada
tele S .  I .  Radciga a V. B. Kovalského. Považuje Homéra za tvůrce obou 
eposů, ale nachází v nich "před homérské" i "pohomérské" vrstvy, které 
sahaj í  do mykénských dob do sklonku archaické doby, tj . zhruba od 14 .-13 .  
do 7.-6. století př .  n . I .  Ve shodě s archeologickými a filologickými výzkumy 
přikládá přitom větší význam vrstvám starším. V Homérovi spatřuje geni
álního umělce, který "přetavil surovou rudu l idových podání a básnických 
písní" ,  řečeno V. G. Bělinským, "v čisté zlato Íliady a Odysseie" .  

Mnoho teorií je obvykle příznakem mála j istoty: "homérská otázka" 
zůstává skutečně v nejdůležitějších bodech nezodpověděna. Je to jedna 
z nejspletitějších otázek světové literární historie vůbec. S jej ím řešením 
začali už antičtí badatelé, kladli j i  však j inak. Zatímco my se ptáme, kdy 
a kde Homérovy básně vznikly, j ak vznikly, jaký je jej ich vzájemný vztah 
i vztah jej ich částí, zda jsou výtvorem jednoho autora atd. ,  antika se přede
vším ptala: "Byl Homér autorem všech děl, jež se mu připisuj í?" U tzv. 
Homérských hymnů a parodické Žabomyší války se většinou klonila k zá
pornému stanovisku (podle našich poznatků asi právem), u eposů Margí
tés" The'baís a Malá Ilias naopak ke kladnému (nemůžeme to posoudit, 
protože se ztratily) . Pokud šlo o Íliadu a Odysseiu, bylo stanovisko anti
ky téměř jednotné, výj imku tvořilo jen několik chorizontů z hellénistické 
doby. Rozpory a mezery, které se v nich našly, připsali homérovští badatelé 
"špatnému zachování" textu nebo "pozdějším vsuvkám", třebaže i "Homér 
nad veršem někdy zaspal" .  Podle převládaj ícího názoru alexandrijských 
badatelů z 3 .-2. století př. n . I .  existoval původně bezvadný text obou eposů 
"v ústech samého Homéra" , pak ho jeho následovníci ("homérovci" )  roz
ptýlili a zkomolili, nakonec ho "peisistratovská redakce" obnovila, ale ne
odstranila už rozpory, které se v něm nahromadily za ústního tradování. 
U tohoto názoru setrvali pak také badatelé římští, byzantští i západoevrop
ští až do d'Aubignaca. 

Homérova existence nebyla v antice nikdy součástí "homérské otázky" . 
Dnes j í  je. Většina soudobých badatelů sice nepochybuje, že Homér byl 
člověk z masa a krve, který se živil chlebem a vínem řecké země, ale je 
nucena konstatovat :  neví se o něm nic konkrétního. Neví se především, kde 
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se narodil .  Podle známého řeckého disticha "sedm měst tvrdí, že jsou 
Homéra vlastí: Smyrna, Chios, Kolofón, Ithaka, Pylos, Argos, Athény" 
Stejně známé latinské distichon nahrazuje Pylos Rhodem a Ithaku Salamí
nou. Aristotelés uvádí místo Chiu los a Antipatros připojuj e  Thessali i .  
Když byzantský autor slovníku Suda shrnul v l l .  století všechny antické 
údaje (nám už z části neznámé), našel v nich ještě Kýmu,  Tróadu, Kypr, 
Knóssos, Mykény, Gryneie, Řím, egyptské Théby a Babylón. O Homérovi 
se však neví, ani kdy se narodil .  Thúkýdidés píše, že "žil dlouho po trojské 
válce",  podle Hérodota žil "ne dávněj i  než před 400 léty" před ním. Hel
láníkos ho klade do 1 2. století př. n . l . ,  Aristotelés a Aristarchos do 12 .-1 1 .  
století př. n . l . ,  Kratés a Eratosthenés do 10 .-9 . století př. n . l . ,  Theopompos 
a Eufronión do 8 .-7. století př. n .  I. Právě tak nevíme, kdy a kde Homér 
zemřel ani jak vypadal. Nejstarší jeho sochařská podobizna, pravděpodob
ně od Dionýsia z Argu, jež se zachovala v římské kopii a dnes je v mnichov
ské Glyptotéce, pochází až z doby kolem roku 460 př. n. l .  Zobrazuje ho 
neindividualizovaně ,  v rámci " ideálního typu" .  Nehistorickým portrétem 
je i jeho pozdně hellénistická hlava, známá asi z dvaceti římských kopií 
a četných reprodukcí, i j eho vyobrazení na Archeláově reliéfu z 2. století 
př. n .  I. v Britském muzeu, tzv. Homérově apoteóze. 

Na nedostatek antických údajů o Homérovi si tedy nemůžeme naříkat ;  
pouze na jej ich nespolehlivost .  Známe také as i  tucet jeho životopisů ,  vět
šinou však pouze podle jména. Nejstarší napsal Artemón z Klazomen a za
chovala se z něho j en jedna věta. Autorem největšího byl Platónův žák 
Hérakleidés, ale z něho se pro změnu nezachovala ani věta. Úryvky ze 
životopisů od alexandrijských učenců jsou zčásti zcela všeobecné a zčásti 
bezobsažně stručné. Jeden zjeho dalších životopisů se připisuje Plútarcho
vi, j iný Hérodotovi ; oba neprávem. Podle pseudo-Hérodotova se prý pů
vodně jmenoval Mélesigenés, a to podle svého otce, říčního boha Mélea, 
Homéros je jen jeho pozdější pseudonym. Matkou mu byla kýmská prad
lena Krétheis, která se provdala za řemeslníka Fémia do Smyrny. Tam také 
vyrostl . Původním povoláním byl námořník, a když se na Ithace seznámil 
s Odysseovými příběhy (od přítele Mentora), usadil se v Kolofónu a pro
fesional izoval se jako básník. Pak se přestěhoval do Fókaie, ale pátrání po 
rukopisech, které mu ukradl t amějš í  básník Thestoridés, ho přivedlo do 
Chios. Našel tam přístřeší u pastýře Glauka a pozděj i  se stal vychovatelem 
v rodině jeho pána. V takto zaj ištěném postavení se oženi l .  Na Chiu a na 
příležitostných cestách složil pak většinu svých básní, mezi n imi Íliadu 
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a Odysseiu. Jako stařec dostal pozvání do Athén. Přij al je, ale cestou zemřel 
na ostrově lu. (Prý z lítosti nad tím, že mu stářím zeslábl rozum, protože 
nerozluštil nějakou dětskou hádanku .)  Jeho hrob se tam dodnes ukazuje :  
v jedné z jeskyň na hornaté pláni Plakolos, dvě hodiny pěšky od posledního 
větrného mlýna za jedinou vesničkou ostrova. Je právě tak autentický jako 
celý tento "životopis" 

Jsme však odkázáni, abychom se o největším básníkovi Řecka a světa 
nedozvěděli nic určitého? Aby nám jeho život a vznik jeho děl zůstal zaha
len ve zmatku nespolehlivých zpráv a odporuj ících si teorií? Věříme, že ne. 
Práce tisíců mužů (a v posledních desetiletích i žen) přinesla přece jen 
nějaké výsledky. Neodpovídaj í sice vynaloženému úsilí ani vášnivosti sporů 
zrozených z touhy dopídit se pravdy. Nejsou ani přij ímány všeobecně a bez 
výhrad. Nicméně povzbuzuj í k naděj i .  

Filologové prozkoumali jazyk homérských básní do takových podrob
ností, že dovedou určit, z j akého starořeckého nářečí je  to nebo ono slovo, 
ze kterého století je ta či ona vazba, který archaický výraz se z rytmických 
důvodů zachoval v tom nebo onom verši .  Chicagští badatelé 1. A. Scott a F. 
M. Stawellová zj istili na základě těchto poznatků, a to přesvědčivě, že 
Odysseia je jen o málo mladší než Ílias,  avšak o mnoho starší (snad až o dvě 
století) než například Hésiodovy básně, které lze bezpečně datovat do 
první poloviny 7. století př. n. I. Rozborem stylu, slovních obratů, metafor, 
stavby dialogů atd . dospěli k závěru, že obě tato díla mají  téhož autora 
("jako bychom četli po Hamletovi Macbetha") .  Německý badatel 1. Wac
kernagel vyvodil z výskytu nářečních prvků, že j ádro homérských eposů je  
z mykénské doby a že jej ich jazyk se stabil izoval v oblasti, kde východní 
iónština převládá nad aiolštinou, tj . v okolí Smyrny a Chiu . 

Archeologové, jej ichž sestupy do světa Homérových hrdinů jsme sledo
vali v předchozích kapitolách, dospěli k podobným zj ištěním. V obou epo
sech j sou popisy mykénských hradů, paláců, zbraní, ozdobných a užitko
vých předmětů, které byly všeobecně považovány za výmysly, dokud jej ich 
věrohodnost (nebo přímo pravdivost) vykopávky nepotvrdily. To platí ne
jen o "Trój i vysokých hradeb" a "Mykénách bohatých zlatem" , ale i o sho
dách u "drobných nálezů" ,  například poháru z Mykén, který se podobá 
"Nestorovu poháru" z jedenáctého zpěvu Íliady, "vlysu z modré slonovi
ny", popsaného v sedmém zpěvu Odysseie a zachovaného v Tírynthu, Mé
rionovy "přílby s kančími zuby" z desátého zpěvu Íliady a také o shodě mezi 
Homérovými popisy achajských štítů a jej ich vyobrazeními na nejstarších 
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mykénských vázách. "Nejnápadnějš í  a nejdůležitějš í  shoda mezi mykén
skými nálezy a Homérem je však u intarzií na čepelích mykénských dýk, 
které známe jedině z mykénské doby," napsal německý badatel C. Schuch
hardt. "Homér snad neměl k dispozici jen zprávy o této době, ale dokonce 
j i  znal . "  

Historikové srovnali vývody filologů a archeologů se svými prameny 
a vcelku se s nimi ztotožnil i .  Konstatovali ,  že básník Íliady a Odysseie do
kázal například nevědět o zničení foinických měst Tyru a Sídónu koncem 
2. tisíciletí př. n .  1 . ,  a naopak věděl o bohatství egyptských Théb v 1 6 . až 1 2. 
století př. n. I .  Dovedl také pomlčet o ničivém vpádu Dórů i o pozdějších 
řeckých městech v Malé Asii, která nepochybně znal ,  a nedopustil se tedy 
ani v tomto ohledu nejmenšího anachronismu . Specialisté z oboru hospo
dářských a společenských dějin přinesli důkazy, že oba Homérovy eposy 
odrážej í  stejné stadium vývoje řecké společnosti ,  tj . stejnou ekonomickou 
základnu, stejnou sociální skladbu a organizaci , stejnou ideologii .  Potvrdili 
tím závěry fi lologů, podle nichž byly oba eposy vytvořeny prakticky ve 
stejné době. Srovnávací studium l iterárních h istoriků ukázalo, že přes 
všechny "cizí prvky" j sou tyto eposy čistě řeckým výtvorem, který nemá nic 
společného s poezií starších a sousedních národů. 

Lze tedy říci, že Ílias a Odysseia byly vytvořeny z materiálu pocházej ícího 
z mykénských dob, a to v maloasijském Řecku v oblasti Smyrny a Chiu, 
kde ani dórský vpád neuhasil světla kultury. Za jejich tvůrce lze skutečně 
považovat Homéra, který ži l  v této části řeckého světa a přednášel své verše 
na náměstích lidu a v hodovních síních mocným tehdejší doby. Které doby? 
Pravděpodobně devátého, snad až desátého století před naším letopočtem. 
Je to sice nižší odhad než datování amerických filologů W. N. Batese a D. 
M. Robinsona, kteří ho kladou do 1 2.-1 1 .  století př. n. 1 . ,  a zároveň vyšší, 
než je třeba datování ruských historiků 1. M. Tronského a V. S. Sergejeva,  
kteří ho kladou do 8.-7. století př .  n .  I .  Shoduje se však s většinou ostatních 
badatelů a zejména s odhady nejstarších řeckých historiků Hérodonta 
a Thúkýdida. 

V archaické době vzniklo kromě Íliady a Odysseie ještě šest velkých epic
kých skladeb týkaj ících se trojské války, které se nezachovaly. Známe však 
jej ich názvy a obsah, s j istou pravděpodobností i autory. První z nich byly 
asi Kyprie, pojmenované po kyperském rodišti j ej ich autorů Stasína a Hé
gésína. Popisovaly události od sporu tří bohyň o "jablko sváru" na Péleově 
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a Thetidině svatbě po p ivní léta bojů na trojské pláni .  Aithiopis od Arktína 
z Mílétu navazovala na Íliadu . Jej ím hlavním hrdinou byl král Memnón 
a končila Achilleovou smrtí. Další dvě, Malá Ílias od Lescha z Mytilé
ny a Dobytí Ília od Arktína z Mílétu, l íčily poslední boje o Tróju a jej í  
pád . Návraty od Hagia z Troizény popisovaly příběhy vítězů na cestě z Tró
je do vlasti . Posledn í, Télegonia od Eugammona z Kyrény, byla epi logem 
k Odyssei a končila Odysseovou smrtí z rukou jeho a Kirčina syna Télego
na. Přibližně ve stejné době vznikly i básně tzv. thébského cyklu a některé 
další (o Háraklovi od Kreofýla ze Samu, o Argonautech, o Danaovnách 
aj . ) ,  které se rovněž ztratily. V katalogu alexandrijského Múseia z 1 .  století 
př. n .  1 . , v němž je  uvedeno 1233 opisů, není ani jedno z těchto děl .  Zřejmě 
zmizela ve stínu Homéra, který tu vede s 555 exempláři. Vždyť také "vy
choval Helladu", jak řekl o něm Platón.  

Druhým velkým básníkem archaického Řecka, jehož dílo se z největší 
části zachovalo, byl Hésiodos. Narodil se v boiótské vesnici Askrách, žil 
a tvořil v 8 .-7 . století př. n .  1 . , pohřben byl v "Minyově hrobce" v Orchome
nu. Lze o něm parafrázovat verš Hanse Sachse: "Byl rolníkem a básníkem 
k tomu." Složil epická vypravování o Zrození bo/ul a Práce a dni, připisuje 
se mu i tzv. Katalog héroin , který známe ze zlomků. V první básni podal 
genealogii bohů a výklad původu světa. Zatímco podle bible "na počátku 
bylo Slovo", podle něho "nejdřív ze všeho byl Chaos" , tj . zosobněný zmatek 
prvků beztvárné prahmoty, což je  pozoruhodné východisko k vysvětlení 
světa a života .  Ve druhé básni shrnul minulost l idstva od "zlatého věku" 
bohů a héróů až po "železný věk" současnosti . Snažil se v této současnosti 
orientovat a ukázat cesty, jak může prostý člověk, zejména rolník, dosáh
nout zámožnosti a vážnosti .  Umělecky zůstal ovšem za Homérem. Už 
antičtí kritikové mu vytýkali j istou suchost, ačkol i  si ho jinak vážil i .  V "zá
vodě Homéra s Hésiodem" dal prý legendární král Paneidés přednost 
Hésiodovi, protože "sluší se ověnčit toho, kdo nabádá k zemědělství 
a míru, a ne toho, kdo líčí války a neustále boje" .  O Hésiodově ušlechtilém 
záměru není j istě pochyb, ale ani o tom, že sám záměr k uměleckému 
vítězství j eště nestačí. Král Paneidés, který to nepochopil, se dostal do 
řeckých přísloví jako symbol kritika, jehož názor není nutné brát vážně. 

Hésiodos skládal své básně stejně jako Homér hexametrem, tj . šestisto
pým veršem složeným z daktylů Uedné slabiky dlouhé a dvou krátkých) 
nebo spondejů (dvou slabik dlouhých) .  Zatímco skladba našeho verše se 
zakládá, jak známo, na uspořádání přízvučných a nepřízvučných slabik, 
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základem řecké byl rozdíl v délce ("kvantitě") slabik. Řecký verš vytvářelo 
uspořádané střídání dlouhých a krátkých slabik, přičemž rytmicky s i lné 
části verše připadaly na dlouhé (nebo dvě těsně spojené krátké) slabiky. 
Přízvuk neměl ve verši rytmický význam, protože v řečtině se nevyjadřoval 
zesílením hlasu, nýbrž jeho zvýšením . Rým stará řecká poezie neužívala .  
Rytmický účinek hexametru zvýrazňoval závazný slovní předě l  (caesura) 
uvnitř třetí nebo čtvrté stopy, zvyšování hlasu a přízvuku dodávalo verši 
melodičnost. Novodobé "překlady v rozměrech originálu" nemohou ty
to zvláštnosti hexametru (a řeckého verše vůbec) reprodukovat .  Střídání 
dlouhých a krátkých s labik nahrazuj í zpravidla střídáním slabik přízvuč
ných a nepřízvučných, ale "není to ono" Rytmické bohatství řecké poezie 
lze ovšem vychutnat jen při hlasi tém čtení. Poezie je starší než p ísmo a řečtí 
básníci skládali své verše n ikoli pro čtenáře, nýbrž pro posluchače. 

Vyspělý sloh a ustálené formy, se kterými se setkáváme u obou nejstar
ších řeckých básníků, nepřipouštějí pochybnost i ,  že řecká poezie prošla do 
jej ich doby dlouhým vývojem.  U Řeků tomu bylo  jako u jiných národů:  dřív 
než poezie básníků, kteří vstoupil i do děj in pod svým jménem, existova
la poezie lidového kolektivu, z něhož se j eště nevyčlenila osobnost. Tato 
lidová poezie vyrostla z "nezbytnosti umění" a tvořily j i  mi lostné i válečné 
píSl!ě, žalozpěvy a hymny na bohy, veršovaná přísloví a epické skladby 
s mytologizovanou historií. V první fázi, ze které máme p ísemné doklady, 
vyzrála ve shodě s potřebam i  tehdejší společnosti epická poezie, jež dosáh
la vrcholu u Homéra. Po Hésiodovi se  tvůrčí síly básníků obrátily převážně 
k lyrice . 

Lyrika j ako subj ektivní poezie odpovídala sebeuvědomění osobnosti , jež 
se vyvinulo za společenských zápasů v 7. a 6. století př .  n .  I .  Stejně jako 
epika se vyznačovala hned v prvních známých d ílech vysokou ú rovní a tva
rovou rozmanitostí. Antičtí badatelé j i  rozdělili podle typu, tematiky a skla
debních zvláštností na tř i  skupiny: elegii, j amb a meliku. Každou z těchto 
skupin rozčleni l i  pak na další podskupiny, ale v tom už nebyl i jednotni .  
Podle způsobu přednesu rozděl ili pak lyriku na monodickou (sólovou ,  
přednášenou jedním pěvcem) a chórickou (sborovou) .  Je to kategorizace, 
která vyhovuje dodnes . 

Elegie a jamb se zrodily v lóni i ,  kulturně nejvyspělejší oblasti tehdejšího 
řeckého světa. Dnes se elegií rozumí zejména lyrická báseň smutného tónu. 
V době svého vzniku byla spíš básní vážného zaměření a obsahovala výzvy 
k vojenské statečnosti, poučné úvahy, sentence a aforismy. Od j iných bás-
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nických druhů se odlišovala také formálně. Používala elegického disticha, 
tj . dvojverší, v němž se střídal hexametr s pentametrem (šestistopý verš 
s pětistopým) .  Jamb jako básnický druh byl spojen s j ambem jako básnic
kým rozměrem (stopou s první slabikou krátkou, druhou dlouhou) .  Stejně 
často se v něm však používalo i trochejů (s první slabikou dlouhou a dru
hou krátkou) .  Jambická poezie byla veselá a nevázaná, vyjadřovala osobní 
city a nálady, nejednou měla satirický a polemický ráz. Byla též nástrojem 
politické agitace, což není špatné vysvědčení pro básníky ani pro politiky, 
a teprve už ne pro "pol itické publikum" 

Nejstarším elegickým básníkem, z j ehož tvorby se zachovalo aspoň malé 
torzo, byl Kallínos z Efesu. Žil v první polovině 7. století př. n .  I .  a svou 
poezii dal do služeb boje za vlast. ( "Pro muže je přece slávou a ctí, když za 
rodnou zemi, za děti, manželku svou bojuje ,  chrabrosti pln, s nepříte
lem . . .  ") Stejný tón zní i z veršů iónského básníka Tyrtaia, který působil na 
sklonku 7. století př .  n .  I .  ve Spartě, když ještě nebyla  sídlem kulturního 
prázdna. Skládal válečné písně a pochody, v n ichž jako boj za vlast velebi l  
ovšem i útočné války, a zbásnil kodex vojenských a občanských povinností 
Sparťanů. 

Za zakladatele j ambické poezie se považuje Kallínův mladší současník 
Archilochos z Paru, povoláním žoldnéř a zálibou básník, který spíš než 
válečnou slávu vyhledával pitky a milenky. Uměl se vyrovnat s osudem 
a radil to svými verši i ostatním ("  . . .  v radostech se raduj ,  přijde-I i  však 
neštěstí, přespříliš se nermuť!  Pohleď na měnlivý lidský los ! " ) .  "Prvním 
básníkem lásky" se stal podle antických autorů Mimnermos z Kolofó
nu. Ži l  na přelomu 7. a 6. století př. n. I. a byl toho názoru, že "bez Afro
díty a jej ích darů a tajné lásky lůžka nestál by život za nic" . Z desítky dal
ších, kteří nebyli pouhými epigony, uveďme aspoň Sémonida z Amorgu, 
autora elegií a j ambů s pesimistickým podtónem, aristokrata Theognida 
z Megary, vášnivého odpůrce tyranie i demokracie, a satirika Hippónak
ta z Efesu, který neváhal říci na adresu mocných drsné slovo. Jej ich řa
du uzavřel politickými a mravoučnými elegiemi athénský státník a bálmík 
Solón. 

Melika je  původní název lyriky. Pochází od slova melos, "píseň" ,  a udr
žoval se až do hellénistických dob, kdy byl nahrazen dnešním termínem 
(podle lyry, hlavního doprovodného nástroje písně) .  Monodickou lyriku 
přivedli k rozkvětu prozměnu Aiolové, především básníci z "ostrova zpěvu 
a vína" Lesbu.  Orfeova lyra, kterou sem podle mýtů připlavily mořské vlny 
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z Thrákie, se rozezvučela kolem 7. století př. n. I .  v písních Alkaia, který 
dovedl oslavit záhubu tyrana i záchranu z mořské bouře, "víno, v němž j e  
pravda" i "čistou a sladce s e  usmívaj ící Sapfó", první ženu v děj inách svě
tové poezie. Sapfó, jež se narodila kolem roku 620 př. n. 1 . ,  měla s Alkaiem 
mnoho společného: aristokratický původ, emigraci za vlády tyranů, j emný 
vkus a zálibu v přepychu, prostotu a s ílu v básnickém vyjádření pocitů a zá
žitků . Společný osud měla i jej ich d íla. Zachovalo se z n ich j en několik  
nevelkých fragmentů, ze Sapfiných básní kompletně jen Óda na Afrodítu . 
Jako každou hezkou a nadprůměrnou ženu opředly i Sapfó všel ijaké kle
vety. Jej í  ostrov byl proslulý svobodným postavením žen, j ej í  "Dům Múz" 
v Mytiléně byl střediskem mladých aristokratek, jej í  poezie se vyznačovala  
odvážně upřímným projevem milostných citů vůči partnerům obou pohla
ví; není se tedy co divit .  Neví se, kdo j i  v okouzlení z jej ích písní nazval 
" lesbickým slavíkem"; "desátou Múzou" j i  však nazva l  Platón. Přesto se za 
"klasického milostného básníka starověku" považuje, přinejmenším od 
renesance, Anakreón z Teu, dvorní básník samského Polykrata a athénské
ho Hipparcha, starý piják a milovník. Nic proti j eho poezi i ,  právě naopak; 
je  krásně nevážná, vtipná a veselá, plná radosti ze života. Zdá se však, že 
k slávě mu poněkud přidala sbírka stolových písní, tzv. Anakreonteia , o kte
ré se ukázalo, že pochází teprve z římských dob . 

Sborová lyrika vznikla ve spoj i tosti s náboženskými kulty a obřady. Roz
vinula se nejdřív v dórských oblastech, kde vzkvétal kult delfského Apol
lóna, podporovaný aristokraty. S l idovým kultem boha Dionýsa se rozšíři l a  
pak  po  celém Řecku . Nejstarším jejím známým představitelem byl Alkmán, 
maloasijský Řek ze Sard a autor fragmentárně zachovalých hymnů, který 
působil ve druhé polovině 7. století př. n .  I. s Tyrtaiem ve Spartě. Na 
přelomu 7. a 6. století př .  n. 1 .  proslul svými dithyramby, bujnými sborovými 
písněmi na oslavu Dionýsa Aríón z Lesbu, kterého prý před utonutím 
v moři zachránil  delfín . O něco později dosáhl věhlasu Stésichoros ze Si 
cilské Himery, který čerpal pro nové skladby náměty z lidových mýtů a báj í. 
Nový tón vnesl do sborové lyriky Íbykos z j ihoitalského Rhégia, známý 
z pověsti o odhalení jeho vrahů jeřáby (zpracované ještě roku 1 797 Schil
lerem) :  oslavu skutečných l idí, nejen bohů a h rdinů .  Z četných dalších 
autorů básní tohoto druhu si získal jméno zejména Simónidés z Keu, "mistr 
epigramu" ,  a jeho synovec Bakchylidés, který ve ·své poezii vyzdviho
val vlastnosti získané sebezdokonalováním nad vlastnostmi zděděnými po 
předcích, čímž posilňoval demokratické tendence. 
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Posledním velkým básníkem slavnostní sborové lyriky se stal Hésiodův 
krajan Pindaros, rodák z Kynoskefal u Théb, který dobou života (přibližně 
520-432 př. n . l . )  patřil do nové děj inné epochy, ale charakterem své tvorby 
zůstal spjat s dřívější tradicí. Oslavoval především harmonický rozvoj těles
ných a duševních schopností člověka, vedoucí ke kalokagathii. Považoval 
jej sice za dosažitelný pouze aristokratům, kteří maj í  k němu předpoklady 
v rodovém původu a výchově, ale vyjádřil tím ideál svobodného Řeka vů
bec. Jako básník vynikal všestranností a plodností; dodnes uchvacuje  bo
hatstvím výrazů, silou epitet a obrazností, " lyrickým nadšením" .  Ze sedm
nácti knih jeho básní se zachovaly čtyři ;  obsahuj í  zejména ódy na vítěze 
olympijských a j iných celořeckých her. Jsou nejkomplexnějším fragmen
tem řecké lyriky, který známe. 

"Marně počítám, kolik je písku v moři. A přece pro všechno a všemu je 
určena mez: je  dobré j i  poznat." Tento Pindarův verš mimoděk zaznívá nad 
přehledem řecké poezie archaické doby. Nikdo už nespočítá, kol ik veršů 
složili tehdejší básníci ani kolik básní zmizelo navždy v oceánu věků. Co 
však z této poezie zbylo, stoj í  za poznání, protože básnické umění v ní 
dosáhlo meze, jež se nazývá vrchol. Přitom jí dosáhlo z vlastních zdrojů,  
vlastními prostředky a z vlastní potřeby. Původní je  nejen řecká epika, jak 
jsme o tom už mluvili, a le  i lyrika. J istěže vytvoři l i  Egypťané a Chetité už 
dříve skvělé Hymny na Slunce a Židé Píseň písní, snad stejně skvělé jsou 
indické hymny z Rgvédu nebo čínské ódy Š 'ting, básnickou úrovní a myš
lenkovou hloubkou vyniká i prastarý babylónsko-asyrský Epos o Gilgame
šovi. Řeky však žádné z těchto děl neovlivni lo; už proto ne, že je neznali .  
Víme, že se neuzavírali cizím vzorům a impulzům. Jestliže j sou v epice 
nevelké nebo pochybné, v lyrice je  zatím neobjevil nikdo. 

Potěšení ze setkání s nej starší řeckou poezií není tedy bez stínu. Kromě 
Homérových a Hésiodových básní se z ní zachoval jen nepatrný zlomek. 
Pravděpodobně stejný jako například z pozdější dramatické tvorby. Aby
chom věděl i , o co jsme ochuzeni :  o více než tisíci hrách víme jen z Athén, 
kompletně j ich známe necelých padesát ! 

Poezie byla u Řeků spojena s hudbou a zpěvem:  pojmy "báseň" a "píseň" 
v nejstarších dobách přímo splývaj í  a výraz poiétés znamená "básník" i "pě
vec" Od svých folklorních počátků si zachovala starobylý ráz přednesu. 
K veršům patřila melodie, k melodii hudební nástroj , k tomu všemu pak 
rytmický pohyb těla. Kladlo to nemalé nároky na tvůrce. Musel být autorem 
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textu, skladatelem hudby, choreografem a většinou také "výkonným uměl
cem" 

Zlomky, jež se ze s taré řecké poezie zachovaly, jsou pouze zlomky textů ;  
melodie odnesly horské a mořské větry do nenávratna. Nic  nevíme o tó
nech kithary, jež zněly při deklamaci Homérových veršů, němé j sou pro nás 
struny Alkaiovy a Aríonovy lyry, koncertem pro hluché jsou Sapfiny pís
ně . . .  Přitom hudba, ať už spojena nebo nespojena se slovem, hrála u Řeků 
nesmírnou úlohu. Provázela je od kolébky po hrob, protékala celým jej ich 
světem, a to nikoli j ako podzemní řeka, působila svým kouzlem tam, kde 
už nemohla působit poezie. Svou hudební tvorbu kladli Řekové na stejnou 
úroveň jako své sochařství nebo stavitelství. Nemůžeme si to ověřit, ale 
věříme j im. Tím více ovšem li tujeme jej í  ztráty, jež je nenahraditelná .  

Hudební vědci nás přesto utěšuj í, že řecká hudba j e  nej lépe známá 
hudba starověku. U j iných národů jsme na  tom totiž ještě hůř, Řekové nám 
aspoň zanechali slušnou muzikologickou literaturu a několik ukázek me
lodií. Aristoxenos z Tarentu napsal ve 4 .  století př. n .  I .  t rojdílné Základy 
harmonie, j ež se zachovaly jako první spis tohoto druhu vůbec, a poj ednání 
O rytmu, z něhož známe zlomky. Pojednání o hudbě napsal též Plútarchos 
a jeho mladší současník Aristeidés, Pojednání o harmonii Klaudios Ptole
maios. Z ostatních známých děl tohoto druhu je nejvýznamnější Úvod do 
hudby od alexandrij ského Alypia ze 4. století n. 1 . ,  protože obsahuje výklad 
o řeckém hudebním písmu. Leccos se můžeme  dozvědět o řecké hudbě 
i od fi lozofl! , zejména od Platóna a Aristotela .  V Aristotelově Politice, což 
rozhodně není spis o hudbě, se j í  například věnuje (při rozboru otázek 
výchovy a vzdělávání občanů) téměř tolik místa jako výkladu o demokraci i .  
Ukázky melodií vynesli z ticha hlubin v minulém století  archeologové.  
Představuj í  jen dva delfské Hymny n a  Apollóna, pět fragmentů preludií pro 
kitharu, fragment s někol ika řádky pro chórový zpěv z Eurípidova Oresta 
a kromě jiného tři hymny krétského básníka a hudebníka Mesoméda .  Jsou 
to sice skladby z poměrně pozdní doby (Mesomédova až z 2. století n. 1 . ) ,  
a le  díky i za  ně, neboť bez  n ich  bychom neznal i  jediný tón a akord. Je sice 
pravda, že stará řecká hudba našla své pokračování v byzantské (hlavně 
v křesťanském bohoslužebním zpěvu) i v pozdější folklorní a umělé .  Jistě 
z ní  něco slyšíme dodnes v ortodoxních chrámech a u vesnických kolových 
tanců, j istě i v skladbách Kalomirisových, Levidisových nebo Theodoraki
sových, j istě i v písních rybářů a dětí z Pirea .  Lze však při pohledu z Karlova 
mostu zj istit, která z vltavských vln připlouvá přímo od Černé hory? 
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Řecké hudební nástroje. Vlevo kit!wra, pak aulos, diaulos, vpravo lyra (podle antických 
vyobrazení) 

Nejstarší zprávy o řecké hudbě máme od Homéra. Na hostinu bývali 
podle něho zváni "pěvci, j iž zpěvem ducha všech blaží" ; o svatebním prů
vodu "pochodně plály a zněla svatební píseň, mladí tančil i v kruhu a v je
j ich středu hrály píšťaly zvučné a lyry" ; při pohřbu "zpěváci zpívali truchli
vým hlasem a ženy kvílely k tomu" . Ještě starší než tyto zprávy jsou obrazy 
hudebních nástrojů .  Lyru známe z řeckého světa dokonce z předřeckých 
dob (z kykladských sošek) a na pozdějších vázových malbách a reliéfech se 
hudební nástroje  vyskytuj í téměř stejně často jako zbraně. Není pochyb, že 
Aristotelés vyslovi l přesvědčení všech předchozích ( i  příštích) generací 
svých krajanů, když napsal : "Hudbu přece všichni  pokládáme za něco 
velice příjemného a slastného, a to jak samotnou, tak i se zpěvem. Vždyť 
i Músaios praví, že nejsladší věcí pro l idi je zpěv." 

Historické období řecké hudby, tj . období, z něhož máme zprávy o hu
debních skladatelích a skladbách, začíná asi v polovině 7. století př. n .  I .  
v maloasijském Řecku . "Otcem hudby" nazval i  Řekové Terpandra z Les
bu. Zavedl či přímo vynalezl záznam melodie ( "notaci" ), rozdělil hudební 
skladby podle druhů a stanovil základní typy stupnic. Stal se prý také 
zakladatelem kitharodie, tj . zpěvu s doprovodem kithary (dřevěného brn
kacího nástroje  se dvěma rameny spojenými rezonanční skříňkou a pěti až 
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jedenácti strunami) .  Polymnéstos z Kolofónu se zapsal do děj in hudby jako 
zakladatel aulodie, tj . zpěvu s doprovodem aulu (dřevěného dechového 
nástroje s hmatovými dírkami, pozděj i  s klapkami) .  Alkmán ze Sard pro
slul j ako skladatel sborových lyrických písní, zpívaných unisono s doprovo
dem kithary a aulu. Thaletás z Gortýny se mu koncem 7. století př. n. I .  
vyrovnal jako skladatel písní pro sborový tanec. Poněkud záhadnou osob
ností mezi hudebníky této dávné doby je Olympos z Frýgie, zařazovaný 
někdy do světa mýtů. Jeho jméno figuruje  v seznamu pýthijských her roku 
582 př. n. 1., ale je možné, že tu jde o reprezentanta bratrstva, které odvo
zovalo své umění od polomytického Olympa, jehož hudba měla prý omam
ný a léčivý účinek. Do děj in tehdejší hudby patří i všichni básníci, o nichž 
již padla zmínka, a to stejným právem jako pozděj i  Aischylos, Sofoklés, 
Eurípidés nebo Aristofanés. 

Stejně jako historie řecké hudby šedá je  dnes i řecká hudební teorie :  
nelze j i  doložit autentickými příklady. Nicméně není docela nezaj ímavá ,  
neboť má j istý význam pro pozdější evropskou hudbu. Vycházela z pojmu 
tetrachordu ("čtyřstrunu") tj . sledu čtyř za sebou jdoucích sestupných tónů ,  
které tvoří polovinu naší stupnice. (Například tetrachord e-d-c-h tvořil s led 
dvou velkých sekund a jedné malé. Stejné intervalové poměry vytvářel další 
tetrachord jako druhou polovinu stupnice a-g-f-e.  Posouváním vznikly pak 
"hypostupnice" a "hyperstupnice" . )  Zatímco dnes užíváme jen dvou tóno
vých stupnic, durové a molové, Řekové j ich znali sedm, přičemž tři z nich 
byly hlavní a čtyři doplňkové. Každou z nich charakterizoval rozdílný sled 
tónů a půl tónů, každá z nich měla též zvláštní ráz a zpravidla také zvláštní 
určenÍ. Hlavními byly dórská (e'-e), lýdská (c'-c) a frýžská (ď-d) .  doplňko
vými hypodórská (a'-a), hypolýdská (f'-f) ,  hypofrýžská (g'-g) a mixolýdská 
(h-H). Dórská se  hodila pro vážné a vojenské skladby, lýdská pro tklivé 
a smuteční, frýžská pro prudké a bujaré. Hypodórská zněla hrdě a vzneše 
ně ,  hypolýdská vášn ivě a dráždivě, hypofrýžská ze  všech nejdivočej i ,  mixo
lýdská se uplatňovala zejména u patetických skladeb. Řecké hudební pís
mo tvořilo notační soustavu s alfabetickými znaky pro tóny, doplněnými 
znaky pro rytmus. Děli lo se na vokální a instrumentální, jež se však navzá
jem dosti podobala .  

Hudební písmo, jakje známe ze spisů antických muzikologů a nevelkého 
počtu záznamů, bylo bezpochyby vlastním objevem Řeků . Původní  byla 
i jej ich hudební teorie. Jinak ovšem v hudbě převzali víc než v j iných obo 
rech umění od svých sousedů. Hudba přece nejsnáze proniká hranicemi 
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mezi národy a státy, je nejpřístupnějším výrazovým prostředkem lidských 
citů, zážitků a idej í. Už pojmenování stupnic ukazuje, že Řekové mnoho 
přej ímali zejména od sousedních Frýgů a Lýdů, a to bez ohledu na fakt, že 
jinak je považovali za barbary. Šlo tu zřejmě o podobný proces, jaký jsme 
mohli v nepříl iš dávné době pozorovat u černošské hudby v Americe a ta
ké Evropě. Totéž platí v plném rozsahu o hudebních nástroj ích. Rozsah 
a hloubku cizích vlivů na řeckou hudbu nemůžeme dnes už posoudit .  Není 
však sporu, že stejně jako v j iných oblastech i zde si všechno cizí přizpůso
bili své vlastní mentalitě a svým vlastním společenským potřebám. V obsa
hu i ve formě. 

Hudba byla pro Řeky "darem bohů" :  bohové v ní  našli zalíbení a vnukli 
ji lidem, sedm Múz z devíti chránilo umělce, j ej ichž tvorba byla spojena 
s hudbou. Z Olympu se dostala na svět už v dobách mýtů, a to i s většinou 
nástrojů .  Prvním z tehdejších slavných pěvců a hudebníků byl Orfeus, syn 
vůdce Múz Apollóna. Héraklés se učil hrát a zpívat u Orfeova bratra Lina, 
Achilleus u Kentaura Cheiróna atd. Hudba a zpěv byly součástí všeobec
ného vzdělání héróů a v nemytických dobách všech svobodných Řeků. 
"Naši předkové," píše Aristotelés, "zařadil i do vzdělání a výchovy také 
hudbu, a sice nikoli jako něco, co slouží nutnosti, neboť nic takového v ní 
není, ani jako něco, co je  užitečné. Není přece jako gramatika" (tj .  v našich 
pojmech čtení a psaní), "která je užitečná pro výdělečná zaměstnání, hos
podářství, vědy mnohé činnosti při správě obce, ani jako kreslení, které je 
užitečné pro správnější hodnocení uměleckých děl, ani jako tělocvik, který 
přispívá ke zdraví a zesílení. Nic takového není podle pozorování účinkem 
hudby. Zbývá tudíž, že je určena pro život ve volném čase, a k tomu také 
byla patrně zavedena. Uplatňuje se tedy všude, kde jde podle mínění všech 
o zábavu lidí. . .  Je tedy zřejmé, že je j isté vzdělání, jehož se má dostat 
v mládí ne proto, že by bylo užitečné nebo potřebné, nýbrž proto, že je 
ušlechtilé a krásné. Dokladem toho je  hudba." 

Význam, který Řekové hudbě a hudební výchově přikládali ,  není tím 
však vyčerpán. Na dalším místě Aristotelés shrnuje :  "Hudba mllže dát duši 
určitou mravní vlastnost. A může-l i to působit, je zřejmé, že se má mládež 
k ní vést a v ní vzdělávat. Samo vyučování hudbě se velice hodí povaze 
tohoto věku, neboť mládež nevydrží dobrovolně při něčem nepoutavém, 
hudba pak je něčím přirozeně poutavým. Zdá se také, že mezi duší, har
monií a rytmem je j istý druh příbuznosti . Proto mnozí moudří říkaj í, že 
duše je harmonií, j iní, že j i  má v sobě." 
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Ale to vše je jen útěchou za to, že nikomu z nás j iž nebude dopřáno 
poslechnout s i  dávnou řeckou skladbu.  

Vždyť co všechno nevíme o národě, když neznáme jeho hudbu ! 

Nesrovnatelně lépe než u hudby jsme na tom u řeckého malířství. Ne že 
bychom znali všechna jeho významná díla ;  to bychom si j en přáli .  Z dlou
hých staletí, j ež uplynula od krétsko-mykénských dob do klasické doby, se 
nám nezachoval ani jeden nástěnný nebo tabulový obraz. Z pozdějších dob 
j ich známe rovněž málo, méně než prstů na jedné ruce, a tak j sme tu 
odkázáni pouze na popisy nebo napodobeniny. Zachovalo se však udivuj ící 
množství řeckých váz s malbami, jež jsou jednak ohlasem velkých malíř
ských děl, jednak samostatnou malířskou tvorbou. Pouze attických váz 
s figurální výzdobou, které lze z velké části přiřknout jednotlivým umělcům 
a poměrně přesně datovat, j e  dnes ve světových sbírkách přes padesát tisíc !  

Řecké malířství nebylo zpočátku malířstvím v dnešním smyslu, nýbrž jen 
dekorativním doplňkem stavitelství, sochařství a keramiky. V samostatné 
odvětví se vyvinulo až v první polovině 5. století př. n .  1 . , kdy se v Athénách 
objevila velká tVL učí postava Polygnóta z Thasu . Z archaické doby známe 
ovšem řadu malířů, například Kleantha a Ekfanta (z Korinthu) ,  Telefana 
a Kratóna (ze Sikyónu) i j iné; jsou to však pro nás pouhá jména. Prvním 
malířem, o jehož díle máme záznam, byl Búlarchos; namalova l  prý obraz 
pro lýdského krále Kandaula) . Jen o málo víc víme o Eumarovi z Athén,  
který působil za Peisistratovců, a o Kimónovi z Kleón, který prý maloval 
atlety. Paletu neměli příl iš pestrou a omezovali se na čtyři barvy: bílou ,  
černou, červenou a žlutou. Nejstarší jej ich technikou byla malba na  čer
stvou omítku čil i  freska. Pozděj i  k ní přibyla tempera pro malbu na dřevě 
a pak také na plátně, u které jako poj iva užívali vaj ečného žloutku, a na
konec enkaustika, tj . nanášení rozpuštěných barev smíšených s rozehřátým 
voskem (olejomalbu antika neznala) .  Náměty čerpal i  řečtí malíři hlav
ně z mýtll, jež byly, stejně jako v poezii a sochařství, živnou půdou jej ich 
umění. 

Vázové mal ířství je u všech národů a na všech vývojových stupních umě
ním více méně okrajového významu. U Řeků je však považujeme za samo
statný obor, a přitom za jeden z nejvýznamnějších. Snad se v tom s nimi 
neshodujeme, v l i teratuře mu například nevěnovali takřka pozornost. Fak
tem také je, že na vázové malby nepohlížel i jako na "umělecká d íla",  nýbrž 
jako na "výrobky" To je ovšem naše rozl išování, neboť Řekové nespatřo-
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vali V umělecké tvorbě nic výj imečného a pro práci výtvarníků i řemeslníků 
měli  společný výraz tec/mé ("dovednost" , "pracovní činnost" , "výroba") .  
Tisíce z těchto váz jsou však podle obecně uznávaných měřítek znameni
tými uměleckými díly, desetitisíce se vyrovnaj í čemukoli, co bylo v tomto 
oboru vytvořeno j inde a j indy. Mnohé z nich převyšují  jemností své kresby 
perské miniatury, j iné uchvacuj í přímo moderní prostotou a zkratkou vý
povědi; na své si u nich přijde milovník abstraktního ornamentu i realistic
ké figurální malby. Návštěvníky muzeí jej ich množství někdy odstrašuje .  
Kdo však projde kolem nich, aniž si prohlédne aspoň vybrané exempláře, 
velmi se ochuzuje .  Na nejmenší ploše tu bývá soustředěno největší mistrov
ství, jakého kdy malíři a kreslíři ve starověku dosáhl i .  

Řecké vázy, na nichž rozkvetlo toto malířské a kreslířské umění, nebyly 
ovšem nádobím pro běžnou kuchyňskou a stolní potřebu. Nebyly ani ma
sovými produkty hrnčířů k uskladňování nebo dopravě obilí, oleje,  vína 
apod. Vyráběly se jako luxusní předměty určené pro trh, často dost vzdá
lený. Používalo se j ich při slavnostních hostinách nebo pitkách (symposiích, 
což je opět jedno z řeckých slov, které má dnes poněkud odlišný význam), 
jako cen pro vítěze v závodech (těmto cenám se říkalo áthlon a těmto 
závodníkům áthlétés) i jako náhrobních pomníků. Často sloužily jen jako 
dekorace, což je  funkce, kterou si v řeckých domácnostech zachovaly do
dnes. Svou stylovou rozmanitostí a rozšířením po celém řeckém světě 
(a jeho okolí) způsobily badatelům nemálo potíží. Ještě v nedávném 1 9 . 
století převládal například názor, že vázy z bohatých nalezišť v italské Tos
káně jsou etruského původu, ačkol i  již Winckelmann jasnozřivě vytušil, že 
jsou výtvorem Řeků. Dnes dovedeme bezpečně určit jej ich časový a místní 
původ podle stylu malby, charakteru nápisů, barvy a kvality hlíny, způsobu 
vypalování. Attické vázy jsou dost často dokonce signované (známe asi 150  
jmen hrnčířů a malířů) .  Stačí střep, a odborník řekne, zda jde  o keramiku 
attickou, korinthskou, chalkidskou, rhodsko-mílétskou, u váz jiného původu 
bude snad na chvíli v rozpacích. Attické a korinthské vázy ze sklonku archa
ické doby datuje  s přesností na deset let, u attických určí většinou i dílnu.  

"Roh hojnosti archeologických poznatků", kterým je keramika a v ní 
hlavně vázy, se v řeckém světě plnil tisíce let .  S malovanými vázami jsme se 
setkali už v krétsko-mykénských vrstvách a z doby po dórském vpádu před
stavuj í nejstarší památky řeckého umění vůbec. Jej ich tvar a styl se měnil , 
avšak duch a vkus, který je vytvářel, zůstával typicky a nezaměnitelně řecký. 
Od samého počátku se u nich projevuje smysl pro to, co Řekové nazvali 
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kosmos a symmetria . Kosmos znamená vesmír či svět j en v odvozeném 
smyslu; vlastním j eho významem je "řád", "správné uspořádání" , a zároveň 
"výzdoba", "úprava" Symetrie j e  přesně vzato "správná míra", "náležitý 
vzájemný poměr (částí k celku)", tj . to, čemu říkáme také soul ad, harmo
nie. Vázové malby jsou tak prvním hmotným dokladem základních prvků 
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řeckého umění, s n imiž se setkáváme ve všech jeho výtvorech, nejen napří
klad v architektuře a skulptuře klasické doby. Jsou vedle starých hrdin
ských zpěvů nejstarším svědectvím řeckého génia. 

Z vykopávek a vyobrazení známe dnes něco přes dvacet základních typů 
řeckých váz. Nejběžnější je dvojuchá amfora s klenutou a dole zúženou 
bání na nadsazené nožce. Podobá se jí stamnos, který má dvě vodorovná 
ucha, a oinochoé, jednoduchá konvice na víno.  Největší jsou krátéry, mě
sidla na víno, a hydrie , nádoby na vodu, nejmenší pak mybally a alabastra, 
j ichž se používalo na olej k natírání a na voňavky. Z ostatních nádob se 
často vyskytuje široká číše na víno zvaný kylix, dvojuchý hrníček čili skyfos 
a jednoduchý kyathos ("čerpák") .  Štíhlý lékythos známe zejména z výbavy 
a výzdoby hrobů. Dále je to zejména psykté/; který se po naplnění ledem 
vkládal do krátéru s vínem, a pyxis, krabice s víčkem, do níž se ukládaly 
hlavně toaletní potřeby. Tvary těchto i ostatních váz se během staletí mě
ni ly, ovšem nepodstatně. Výrazně se však měnila jej ich výzdoba. 

Rozmanitost výzdoby řeckých váz se stala v minulém století východis
kem, jehož použi l i  h istorikové umění k jej ich klasifikaci. Není pochyb, že 
je  to hledisko formální, lze je  však uvést v soulad s celkovou vývojovou linií 
řeckého umění, jež odpovídá chronologii jednotlivých etap společenské
ho vývoje v řeckém státě. Můžeme tedy rozlišovat keramiku geometric
kou, orientalizující, černofigurovou, červenofigurovou, s bílým pozadím 
a pozdní čili konvenční. Tohoto rozdělení používá i velké (více než osmde
sátisvazkové) souborné dílo  mezinárodního kolektivu mnoha set badatelů, 
CO/pus vasorum antiquorum. 

Geometrická keramika začíná asi v polovině 10 .  století př. n. I. a končí 
v 8 .  století př. n .  I .  Název dostala podle výzdoby, která je  na ní  rozložena 
v několika horizontálních pásech a redukována na několik geometrických 
formulí. Jej í prvky a motivy se skládaj í  z přímých l inií, kruhů a polokruhů, 
trojúhelníků, čtverců a meandrů. Tvary rostlin, zvířat a lidských postav jsou 
na  ní rovněž stylizovány do geometrických obrazců . Je přímým pokračová
ním mykénské nebo tzv. submykénské keramiky. Ve svém prvním stadiu 
("protogeometrickém") má výzdobu poměrně řídce rozsetou po povrchu 
vázy, v pozdějším (a zejména ve vrcholném z 9. století př. n. 1 . )  naopak 
stěsnánu jakoby "strachem z prázdna".  Známe j i  z celého Řecka. Nejstarší 
a nej lepší jej í  exempláře pocházej í  z Athén, které pokračovaly bez přeru
šen ív  mykénské umělecké tradici . Vynikaj í  mezi nimi zejména tzv. dipylské 
vázy ze hřbitova ve staré athénské čtvrti Kerameiku. Jsou to velké amfory 
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a krátery, často přes jeden a půl metru vysoké, se zářivě černou malbou na 
hlazeném hl iněném podkladě. Převládá na nich dekorace, ale nechyběj í 
ani výjevy ze života a z posledních chvil člověka na této zemi. Pro některé 
historiky umění jsou jej ich "skromné geometrické obrazce" a "neobratné  
geometrické figury", jak se vyjadřuj í, "v  nepochopitelném rozporu se skvě
lými výtvory soudobé epické poezie" Nás tento rozpor netrápí: předně 
proto, že současné vyvrcholení všech odvětví umělecké tvorby nebývá vždy 
pravidlem, a pak proto, že geometrické umění nepokládáme za nic druho
řadého.  Má mocný estetický účinek, jehož dosahuje  prostředky známými 
také z mimoevropské i moderní evropské umělecké tvorby. Ceníme si ze
jména jeho bezprostřední síly a svěžesti, jeho zkratky a stylizace, jeho "bez
ostyšné dravosti" (chceme-Ii užít výrazu J. Čapka), se kterou směřuje 
k hloubkám, jež leží v samotné podstatě umění. 

Orientalizuj ící styl lze považovat za reakci na j isté ustrnutí geometrické 
výzdoby, k němuž došlo v prilběhu 8.  století př. n. I. Charakterizuje ho 
bohatší a rozmanitější výzdoba. Setkáváme se tu se lvy, tygry, gryfy, sfinga
mi (často v "heraldickém řazení" dvou zvířat proti sobě), s ornamenty 
odvozenými z lotosů a palmových l istů, se složitými a výtvarně náročnými 
náměty (poprvé také z mýtů) .  Postavy lidí a zvířat jsou přitom životnější 
a realističtější. Jméno dostal tento styl podle svého původu ve východních 
oblastech řeckého světa a snad i podle prvků inspirovaných Blízkým výcho
dem, s jehož životem a uměním se Řekové seznámili při obchodních plav
bách a kolonizaci. Významné místo tu patří rhodské a mílétské keramice 
(poznáme j i  podle smetanově žlutého povrchu, protože vzhledem k méně 
kvalitní hlíně místního původu se musela před malbou a vypálením potáh
nout jemnou engobou) .  Vynikaj ící exempláře pocházejí  rovněž z Théry, 
Kréty (kde se udržela stará tradice polychromní výzdoby) a z Attiky. Nej 
bohatěj i  však rozkvetl tento styl v Korinthu, kde dosáhl vrcholu zejména 
ve figurální malbě. výtvory tamějších hrnčířů a malířů váz ovládly ve druhé 
polovině 7. století př. n. I .  řecký svět umělecky i obchodně .  Hlavní proud 
jej ich exportu směřoval do j ižní Itálie, kde byly dobře placeny a také dobře 
napodobovány. Dnes lze často jen podle barvy hlíny určit, zda jde o vázu 
j ihoitalského nebo korinthského původu. Jihoitalská je obvykle oranžová, 
korinthská šedožlutá až nazelenalá. Uměleckou úrovní výzdoby se však od 
sebe téměř neliší. 

Asi v polovině 6.  století př. n. I. získaly vedoucí místo v keramické tvorbě 
Athény, v nichž se zrodil nový, tzv. attický styl , charakterizovaný nejdřív 
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černofigurovou, pak červenofigurovou malbou. Lze v tom vidět jeden z vý
razů všestranného rozvoje uměleckých si l ,  k němuž došlo v Athénách s ná
stupem na cestu od aristokracie k demokracii . Pokud jde o keramiku, za
sloužil i  se o to nejen malíři (uměleckou úrovní malby) a hrnčíři (kvalitou 
výrobků), ale i obchodníci, kteří j i  dovedli prosadit v boj i  s korinthskou 
a východní iónskou konkurencí. Své prvenství si pak Athény udržely přes 
rozvoj keramické výroby v j iných střediscích, například v Chalkidě nebo 
v Lakónii ,  až do hellénistických dob. 

Attický černofigurový styl se vyvinul ze staršího protoattického s geo
metrickou a orientalizuj ící výzdobou. Na první pohled jej poznáme podle 
kovové lesklé černé barvy na červeně oranžovém podkladě. Vyskytuj í se tu 
ovšem i jiné barvy, zejména bílá pro obnažené části ženských těl a fialová 
pro ornamenty. Převládaj í  v něm figurální náměty, přičemž postavy jsou 
namalovány černě (a vždy en face nebo z profi lu) a detaily postav, např. 
rysy tváře nebo záhyby jej ich roucha, j sou naznačeny rytými l iniemi. Zob
razené výjevy bývaj í tematicky rozmanité : od obrazů ze života a přírody až 
po složité příběhy z mýtů. Poprvé se tu také objevují  signatury malířů 
a hrnčířů . Nejstarší z nich je od malíře Sófi la z počátku 6.  století př. n. I. na  
zlomku kotlíku se  Závody na  Patroklovu počest. Z hrnčířů jsou známi ze
jména Amásis a Nearchos (který byl snad také malířem) .  Vrcholné období 
tohoto stylu reprezentuje Exekiás, autor proslulých maleb Achilleus zabíjí 
Penthesileiu (z doby kolem roku 530 př. n. 1 . ,  dnes v Britském muzeu) 
a Achilleus hraje s Aiantem v kostky (z téže doby, dnes ve zvláštní místnosti 
Vatikánských muzeí) . Malíř Kleitiás a hrnčíř Ergotimos vytvořili v tomto 
stylu jednu z nejznámějších řeckých váz vůbec: tzv. Fran�oisův krátér z doby 
kolem roku 570 př. n .  1 . ,  jehož ústředním námětem je  svatba Pélea a The
tidy, přičemž na nádobě vysoké 66 centimetrů našlo místo celkem 250 po
stav (dnes v Archeologickém muzeu ve Florenci i ) .  Do tohoto období spadá 
i počátek tvorby tzv. panathénajských amfor, jež byly odměnou vítězů na 
panathénajských hrách . Jej ich černofigurová malba, znázorňuj ící na jedné 
straně bohyni Athénu a na druhé výjev z příslušné disciplíny, se z tradice 
udržovala i v dobách, kdy už vázovou malbu ovládl nový styl . 

Tento nový styl , červenofigurový, se objevil za vlády Peisistratovců kolem 
roku 525 př. n .  I .  Celá nádoba je tu kryta kovově lesklým lakem až k obry
sům postav a ornamentů, které maj í  cihlově červenou barvu. Detaily těla 
a šatů nejsou už ryty, ale vytaženy jemným štětcem v temnějším odstínu.  
Starší jeho fázi nazvali umělečtí historikové obdobím "přísného stylu" ,  
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Řecké vázové malhy. Nahole mykénská váza s bojovníky z odobí kolem 1200 p,'. n. I. 
a dipylská geometrická váza z dohy kolem roku 900 pl. n. 1. . Dole je attická černoflgl/ 
rová vlÍza od Exekia (Achilleus zabíjí Pel1l!Jesileiu) z roku 530 pl. n. I. a attická 
čelvenofigurová váza od EuJronia (PIvní vlaštovka) z let 51 0-500 př. ll. I. 

další pak "volného" a "rozkvetlého" Přechody mezi nimi jsou však plynu
lé. Zdá se, že průkopníkem tohoto stylu byl blíže neznámý malíř, který 
pracoval u hrnčíře Andokida .  Zachovaly se od něho i černofigurové vázy, 
podobně jako červenofigurové od malířů Níkosthenovy dílny, pro kterou 
pracoval Exekiás. Koncem 6. století př. n .  I. se vyhranily mezi malíři červe
nofigurových váz tř i  výrazné osobnosti :  Eufronios s dokonale real isticky 
zpracovanými náměty z mýtů i ze života (Plvnív/aštavka , dnes v petrohrad
ské Ermitáži, Krásný Lem·chas v mnichovském Antikváriu), Euthymidés 
s mistrným zachycením pohybu a Fintiás s efektní výzdobou malby. Na 

209 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

přelomu 6.  a 5. století př. n .  I. pracoval pro hrnčíře K1eofrada Epiktétos 
(tzv. "druhý" , na rozdíl od staršího jmenovce), snad největší řecký malíř 
váz. Z jeho děl je nejznámější Mainada na amfoře z doby po roku 500 př. 
n .  I .  (dnes v mnichovském Antikváriu) a Théseus s Kerkyonem (v pařížském 
kabinetu medailí). Řadu vynikajících malířů neznáme podle jména, ale 
dovedeme je bezpečně identifikovat podle stylu a techniky práce, napří
klad tzv. Berlínského malíře, autora Ganyméda z doby kolem roku 490 př. 
n .  I .  (dnes v Louvru) a Souboje AchiLlea s Hektorem (v Britském muzeu),  
tzv. Brygova malíře, malíře Pána aj . Mezi mistry z prvních desetiletí 5 .  sto
letí př. n. I. patří pak Mysón (Kroisos na hranici, po roku 490 př. n .  1 . ) ,  
Makrón (Mainady, kolem roku 480 př .  n . I . )  a zejména Dúris, známý hlavně 
vázovou malbou Bohyně Eós s mrtvým Memnonem z doby po roku 490 př. 
n .  I .  (dnes rovněž v Louvru), jež se stala pravzorem pozdějších "piet" . 

Červenofigurový styl zůstal hlavním stylem i v dalších desetiletích . Jeho 
malba se však po obsahové a formální stránce v mnohém změnila. Přes 
četné úmyslně zachovávané tradiční prvky neustrnula na úrovni dosažené 
v archaické epoše. Zachytila ovzduší nové doby, které se ohlásilo už v dí
lech nej lepších malířů z počátku nového století, a dále se rozvíjela. Ale 
o tom až v kapitolách o umění klasické a hellénistické doby. 

Zatím však ještě poznámku. Dnes si z tvůrců řeckých váz ceníme přede
vším malířů, z nichž mnozí patří k velikým postavám v dějinách umění. 
Řekové si naopak cenili víc hrnčířů. Vázy a j iné nádoby mohly existovat 
koneckonců také bez výzdoby. Jej ich výroba vyžadovala ostatně nemalou 
technickou dovednost. Začínalo to už výběrem hlíny (s bohatým obsahem 
železa a bez vápence) , pokračovalo jej ím správným mícháním (s dešťovou 
vodou a popelem z dřevěného uhlí atd .) ,  a končilo to správným vypalová
ním v peci (za pozvolného stupňování žáru až na 900 °C). Jedině tento 
postup mohl zaručit, aby malba dokonale vyšla a stala se nezničitelnou . 
Kvalitní listr, j ímž jsou nádoby potaženy, odolává dodnes všem chemickým 
činidlům. Ostatně vázy nebyly příliš drahé, i když měly charakter luxusního 
zboží. Pěkný červenofigurový kráter stál v 5. století př. n . I .  asi tak drachmu, 
což byla cena půlky selete nebo šesti l itrů ječmene. Hrnčíři byli také lépe 
placeni než malíři. Mnozí z nich byli ovšem placeni skromně (nebo vůbec 
ne), protože byli otroky (mezi nimi snad i Epiktétos, jehož jméno znamená 
"Přikoupený") .  Majitelé hrnčířských dílen se stali nejednou skutečnými 
boháči . Jmenovec známého Onassisova konkurenta Niarcha si například 
dovolil objednat sochu Kory, kterou postavil roku 520 př. n .  I .  s poněkud 
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reklamním záměrem na Akropoli, u nejlepšího a nejdražšího athénského 
sochaře Anténora. 

Na rozdíl od vázového malířství je řecké sochařství všeobecně známé 
a uznávané. Bez výhrad se považuje za jeden z nejskvělejších přínosů svě
tového výtvarného umění a zároveň za jeden z nej světlejších projevů řec
kého génia. Platí to především o vrcholném klasickém sochařství, které 
reprezentuj í  osobnosti jako Feidiás, Myrón, Polykleitos . Avšak ani to, co 
vytvořili Řekové potom, není druhořadé; vzpomeňme jen na Práxitela, 
Skopu, Lýsippa. A rozhodně ani to, co vytvořili předtím . Stejné ocenění, 
kterého se už dávno dostalo hellénistickým dílům, například Gigantoma
chii z Pergamského oltáře nebo Láokoóntovi, patří stejným právem i dílům 
z archaické doby. 

Mnohem dříve než Řekové se proslavili sochami z kamene a kovu Su
merové, Egypťané, Babylóňané a Asyřané, národy Indie a daleké Číny. 
Přesto dosáhlo řecké sochařství nesmírně cenného historického prvenství: 
svým humanistickým obsahem a zaměřením.  "Nic l idského mi není cizí," 
řekl víc než sto let před Terentiem Athéňan Menandros . Dialekticky mys
lící Řek tím současně rozuměl "Cizí je mi vše nelidské" . Když chtěly j iné 
národy zobrazit neznámé síly, jež je  obklopovaly a j ež si ztělesnily v božstva, 
vytvářely obludy: rohaté šupinaté draky a okřídlené býky, ptačí nestvůry, 
štíry naháněj ící hrůzu. Řekové dával i svým bohům lidskou podobu a aspoň 
napůl j i  dávali i takovým mytologickým bytostem, jakými byli Harpyje ,  
Sirény nebo Kentaurové. Člověk se stal ústředním a takřka jediným námě
tem jej ich sochařů. V zobrazování l idského těla, jež jim n ikdy nebylo tabu,  
dosáhli nepřekonatelného mistrovství. Vše, co v evropském sochařství vzniklo 
po Řecích, měříme mírou, kterou určili Řekové. A jen těžko se bráníme, 
abychom touto mírou neměřili i to, co vzniklo v j iných kulturních sférách. 

O počátcích sochařství na řecké půdě jsme j iž mluvili .  Představuj í je dnes 
hlavně kykladské idoly a nepříliš hojné nálezy figurín a skulptur z krétsko
mykénské doby. Homér se zmiňuje  o jediném sochařském díle: o sošce 
Pallady Athény, proslulém paládiu, které unesli z trojského chrámu Dio
médés a Odysseus. Podle mýtů byl prvním umělcem, který vytvářel sochy, 
athénský Daidalos. Historikové pokládaj í  za nejstarší řecké sochy dřevěné 
nebo kamenné hranoly, otesané do tvaru lidských postav, tzv. xoana, j ež 
sloužily kultovním účelům.  První známá díla z doby po dórském vpádu jsou 
sošky koní z pálené hlíny z konce 9 .  století př. n .  1 . , nalezené v Olympii .  
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Z téhož místa a z 8.-7. století př. n . 1 .  pocházej í  rytiny na pancíři a bronzové 
plakety s výjevy z mýtů (mezi nimi o nesmrtelném Lapithu Kaineovi, kte
rého zatloukli Kentaurové do země kmeny dvou stromů) .  Ze 7 .  století př. 
n .  I .  se našly ve Spartě řezby na slonovině, jež zobrazuj í  Paridův soud, a na 
mnoha místech Řecka bronzové a hliněné plastiky s bohatě rozrůzněnými 
náměty. Vyniká mezi nimi bronzový Pastý/' s beránkem z Kréty, předobraz 
křesťanského "Dobrého pastýře", hl iněný Vozataj na voze z Kypru a krásně 
styl izovaná terakotová Sfin.x z athénského Kerameiku. Stylem korespon
duj í  tyto sošky s geometrickou a orientalizuj ící výzdobou váz, některé (na
příklad bronzový Sedící muž ve Waltersově galerii v Baltimoru) připomí
naj í  pozdní ohlas kykladského umění. Z Kréty známe z druhé poloviny 7 .  
století př. n .  I .  už i fragmenty větších skulptur, například ženské postavy 
z Eleuther, jej ichž styl byl metaforicky nazván "daidalským".  První známá 
socha v životní velikosti pochází ze sklonku 7 .  století př. n .  I .  a zobrazuje 
strnule stoj ící ženu. Dala j i  postavit na Délu, snad bohyni Artemidě, blíže 
neznámá Níkandré z ostrova Naxu . 

Řecké sochařství nevykrystalizovalo tedy z pentelského mramoru, jak se 
říká v starších učebnicích. Po staletí kráčelo cestou z kamene a hlíny. Nic
méně od bodu, jehož dosáhlo Níkandřinou sochou na Délu, postupovalo 
kupředu jakoby rychlostními spurty: od tohoto tápavě začátečnického díla 
dospělo k Myrónovu Diskobolovi a Polykleitovu Doryforovi za necelých sto 
padesát letl Již na přelomu 7. a 6. století př. n .  I .  vytvořili řečtí sochaři tzv. 
Bohyni z Au.xe/Te, dnes v Louvru, která snese (a vynucuje si) srovnání se 
sochami Egypťanů majícími v té době 2000letou tradici. Totéž platí o po
někud mladším Apollónovi z Thasu. V první čtvrtině 6. století př. n .  I . 
připoj i l i  k těmto dílům nadživotní sochy Kleobia a Bitóna, které viděl v Del
fech už Hérodotos (na rozdíl od nás ještě ne v muzeu) ,  krátce nato nadži
votního Moschofora, "Muže nesoucího telátko", z Akropole (kde je do
dnes), asi v polovině 6.  století př. n .  I .  monumentální Hém ze Samu, dnes 
bez hlavy (a v Louvru), která připomíná a rozlišením látkové struktury 
jednotlivých částí oděvu snad i překonává nej lepší sochy bohyň z Babyló
nu. U Mílétu vyzdobili nadživotními sochami sedících mužů a žen, pravdě
podobně příslušníků kněžského rodu Branchovců, celou alej vedoucí 
k Apollónovu chrámu v Didymách; několik z nich dnes trůní v Britském 
muzeu. V polovině 6.  století př. n .  1., j estliže ne už dřív, vytvořili také první 
velké sochy mladých mužů a žen, známé a slavné pod řeckým (a pro nefi
lologa poněkud pedantským) názvem kúros a koré. 
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Kúros znamená doslovně "mladík", koré "dívka" Není to však j akýkoli 
mladík, nýbrž "mladík milý bohům", "statný a zdatný mladý muž", připra
vený k závodu nebo zápasu na hrách k poctě bohů. Zobrazen je vždy v at
letické nahotě, stoj í  v pozoru s připaženýma rukama a lehce vysunutou 
nohou, svaly má napjaty a vlasy pečlivě upraveny, spíš než jednotlivce 
představuje typ. Mezi nejstarší patří skvěle zachovaný kúros v Metropolit
ním muzeu v New Yorku. Je v mírně nadživotní velikosti a zdaleka ne 
největší. Kúros ze Súnia, dnes (s fragmenty tří dalších) v Athénách, měří 
tři metry, tzv. Apollón z Délu dosahoval (soudě podle zlomků) devíti metrů, 
nedokončený a dodnes na místě ležící kúros z N axu měří přes deset metrů. 
Bez velké újmy na vzhledu se dostaly do antických sbírek desítky dalších: 
kúros z Mélu (do Athén), tzv. Apollón z Teney (do Mnichova) ,  tzv. Strang
fordský Apollón z ostrova Anafé (do Londýna), tzv. Piombinský Apollón (do 
Paříže) i četné jiné, které si dřívější  badatelé rovněž pletli se sochami 
Apollóna. A jako kúros nebyl j akýkoli mladík, nebyla koré jakoukoli dív
kou. V rouchu s krásnými záhyby a s květinou nebo obětní nádobou v ruce 
zdá se být připravena k tanci na počest některé z bohyň . Soch těchto dívek 
známe ještě víc, pouze na Akropoli se j ich našlo přes sedmdesát. Všechny 
je oživuje, stejně jako tváře jej ich druhů, záhadný "archaický úsměv" - ne 
nepodobný tomu, který se po dvou tisíciletích objevil na rtech Giocondy. 

Torz a fragmentů archaických soch se zachovalo k naší radosti poměrně 
mnoho. Nejvíc si ceníme pochopitelně hlav, vždyť hlava je  u sochy (a  nejen 
u sochy) vždy to nejhlavněj ší. Vyniká mezi nimi zejména tzv. Rampinova 
hlava, o které se ukázalo, že pochází z nejstarší známé řecké jezdecké sochy 
(z doby kolem roku 550 př. n. 1 . ,  dnes v Louvru). Jej ich zvlášť bohatým 
nalezištěm se stal Afrodítin ostrov Kypr. Zatímco v proslulých světových 
sbírkách jsou archaické sochy zastoupeny půltuctem či tuctem exemplářů, 
v nevelkém Archeologickém muzeu v Nikósii lemuj í  dva sály. Z jediné 
rohové vitríny, kde jsou shromážděny menší exponáty, se j ich tam v záři 
neonů usmívá přes dvě stě ! 

Mnohé z řeckých archaických soch se napohled podobaj í  egyptským 
nebo babylónským: důsledným podřízením "zákonu frontality" , značnými 
rozměry, strnulým postojem. Ovšem jen na pohled, který však stačil někte
rým historikům umění, aby je prohlásili za odvozené z egyptských a baby
lónských vzorů. Jistěže Řekové v 7. a 6. století př. n. I. (i dříve) hodně 
cestovali ,  není ani pochyb, že se dovedli dívat a učit. Bylo by však troufalé 
tvrdit, že se v oněch dávných dobách přenášela umělecká inspirace se 
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stejnou lehkostí od Nilu a Tigridu do ateliérů v Řecku jako v nedávných 
třeba z Paříže do Prahy. Ale i kdyby se přenášela :  rozhodně by nebylo 
správné přehlížet, že víc než podobného je v těchto sochách původního. 
Uplně odlišná je už jej ich technická koncepce. Zatímco egyptské sochy 
jaksi vystupuj í z bloku a jsou podepřeny pilířem z téhož bloku, řecké stojí 
od počátku volně a bez podpěry. Ještě větší rozdíl je v jejich ideové a umě
lecké koncepci, v pojetí a ztvárnění námětů. Řecký sochař zobrazuje v na
prosté většině nahé muže, egyptský jen zcela výj imečně. Řecká socha je 
oslavou krásy lidského těla, babylónská honosnosti šatů. Tváře kúroů a kor 
zlidšťuje úsměv, egyptské a babylónské sochy hledí bez hnutí v mysli .  
A hlavně: řecké sochařství se od generace ke generaci vyvíjí, egyptské 
a babylónské setrvává v takřka neměnném schématu. Řeckou sochu lze 
datovat podle stylu s přesností na jedno až dvě desetiletí. U egyptské nebo 
babylónské lze často jen z okolností nálezu soudit, zda pochází ze Staré 
nebo Nové říše, z dob Chammurapiho nebo Nabukadnesara, tj . časového 
rozpětí víc než tisíc let. Nepodceňujeme samozřejmě velkolepá díla socha
řů od Nilu a Eufratu. Vyrostla však z jiných společenských podmínek, řídila 
se j inou estetikou, a měla na řecké sochařství nepatrný Uestliže vůbec 
nějaký) vl iv. "Řecký styl se zrodil sám ze sebe, ze svých vlastních vnitřních 
sil," můžeme dokonce říci s Ch. Picardem z Francouzského institutu. "To 
mu též umožnilo uchovat si nezávislost v námětech i výzdobě. Bylo to 
umění dynamické, jež si samo uložilo strohost a přísnost a postupně ovlád
lo rytmus, proporce, harmonii ." 

Ani důslední zastánci teorie tzv. panegyptismu nebo panbabylónismu 
neháj í  však "orientální výpůjčky" u takových výtvorů archaického sochař
ství, které přes frontální pojetí naznačuj í  j iž pohyb. Platí to zejména o re
liéfech, mezi jej ichž nejkrásnější ukázky patří Aristionova stéla asi z roku 
5 10  př. n. 1 . ,  signovaná sochařem Aristoklem, a desky s výjevy z trén inku 
atletů v palaistře přibližně z téže doby, nalezené na athénském Kerameiku 
(dnes v Národním archeologickém muzeu v Athénách) .  Tím spíš to platí 
o skulpturách z výzdoby chrámů, představuj ících skutečnou "modelova
nou kresbu",  plnou dramatického děje a vždy dokonale sladěnou s archi
tekturou. 

Nejstarší příklad sochařské výzdoby tohoto druhu známe z Artemidina 
chrámu na Kerkýře. Pochází z doby po roku 570 př. n .  I .  a právem se 
považuje za "první velkou figurativní kompozici evropského umění" (W. 
H. Schuchhardt) .  Jej í zachované části, dnes v paláci někdejšího britského 

/ 2 1 4  



ARCHAICKÉ ŘECKO RANÁ ŘECKÁ KULTURA 

guvernéra, dovolují  téměř úplnou rekonstrukci .  Na trojúhelníkovém štítě, 
vysokém 2,6 metru a dlouhém 17 metrů, tvořila ústřední postavu běžící 
Gorgó, vedle ní stál obr Chrýsaór s okřídleným koněm Pégasem, za ležícími 
lvy a pardály byly pak výjevy z dobytí Tróje a zápasu bohů s Giganty. Další 
vývojové stadium představuje  výzdoba tzv. chrámu C v Selinúntu z let 
540-530 př. n . 1 .  Známé jsou z ní zejména metopy sApollónem a čtyřspřežím 
a Perseem zabíjejícím Medúsu (dnes v Národním muzeu v Palermu) .  Nej lé
pe zachovanou památkou archaické skulptury je výzdoba pokladnice os
trova Sifnu v Delfech z roku 525 př. n. I. (což je přesné datum, vyvozené 
z Hérodota) . Zdá se, že sám ničivý čas musel respektovat toto dílo : dodnes 
můžeme obdivovat velkou část dokonale zachovaného vlysu s celým seriá
lem mytologických scén v Delfském muzeu. 

Vynikaj ící byla i sochařská výzdoba starých svatyň na Akropoli .  Slova 
chvály antických autorů potvrzuj í jej í  ukázky v Akropolském muzeu: mo
numentálníAthéna ze štítu jej ího archaického chrámu, torza skvěle mode
lovaných koní, mramorový reliéf se třemi nymfami (nebo snad dcerami 
krále Kekropa), které tanečním krokem sleduj í  hráče na flétnu a polychro
movaný reliéf trojhlavého boha s hadím tělem a tmavomodrým plnovou
sem, jenž svým bodrým pohledem diváky uj išťuje, že mu tento d ivný vzhled 
nevadí. 

Posledním velkým památníkem archaické skulptury je výzdoba Afaina 
chrámu na Aigíně z doby kolem roku 480 př. n .  I .  Časově spadá sice už do 
nové epochy, ale z důvodů náboženského konzervatismu zachovává zčásti 
tradiční styl: západní štít je archaický, východní "preludiem ke klasické
mu" . Zobrazuje Boj Řeku s Trójany a je v mnichovské Glyptotéce. Postavy 
z parského mramoru stojí  tu volně j ako samostatné sochy a j sou vytesány 
s mistrovstvím, j emuž nic neubralo ani poškození věky (a nepřidalo ani 
doplnění Thorvaldsenem, nyní ostatně už odstraněné). Ze západního štítu 
je kromě Athény ve zbrani nejznámější Lučištník Héraklés, z východního 
reliéf Umírajícího bojovníka, s j ehož kopií jsme se setkali hned po příjezdu 
do Athén u hrobu Neznámého vojína.  Všechny tyto sochy, včetně raněných 
mužů, zdobí ještě archaický úsměv, pro svou svéráznost zvaný "aigínský". 
Je to poslední úsměv řeckých soch. Jakmile zmizel, objevila se j asná vážnost 
klasického sochařství. 

Kromě nedokončeného "kolosu z Naxu" jsou z archaické doby na pů
vodním místě jen sochy, které dosud nikdo neobjevil. Některé se dostaly 
do nejbližšího provinčního muzea, j iné plným právem do Athén (nebo do 
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Nikósie) .  Z velké části jsou však roztroušeny po celém světě. Za žádnou 
z nich nedostalo Řecko při odvozu patřičnou náhradu, lze-I i tu o náhradě 
vůbec mluvit. Umělecká a kulturněhistorická hodnota těchto děl je  beztak 
nevyčíslitelná. Pěkný příklad, kdy náhradu dostalo, poskytuj í mramory 
z Afaina chrámu . Bavorský král Ludvík 1. je  koupil roku 1 8 12  za 1 20 000 
marek, jej ich "objevitelé" Hallerstein a Cockerell zaplatili za ně městu 
Aigíně 600 marek. Pro poj išťovací účely se dnes oceňuj í menší reliéfy 
a torza částkou kolem 10  000 dolarů, velké sochy na 100 000 dolarů i více. 
Dolary se ovšem rodí stále, tato díla nikoli .  Je však třeba říci , že muzea 
v evropských a amerických metropolích je zpřístupňuj í  mil ionům l idí, 
z nichž většina by se nikdy nedostala do Řecka, a že o ně bezvadně pečují. 
Zpravidla je maj í  v klimatizovaných síních a vždy pod dozorem vědecky 
školených konzervátorů. V Londýně a v New Yorku jsou navíc vystavena 
způsobem, ktetý budí závist aranžérů z obchodních domů Přesto však do
jem z těchto soch a reliéfů, stejně jako z klasických a hellénistických, je 
dnes úplně j iný, než musel být v době jej ich vzniku. Původně byly totiž 
bohatě a pestře pomalovány. Časem však vzala jej ich polychromie za své, 
mramor vybledl a dostal patinu, bronz ztratil lesk a zoxidoval do zelena. 
Nám je tento vzhled samozřejmý, antický Řek by však z našeho muzea asi 
prchl hrůzou. Myslel by, že se octl v říši stínů. 

Sochařská díl a  z archaické doby, která dnes známe, jsou zřejmě jen 
zlomek tehdejší tvorby. Literární památky a nálezy potvrzuj í  existenci 
mnoha sochařských dílen v celém Řecku : v maloasij ském Mílétu a Efesu, 
na Chiu a Samu, na dodekanéském Naxu a Paru, na Kypru a Rhodu, v pe
loponnéském Korinthu, Sikyónu a Argu , v africké Kyréně a sicilském Se
Iinúntu, v Athénách a j inde. Tato díla jsou pozoruhodným dokladem vnitř
ní j ednoty Řeků : ať pocházej í  z jakkoli vzdálených dílen, spojuje  je stejný 
duch i vkus. Školené oko pozná v n ich ovšem rozdíly v pojetí i provedení, 
například mezi dórským a iónským, ačkoli nejsou tak zjevné jako v archi
tektuře. Jsou to však rozdíly druhotné a řecké dílo lze na první pohled 
rozeznat od neřeckého. 

Z Babylónie nebo Persie neznáme jméno jediného sochaře a ze tří tisíc 
let děj in Egypta jen tři. Podle nápisů tam stavěl sochy a chrámy jedině 
panovník, nechť si už říkal "Moje Slunce", "Veliký král" ,  nebo méně skrom
ně. Z Řecka j ich známe už z nejstarší doby desítky. Bohužel často nevíme, 
ke kterému dílu které z nich patří. O Polymédovi a Aristoklovi jsme právě 
mluvili, o Rhoikovi ze Samu, který byl sochařem i architektem, rovněž. Ze 
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Samu známe Rhoikova druha Theodóra, z Chiu Búpala a Athénia, ze 
Sikyónu Kanacha, z Peisistratových Athén Anténora a Endoia, máme-li 
uvést jen nejvýznamnější. Všichni se těšili vážnosti a úctě, ovšem jen jako 
"řemeslníci" . Byli občany jako všichni ostatní a neměli žádné privilegované 
postavení. Měli však všechno potřebné, aby mohli real izovat své schopnosti 
podle potřeb a představ společnosti .  Na rozdíl od básníků a hudebníků je 
však Řekové nepovažoval i  za umělce "s božským nadáním", nechránila je 
ani žádná z devíti Múz. V tomto ohledu stáli tedy níž než tvůrcové děl 
z prchavých slov a tónů .  Stejný osud sdílel i i jej ich nejbližší druhové, archi
tekti a malíři . Tváří v tvář tomu, co vytvoři l i ,  je to zaj isté nespravedlivé. 
Neshodujeme-li se tu se starými Řeky, ať je nám útěchou, že se tím blížíme 
názoru řeckých bohů. 

Víme přece, že když l idé odsoudili Daidala podle svých zákonů k smrti , 
bohové mu pomohli k útěku, aby v něm zachránili sochaře, stavitele a ma
líře - zkrátka umělce . Mimochodem, také vynálezce. 

Při toulkách po sbírkách řeckých soch jsme se museli krotit, abychom 
nevyplýtval i  všechny superlativy. Největší z n ich patří totiž řeckým chrá
mům. 

Snažme se na chvíli zapomenout na podmanivé kouzlo j ej ich trosek 
a promluvme si o nich věcně, bez ostychu před někol ika odbornými termí
ny a čísly. Byly to, stejně jako všechny j iné chrámy, samozřejmě a především 
náboženské stavby. Svou funkcí se však značně odl išovaly od těch , které 
známe dnes. Křesťanský, židovský nebo muslimský chrám je shromaždiš
těm věřících k společným bohoslužbám nebo místem soukromé modlitby. 
Řecký chrám nebyl určen věřícím : byl "příbytkem boha" , j ehož přítomnost 
symbolizovala chrámová socha. Věřící (což je  pro antiku dost nevhodný 
pojem) se shromažďovali před chrámem nebo kolem chrámu. Před chrá
mem, a nikoli v chrámu, stál také oltář, na němž se přinášely oběti (krvavé, 
zabitím obětních zvířat, a nekrvavé, zpravidla spálením zemědělských plo
din). Od chrámu, jemuž říkali Řekové naos (obdobně jako "příbytku" 
a "lodi" ) ,  je  třeba odlišovat svatyni, hieron . Zatímco chrám byl vždy stav
bou, svatyně byla původně ohrazeným prostranstvím pod širým nebem. 
Tvořil j i  zvláštní pozemek (temenos) s jedním nebo vícero oltáři, posvátný
mi stromy nebo jeskyněmi, sochami bohů atd . ,  někdy i stavbami .  Některé 
svatyně se časem vyvinuly v celá posvátná města, jak j sme se mohli přesvěd
č i t  v Olympii nebo v Delfech. 

Mnozí badatelé vidí v chrámech hlavní (a někteří dokonce j ediné) pro-
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Řecké chrámy. Hlavní typy podle plldOlySU. Zleva doprava: ell parastasill (in antis), 
prostylos, amfistylos, penpleros, Iholos (mollopteros) 

jevy řecké monumentální architektury. Dávno před chrámy stavěli však 
Řekové hrady a paláce. Kromě chrámů, a současně s nimi, stavěli divadla, 
ódeia pro hudební vystoupení, gymnasia a palaistry, budovy městských rad 
atd . ,  jež nebyly o nic méně monumentální. Nelze tedy řeckou architekturu 
redukovat na "chrámovou" nebo "náboženskou" .  Ve světle dnešních po
znatků ji nelze dokonce omezit ani na architekturu budov, protože Řekové 
byli též vynikaj ícími urbanisty. Pokud jde o chrámy, nesmíme zapomínat, 
že to nebyly církevní, nýbrž občanské stavby. Měly náboženský účel, ale 
nikoli v církevním, nýbrž ve státním a politickém smyslu. V řeckém pojetí 
byl chrám budovou, jež měla sloužit ideologickým a estetickým potřebám 
svobodných občanů městského státu, posilovat j ej ich sebevědomí a stme
lovat je, manifestovat politickou sílu státu (nebo v případě společných 
chrámů svazu těchto států) .  Jako monumentální stavba vyrostl řecký chrám 
až z toho útvaru, kterému říkáme paUs. 

Z krétsko-mykénské doby se nám nezachovaly pozůstatky žádného chrá
mu; ani z "doby temna" . O chrámech na achajských hradech nemluví ani 
Homér (o chrámu v Trój i však ano), chrámy ze své doby neuvádí ani 
Hésiodos. Nicméně už Schliemann našel v Mykénách (a j iní archeologové 
pak j inde) malé moaely a reliéfy budov se sedlovou střechou a sloupy 
v průčelí, j ež se podobají chrámům. V Knóssu objevil pak Evans výklenky 
se soškami a kultovními symboly, jež připomínaj í  domácí kaple. I kdyby-
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chom v tom skutečně chtěli vidět doklady o chrámech a kaplích, nemohli 
bychom v tom spatřovat monumentální náboženské stavby. Ty vznikly te
prve pozděj i .  Zdá se, že původně uctívali Řekové své bohy na volných 
prostranstvích a v jeskyních , kde jim také přinášeli oběti .  Oltář jako střed 
kultu zůstal vždy pod širým nebem. K chrámu vedla vývojová cesta prav
děpodobně od jeskynní svatyně přes domácí kapl i .  

Protože Řekové si  vytvořili bohy k vlastnímu obrazu, vytvořili j im i po
zemské příbytky podle svých obydlí. Ústřední obytnou místností řeckého 
domu bylo obdélníkové megaron:  to také určilo základní osnovu řeckého 
chrámu. Zpočátku měl chrám zřejmě jen tuto jednu místnost a bůh v ní 
bydlel "ve svém obrazu", tj . v posvátné soše. Řecký dům, byť sebeprostší, 
měl kromě obytné místnosti otevřenou předsíň, kterou byla přečnívaj ící 
střecha podepřena sloupy. Stejný tvar dostal tudíž i chrám. Tento typ stavby 
zvaný en parastasin (latinsky in antis) se stal východiskem pro další a složi
tější: prostylos (se sloupy na čelné straně) ,  amfistylos (se sloupy na čelné 
i zadní straně), peripteros (se sloupy na všech stranách) a dipteros (se zdvo
jenými sloupy na čelné i zadní straně, nebo na všech stranách) .  Podle počtu 
sloupů na čelné straně se pak rozlišoval na tetrastylos (se čtyřmi sloupy), 
hexastylos (se šesti sloupy) , oktastylos (s osmi sloupy) , dekastylos (s deseti 
sloupy) a dodekastylos (s dvanácti sloupy) . Chrám Athény Níké na Akro
poli je tedy "tetrastylní amfistylos" , Parthenón "oktastylní peripteros" 
Tyto náhle vychrlené termíny majíjen dokumentovat rozmanitost, ke které 
dospěl řecký chrám, nikoli zastrašovat učeností. Poutník antikou vystačí 
ostatně i bez nich. K potěšení z rozkvetlé louky nebo z hvězdné oblohy 
není přece také nutné být agronomem nebo astronomem. 

Při  pohledu na řecký chrám máme obvykle sklon pokládat za jeho hlavní 
náležitost sloupy. Jsou nejnápadnější a nejtypičtější; z funkčního hlediska 
však maj í  jen druhotný význam. To hlavní, bez čeho by chrám nebyl chrá
mem, se skrývalo za nimi :  "příbytek boha" v podobě obdélníkové místnosti 
bez oken, v jej ímž pološeru stál a  kultovní socha. Menší chrámy měly jen 
jednu místnost, větší se už v archaické době děli ly na tř i  části: předsíň 
(pronáos) ,  hlavní síň se sochou a obětn ím stolem (náos v užším smyslu, 
latinsky cella) ,  a zadní síň k úschově obětních darů a pokladů (opisthodo
mos).  Některé chrámy měly až pět částí, například Apollónův v Delfech 
ještě čekárnu a věštební místnost. Kromě tohoto příČného rozdělení byly 
větší chrámy členěny podélně, a to jednou nebo dvěma řadami sloupů. Přes 
všechny společné znaky v koncepci a výzdobě nebyly však řecké chrámy 
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Řecké stavební slohy. Hla Vll Í typy: vlevo dórský, uprostřed iónský, vpravo korinthský 

"typizované stavby" . Známe j ich ve větších nebo menších pozůstatcích přes 
stovku, ale ani o dvou nelze říci, že by byly stejné.  

V chrámové architektuře se uplatňovaly v podstatě dva řády, tj . pravidla 
týkající se koncepce a výzdoby: dórský a o něco mladší iónský. Zdá se, že 
vznikly už v době, kdy se ještě stavělo jen ze dřeva. Po přechodu ke kamen
ným stavbám, jež byly reprodukcí dřevěných, se rozdíly mezi nimi prohlou
bi ly. Nejpatrnější je  to u sloupů, používaných ovšem i u chrámových staveb, 
a ve výzdobě kladL Dórský sloup, jak známo, vyrůstá přímo z podlahy, po 
celé výši dříku má vyhloubené žlábky spojené ostrými hranami, ukončen je 
hlavicí s okrouhlou podložkou (echínem) a čtvercovou deskou (abakem) .  
lónský stojí  na patce, žlábky má oddělené tupými hranami, hlavici ve  tvaru 
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dvojité převislé spirály (vo/utu) a ve srovnání s dórským je  štíhlejší . Kladí 
se u obou skládá z architrávu ("násloupí") ,  vlysu a římsy. Na dórském se 
ve vlysu střídaj í  trig/yfy ("trojzářezy" na výčnělcích připomínajících původní 
dřevěné trámy) a metopy ("výplňové desky" s rel iéfy), na  iónském je  vlys 
vyzdoben souvislým reliéfem. Půdorys dórského chrámu byl původně pro
táhlejší, pozděj i  se zkrátil a přiblížil iónskému.  Stupňovitá podsada (sty/o
bat), sedlová střecha, vnější plastické ozdoby (chrl iče, p lameny atd . )  byly 
u obou řádů stejné a trojúhelníkový štít (tympanou) s reliéfní výzdobou 
rovněž. Přesto je však rozeznáme i z dálky a třeba za soumraku, kdy detaily 
sloupů a vlysu splývají. Dórský chrám se vyznačuje masivností, iónský j e  
lehčí a v e  srovnání s ním vznosnější . 

Říman Vitruvius opakoval (v Deseti knihách o architektuře z 1 .  století 
n .  1 . )  po řeckých autorech, že v dórském sloupu ztělesni l i  dávní architekti  
proporcionálnost mužského těla a jeho sílu, v iónském ženskou štíhlost 
a úpravnost. , , 1  odměřili šlépěj lidské nohy a poměřili j i  na výšce mužově. 
Shledali , že chodidlo má šestinu lidské výšky, přenesli to na sloup a rozměr, 
který určili za průměr paty dříku, nanesli šestkrát jako výšku sloupu i s hla
vicí." Tak prý vznikly původní (pozděj i  modifikované) proporce dórského 
sloupu. Pokud jde o iónský, "přenesli podobně poměr šlépěj e  na posta
vu ženy a určili průměr sloupu osminou jeho výšky, aby měl vznosnějš í  
vzhled" V archaické době s těmito dvěma typy sloupů vystačili . Pozděj i 
dospěli ke třetímu, který vynikal štíhlostí a bohatou výzdobou hlavice, jež 
připomínala kalich s vyrůstaj ícími akantovými l isty. "Tento třetí sloh,"  opa
kujeme opět po Vitruviovi, "jenž se jmenuje korinthský, je napodobením 
dívčí ztepilosti, protože j eho ladnější  výzdoba působí dojmem d ívky, která 
má vzhledem ke svému mládí gracióznější stavbu těla." Jinak korinthský 
sloh, jehož zavedení se připisuje sochaři Kal l imachovi, který ži l  ve druhé 
polovině 5 .  století př. n .  1 . ,  se rozšíři l  až v hellénistické a hlavně v římské 
době. 

Dórský a iónský řád považovali Řekové za rovnocenné; v obou stavěl i  
na stejné technické i umělecké úrovni. Počtem a časovým prvenstvím pře
vládaj í  mezi zachovanými chrámy dórské. Stavěli je i v iónských a aiolských 
oblastech, kdežto iónské v dórských celkem výjimečně. Ustálené formy 
obou řád� zachovávali věrně, nikoli však dogmaticky. Přizpůsobovali j e  
vkusu a místním tradicím (takže iónský řád s e  časem rozděl i l  n a  směr 
attický a anatolský) a neváhali ani jej ich prvky spojovat (například cellu 
Parthenónu vyzdobi l i  souvislým vlysem podle  iónského vzoru). Každý 
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chrám byl pro ně i v rámci řádu novým výtvorem, v němž uplatnili svůj 
smysl pro uměřenost, soulad, vyváženost, zkrátka pro to, čemu říkali euryth
mia a symmetria. Moderní statik nemůže jej ich výpočtům nic vytknout. Pro 
každou stavbu si zvolili dobře uvážený modul, j ehož použili k výpočtu 
proporcí u všech detailů od podstavce přes cellu a sloupoví až po výzdo
bu střechy. Stejnou péči jako vypracování plánu věnovali jeho provedení. 
Bloky architrávu a bubny sloupů spojovali tak, že působily dojmem mono
litu (dodnes nelze do některých spár vložit ani žiletku), stereotypní orna
menty vytesávali s přesností exponátů určených na výstavu. "Řečtí stavitelé 
zacházeli s kameny jako zlatníci se smaragdy a rubíny," řekl L. Curtius. 
A Le  Corbusier, od něhož bychom to právě tak neočekávali j ako očekávali, 
označil řecký chrám pro "suverénní spojení hmoty a formy" za "zázrak 
architektury" . 

Jestliže řecké chrámy působí i jako zříceniny majestátně, je to především 
důsledkem jej ich vyvážených proporcí a promyšleného umístění. Přispívaj í 
však k tomu i některé téměř nepostřehnutelné maličkosti. Staří Řekové 
neznali elektronické optické přístroje a počítače, dlouho ani anatomii lid
ského oka a zákony perspektivy. Přesto však přišli na to, že oko má při vší 
své dokonalosti sklon zkreslovat, což může znehodnotit výsledný dojem. 
Při pohledu na sloup klouže oko shora dolů nebo zdola nahoru a při 
obrátce se na okamžik zastaví. Tento okamžik stačí, aby horní a dolní část 
sloupu vnímalo silněj i  a střední slaběj i .  Kdyby byly sloupy přesně podle 
pravítka, jevily by se uprostřed slabší a vznikl by dojem, že se pod tíhou 
kladí zbortí. Řečtí architekti se s tímto optickým klamem vypořádal i :  ob
jevili, že zmizí, jestl iže se sloup uprostřed rozšíří. Tak vznikla proslulá 
entasis, nikde v jej ich literatuře nedefinovaná (a  v naší překládaná výrazem 
"vypnutí") .  Nestanovili pro ni žádný vzorec, závisela přece nejen na výši 
a síle sloupu, ale i na poloze stavby z hlediska pozorovatele. (Přesné mě
ření ukázalo, že například na sloupech Propylaj í, vysokých 8 , 16  metru, činí 
19,1 milimetru, na Parthenónu při výši 10,4 metru jen 17,4 milimetru. Na 
Propylaje  hleděl totiž příchozí zdola, na Parthenón téměř z roviny. ) Podob
ně se vypořádali i s optickou ztrátou hmotnosti rohových sloupů. Dali j im 
mírně rozšířený elipsovitý průřez a kromě toho je  lehce naklonili ke středu, 
aby se při frontálním pohledu nahoře nerozbíhaly. Jak se dodatečně uká
zalo, rovnoběžné linie stavby nahrazovali mírně sbíhavými nebo vypouklý
mi, aby využili účinku perspektivy. Proto ani největší řecký chrám neohro
muje gigantičností a i nejmenší z nich vyniká monumentálností. 
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Tyto optické finesy, právě tak prosté jako geniální, zaznamenal už Vit
ruvius; naneštěstí ne zrovna jasně. Renesanční architekti j im většinou po
rozuměli .  Klasicistní pak na ně nějak zapomněli a jej ich stavby "podle 
řeckého vzoru" působí proto stroze a chladně. Roku 18 10  je  znovu objevil 
nám už známý G. R. Cockerel l .  Všeobecně vešly do povědomí a praxe 
architektů až po přesných měřeních, která uveřejnil i  roku 1830 jeho britští 
krajané W. Wilkins a R. Jenkins, resp. roku 1847 F. C. Penrose. Zpočátku 
vyvolala jej ich zj ištění bouři odporu. Odborníci, kteří znali řecké stavby jen 
z kreseb, prohlašovali j e  za "chyby v realizaci plánu" a jako argument uvá
děl i ,  že ani Egypťané "nic takového neznali" (což je sice pravda, ale j inak 
rána do prázdna) . Ještě větší bouře se zvedla, když krátce poté němečtí 
architekti J. J .  Hittorf a G. Semper dokázali, že řecké chrámy nebyly bílé, 
nýbrž barevné.  Když to tvrdili roku 1 762 1. Stu art a N. Revett, setkali se 
s Winckelmannovým odporem. Když to opakoval Francouz Q. de Quincy, 
dostalo se mu poučení, že "řecké umění nepotřebuj e  barvu, působí čistou 
formou" .  Pak se však zj istilo, že také v mnichovských protokolech o pře
vzetí aigínských mramorů byla zmínka o barvách (" . . .  přílby stíněné tma
vomodře až černě, štíty rovněž, vnitřky těchže narudlé, chocholy a opánky 
rovněž, toulec jeden modrý, j iný narudlý") ,  které roku 18 17  Thorvaldsen 
jako "nehezkou patinu" pečlivě obrousil . Do devadesátých let minulého 
století pokračovaly tyto spory, protože ve vědě se nic tak houževnatě ne
udržuje  jako omyl, a habilitovala se na  ně spousta docentů. Nakonec zví
tězili zastánci "barevných" nad zastánci "bílých" - ale představa řeckých 
chrámů a soch hýřících barvami zdá se nám tváří v tvář jej ich pozůstatkům 
stále ještě cizí. 

Nejstarší řecký chrám, jehož pozůstatky dnes známe, je zároveň nej star
ším chrámem na půdě Evropy: Héřin chrám v O lympii .  Jak už bylo řečeno 
pochází z konce 7. století př. n . 1 .  a při jeho výzkumu zj istil už Dorpfeld, že 
stoj í na základech dvou ještě starších. Byl postaven v dórském řádu se 
šest i  vápencovými sloupy v průčel í  a šestnácti po stranách. Pausaniás viděl 
v něm ještě původní sloupy ze dřeva (a také Práxitelovu sochu Henna 
s malým Dionýsem, která se tam také 8 .  května 1 887 našla) . Dnes z tohoto 
chrámu zbývá jen část podsady s podezdívkou lodě a několik sloupů, které 
z trosek vztyčili němečtí archeologové. Ostatní padlo za oběť Herulům 
a zemětřesením. 

Druhý nej starší chrám v Řecku, který se zčásti zachoval, byl postaven 
v polovině 6.  století př. n .  I. Apollónovi v Korinthu . Z j eho osmatřiceti 
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těžkých dórských sloupů stoj í  dosud sedm na původním místě. Šest j ich má 
ještě hlavici, pět je j ich spojeno architrávem a všechny nesou stopy původní 
okrové omítky. Každý z nich je  vytesán z jediného bloku vápence. Nad 
troskami korinthské agory vypadají j ako megalitický pomník nezničitelnosti. 

V Řecku zbyly j inak z archaické doby jen nepatrné zbytky tehdejších 
staveb. V Olympii a Delfech jsou to základy několika pokladnic, j ež nám 
stěží umožňuj í  představit si jej ich původní vzhled. Starý Apollónův chrám 
v Delfech, postavený prý architekty Agamédem a Trofóniem, shořel ro
ku 548 př. n .  I .  a nový z let 5 1 4-5 13  př. n. I. byl zničen zemětřesením roku 
373 př. n .  I. Rozestavěné Hekatompedon na Akropoli bylo po zbourání 
Peršany nahrazeno Parthenónem, Olympieion zůstalo po vyhnání Peisis
tratovců nedokončeno, veřejné budovy na Agoře zničili roku 480 př. n .  I . 
Peršané. Chrámy v Argu, Eleusíně, Braurónu, Rhamnúntu, na mysu SÚ
niu, na Délu a j inde zmizely v troskách nebo pozdějších přestavbách. 

Mnohem víc se z této doby zachovalo na Sicílii a v j ižní Itáli i .  Zmínil i  
jsme se už o dórských chrámech v Selinúntu. Novověku se dožily v takovém 
stavu, že mnich T. Fazello, který je v 16. století objevil , při pohledu na ně 
zvolal :  "Jako kdyby tu byl zuřil boj gigantů s bohy ! "  Dosud se nepodařilo 
zj istit, zda j ich bylo osm nebo devět, ani komu byly zasvěceny. Jména, která 
j im dávaj í  průvodcové turistů, j sou vymyšlena; archeologové je  označuj í  
prostě A ,  B, C ,  atd. až  O (nula, pro doložený, a l e  zatím neidentifikovaný 
chrám) .  Přinejmenším čtyři z nich byly postaveny v 6. století př. n. 1 . ,  chrám 
B na akropoli snad dřív než Apollónův v Korinthu. Chrám C měl sloupy 
vysoké přes osm metrů, chrám D přes devět, nedokončený chrám G pře
vyšoval svými rozměry ( 1 10 krát 50 metrů) O lympieion. Ostatní chrámy 
jsou mladší, stejně jako v ostatních sicilských městech . Totéž platí o nej 
známějším z devíti chrámů v Akragantu, zasvěceném prý Diovi , který byl 
největším řeckým chrámem vůbec (o metr širší a o dva metry delší než 
proslulý Artemidin chrám v Efesu) .  "Nejobdivuhodnější a nejpřekvapivěj 
š í  ze  všech antických památek" na italské půdě nazval Winckelmann sku
pinu tří chrámů v Paestu, řecké Poseidónii .  Tzv. bazilika asi z poloviny 
6 .  století př. n .  I. je z nich nejstarší. Jak se zdá, byl to chrám bohyně Héry, 
stejně jako pozdější tzv. Poseidónův chrám v jej ím sousedství, který je  
nejlépe zachovaným řeckým chrámem na západ od Athén. 

Maloasijské Řecko se stalo rodištěm iónského řádu. Nejstarší jeho do
klady známe však nikoli z lónie, nýbrž z Aiolie (hlavice s voluty z přelomu 
7 .  a 6. století př. n .  1 . ) .  Byl v něm postaven Artemidin chrám v Efesu, 
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nejvelkolepější ze všech řeckých chrámů, považovaný antikou za j eden ze 
sedmi divů světa. Jeho architekti Chersifrón a Metagenés z Kréty mu dali  
půdorys 1 10 krát 55 metrů a ze všech stran dvoj i té sloupoví vysoké 18 
metrů. Dvakrát osm iónských sloupů zdobilo j eho průčelí, dvakrát osm se 
j ich skrývalo vzadu, dvakrát dvacet j ich stálo po stranách a všechny byly 
monolity z místního mramoru, který svou jakostí převyšoval parský. Z mra
moru byla i cel la, schodiště a reliéfní  výzdoba. Sto dvacet let trvala prý jeho 
stavba, zahájená počátkem druhé poloviny 6. století př. n. I .  a dokončená 
za účasti předních umělců efeskými architekty Paióniem a Démétriem. 
Roku 356 př. n .  I .  jej zapáli l  b lázen jménem Hérostratos (údajně aby své 
jméno navěky proslavil) ;  Efesané jej však znovu postavil i v původní  nád
heře. Dnes po něm zbylo jen řídké rumiště napůl pohlcené močálem a zdá 
se, že sama země tu pro něj pláče. Zniči l i  jej Gótové, křesťanští horlivci 
a zemětřesení. Jeho poslední s loupy dal odvézt císař Jústiniános k výzdobě 
Aja Sofie, kde stojí dodnes a odděluj í  hlavní loď od pravé postranní. Ně
kolik čelných sloupů s podstavci, o j ej ichž pohanské reliéfy křesťané nestá
li , nalezl po desetiletém hledání pod šestimetrovou vrstvou ztvrdlého bah
na Angličan J .  T. Wood a dopravi l  je roku 1869 do Britského muzea. 
Mezi nimi i jeden zvlášť pozoruhodný: s věnovacím nápisem lýdského krá
le Kroisa. 

Málo se toho zachovalo v Malé Asii též z j iných řeckých chrámů. Přinej 
menším jeden z nich byl dórský: Athénin v Assu na březích Tróady ze  
sklonku 6 .  století př. n .  I .  Na jeho místě je dnes podsada a dvě hlavice 
sloupů; o jeho metopy se rozdělil Louvre s muzei v Bostonu a Istanbulu. 
Z chrámu v nedaleké Neandrii , pravděpodobně o něco staršího, zbylo ješ
tě méně a nevíme, ani komu byl zasvěcen. Artemidin chrám v Sardech 
z Kroisových dob zmizel v nové přestavbě, jej íž velkorysost  dosvědčuj í dva 
vysoké iónské sloupy uprostřed rozvalin nad potůčkem s kvetoucím ráko
sím, jenž býval kdysi zlatonosným Paktólem z báj í  o Mídovi. Apol lónův 
chrám v Didymách je snad nejskvělejší řeckou stavební památkou v Malé 
Asi i .  Co dnes z něho stoj í, je však také jen přestavba z hellénistických 
a římských dob, protože j ej počátkem 5 .  století př. n .  I. vyplenil i  a spáli l i  
Peršané .  Pozůstatky iónského chrámu z archaické doby, které nadchnou 
i nearcheologa, j sou v této části řeckého světa už jen v H éřině svatyni na  
Samu. Ne že by  tu  všude nebyli Řekové stavěli ; právě naopak! S tejně 
vytrvale a stejně důkladně jim to však barbaři boura l i  . . .  

Čas se svou ničivou silou připoji l  k dílu barbarů. Dnes selhává dokonce 
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fantazie, chceme-li si představit tyto chrámy pod sluncem zašlých století, 
kdy zářily novotou a hrály duhou barev. Zbývá jen vzpomínka na mistry 
a dělníky, kteří v nich měli oslavit velikost bohů - a ukázali svou vlastní 
velikost. 

Jako stavitelé, sochaři, malíři, básníci a hudebníci měli Řekové v dějinách 
předchůdce. První však začali zkoumat svět vědecky a první dospěli k po
hledu na svět z h lediska vědy. Stali se prvními vědci, prvními filozofy. 

"Filozofie" znamená doslovně "lásku k moudrosti" (od filó, "milovat" 
a sofiá, "moudrost") .  Dnes jí  rozumíme v nejširším smyslu vědeckou dis
ciplínu, j ež hledá odpověď na základní otázky světa, společnosti, člověka 
a lidského poznání. Zaj ímá se o vše, co má smysl a význam, a usiluje o syn
tézu vědění. Řekové ji chápali původně ještě šíř: j ako souhrn všech teore
tických a praktických vědomostí a zároveň j ako moudrost, kterou se má 
člověk řídit. První jej ich filozofové byli mysliteli i vynálezci, přírodovědci 
a techniky, matematiky, fyziky, chemiky, zeměpisci, zeměměřiči ; zabývali 
se pohybem nebeských těles i správou státu a problematikou námořního 
obchodu. S úžasem hleděli na svět kolem sebe a ptal i  se jako zvědavé děti, 
sháněli se po odpovědích a dávali si je sami. Řekli přitom nejeden nesmysl, 
j ak dnes víme, ale jej ich úsilí mělo hluboký smysl :  právě proto povznesli 
poznání na úroveň, jaké předtím nikdo nedosáhl .  "Ve srovnání s empiric
kými a zlomkovitými vědomostmi, jež lidé na Východě nasbírali za dlouhá 
staletí," říká historik starověké vědy A. Reymond, "je řecká věda pravým 
zázrakem. Zde lidská mysl poprvé pochopila, že je možné vymezit j istý 
počet zásad a vyvodit z nich jistý počet pravd, které jsou jej ich nutným 
následkem." A nejen pochopila: také je poprvé shrnula v systém objektiv
ně platných poznatků, tj . ve vědu, a vytvořila si na jej ich základě názor na 
svět. Nebo přímo světový názor. 

Tento svůj názor vyslovili Řekové nejdřív teologicky, tj . v náboženství 
a v mýtech, a své zkušenosti vyjádřili nejdřív v příslovích. Tím se nelišili od 
j iných národů, na rozdíl od nich učinili však rozhodný krok vpřed. Přešli 
od teologického výkladu ke kosmologickému, tj . k výkladu světa z něho 
samého. Kladli si otázky, z čeho a jak vznikl svět, co jsou nebeská tělesa 
a jaké jsou příčiny jej ich pohybu, co je  život a jak povstal, proč se děje  
v přírodě to  č i  ono, v čem spočívá vesmírný i světový řád ("kosmos") 
a mnohé j iné. Nespokojil i se odpověďmi, jež j im byly předkládány k věření, 
a snažili se naj ít jiné s vynecháním bohů. Samozřejmě bohy z Olympu ih-
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ned nesesadili , ani rázem nepřeskočili stíny minulosti. Důležité však je, že 
se dali na cestu pozorování, bádání a přemýšlení, že dovedli rozlišit fakta 
a fikce, že dospěli k zevšeobecnění svých poznatků. Na tuto cestu se dali 
nepochybně i lidé jiných starověkých národů, brzy se však na ní zastavil i .  
Nebo beznadějně zabloudil i .  

Patří mezi nejvzrušivější otázky děj in, proč se do čela tohoto všelidského 
pokroku dostali zrovna Řekové, a nikoli Egypťané, Babylóňané nebo j iné 
národy starověkého Východu, které měly mnohem starší kulturu a civiliza
ci. (Národy Západu v tomto smyslu tehdy ještě neexistovaly.) Řekové žili 
v malých a přehledných státech, cestovali ,  plavili se po moři, poznávali ,  
srovnávali. Jako rolníci museli odhadovat úrodu, jako podnikatelé odbyt, 
jako obchodníci riziko. Ať se živili jakkol i ,  práce je neustále nutila přemýš
let a samostatně rozhodovat. Jako občané mohli o veřejných věcech spo
lurozhodovat. Naproti tomu obyvatelé orientálních říší žili v obrovských 
bezhraničních celcích, které n ikdy nepřehlédl i .  Byl i  připoutáni k půdě, 
neměli možnost srovnávat, existenčně záviseli na ústředně řízených zavod
ňovacích pracích, pracovní proces nevyžadoval jej ich osobního rozhodo
vání, z aktivní účasti na veřejných věcech byli vyloučeni .  Kromě rozdílů 
v ekonomické základně a politických formách života, jej ichž vývoj j sme už 
sledovali , hrálo tu zvlášť velkou úlohu náboženství. Zatímco j ednoduchá 
struktura řeckých městských států umožňovala i tyranům vládnout bez 
náboženského donucení, vládcové milionových mas Východu se bez něho 
neobešli .  Vše, co se týkalo náboženství, od výkladu stvoření světa po před
stavu o po smrtném životě člověka, bylo v těchto říších z politických důvo
dů tabu. Astronomické, meteorologické a mnohé jiné poznatky byly pak 
z týchž důvodů monopolem kněží. Rozumový názor na svět neměl za těch
to podmínek dost prostoru pro rozvoj ; naopak, byl j ako odchylka od nábo
ženství potlačován .  Svobodný Řek se mohl zabývat čímkoli a vyjadřovat své 
názory o čemkoli, i když někdy ne bez rizika, a j iný svobodný Řek mu mohl 
odporovat. Poddaný orientální despocie musel mlčet - přinejmenším o vě
cech, o nichž už padlo slovo kněží nebo vládců. 

Vstupní bránu na pole fi lozofie otevřelo Řekům "sedmero mudrců" .  
Byly to  vesměs historické osobnosti ze  7.-6. století př. n . l . ,  třebaže poněkud 
zahalené do legend. S některými jsme se už setkali j ako s vládci a zákono
dárci . Každý by si zasloužil zvláštní kapitolu, ale omezme se jen na jej ich 
nejznámější výroky, j ak je zaznamenal Démétrios Falérský ve 4 .-3 . století 
př. n . 1 .  a Diogenés Laertský ve 3. století n . 1 .  Athénský Solón (asi 640-560 
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př. n .  1 . )  byl prý autorem slavného "Ničeho příliš" a nepříl iš populárního 
"Raď občanům nikoli nejpříjemnější, nýbrž nej lepší" .  Periandros, korinth
ský tyran (asi 627 až 584 př. n .  1 . ) ,  lépe mluvil, j ak jsme už slyšeli (na str. 
159) ,  než jednal . Pittakos, tyran v Mytiléně (asi 645-570 př. n .  1 . ) ,  proslul 
výrokem "Proti osudu ani bohové nebojuj í" a poněkud netyranským "Co 
máš bližnímu za zlé, nečiň sám" . Kleobúlos, vládce v Lindu na Rhodu 
(kolem roku 600 př. n. 1 . ) ,  formuloval prý zásady "Míra je nej lepší" , "Ne
dělej nic násilím", "Odpůrce lidu je třeba považovat za nepřítele (státu)" .  
Biás, mudrc z maloasijské Priény (kolem roku 570 př. n . I . ) ,  se proslavil jako 
spravedlivý soudce a autor výroků "Moudrost je stálejší než ostatní vě
ci", "Miluj rozvážnost" a "Mysli na to, co děláš" . Cheilón ze Sparty (asi 
640-570 př. n .  1 . )  hlásal "Poslouchej zákonů" a "Nedovol jazyku, aby před
bíhal rozum" ;  j ako efor napsal prý Periandrovi, že "pokládá za šťastného 
toho tyrana, který zemře doma přirozenou smrtí" . Sedmý z těchto mudrců 
(pořadí se uvádí různě) nebyl vládcem ani zákonodárcem, nýbrž mužem, 
kterým začala řecká a světová filozofie :  Thalés z Mílétu. 

Starověcí autoři i novověcí badatelé nazývali Thaléta, syna Examinova, 
"největším učencem své doby" . Byl matematikem, fyzikem, astronomem, 
přírodovědcem, vynálezcem a navíc filozofem. Jeho jméno je  první známé 
jméno v děj inách vědy vůbec. Narodil se kolem roku 640 př. n .  1. , v mládí 
se věnoval politice, potom dal přednost obchodování a vydělávání peněz, 
hodně cestoval, nakonec se rozhodl vyplnit život vědeckým bádáním. Ze
mřel téměř osmdesátiletý (po roku 562 př. n . I . ) ,  prý na infarkt ze vzrušení 
na mílétském stadionu. Změřil podle stínu výšku egyptských pyramid, 
vypočítal dráhu slunce od slunovratu do slunovratu, sestavil kalendář na 
základě slunečního roku, vyhotovil meteorologické tabulky s předpovědí 
počasí, vypočítal zatmění slunce (na 28. 5. 585 př. n . l . , j ak známo), vynalezl 
a sestroji l  hydraulické hodiny. Trvalý význam má jeho objev několika geo
metrických pouček, mezi nimi tzv. Thalétovy věty, které se dodnes učí děti 
na základních školách. Jako mudrc se proslavil zejména heslem "Poznej 
sám sebe". 

Jako filozof se stal Thalés zakladatelem tzv. mílétské školy, která se jako 
první pokusila objasnit vznik světa přírodovědecky a chápala svět materia
l isticky. Podle něho "vše má počátek ve vodě a vše se v n i  obrací" , nebo, 
jak cituje jeho výrok Aristotelés, "voda je materiální prazáklad všech věcí" 
Ať to zní j akkoli prostě, jsou v tom obsaženy tři základní myšlenky fi lozofie : 
předně otázka po příčině všech věcí, za druhé požadavek, by se tato otázka 
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zodpověděla racionálně (tj .  nemyticky a také neobrazně) ,  a za třetí před
poklad, že světu lze porozumět z j ednotného základního principu . Ke své
mu názoru dospěl Thalés nikoli spekulací, nýbrž zobecněním výzkumu 
reálných skutečností. Voda má nejvíc forem a tvarů, je  tekutinou, ledem 
i párou, pramení ze země a do země se vrací, je předpokladem a podmín
kou života, při všech změnách je jako hmota ve své podstatě stálá. Jiné 
Thalétovy výroky, zachované většinou v nejasné souvislosti, někdy tomuto 
ústřednímu bodu jeho učení odporuj í. O to nyní však nejde, dokonce ani 
o věcnou správnost či nesprávnost jeho názorů. Tvrdí například, že Země 
je  deska plovoucí na  vodě a že zemětřesení vzniká podzemním vlnobitím. 
Jistěže je to nesprávné, ale oč je  jeho omyl dál na cestě k správnému 
poznání než pravda jeho předchůdců, že zemětřesení vyvolává bůh Posei
dón úderem trojzubce ! Důležité je nikoli to, že se v něčem mýlil , nýbrž to, 
že učini l  rozhodný krok vpřed na cestě l idského poznání. 

Thalétův žák a následovník Anaximandros (asi 610-546 př. n .  1 . )  byl 
rovněž Míléťan a muž všestranných zájmů. Vynalezl sluneční hodiny, na
kresli l první mapu země a moří, zhotovil model nebeské klenby, pokusil se 
určit velikost a vzdálenost oběžnic a kromě j iného zj istil podstatu deště 
a větru. Na rozdíl od Thaléta tvrdil , že Země má tvar  nízkého válce a vznáší 
se v otáčivém pohybu volně v prostoru. Zrod nebeských těles vysvětloval 
velmi nenábožensky :  odtrhla se prý odstředivou s i lou od "ohnivé kůry" 
vzniklé otáčením Zěmě. Souhlasil s Thalétem, že existuj e  "základní látka",  
ze které se vše skládá .  Hledal j i  však v nějaké neurčité a neomezené věčné 
pralátce, kterou pokládal za hmotnou. O původu člověka  pak napsal :  "Na 
počátku se zrodil člověk ze živočichů j iného druhu . . .  První živočichové se 
zrodili ve vlhku a měli na sobě šupinatou (ostnatou) kůru . . .  Člověk se 
zpočátku podobal j inému živočichu, a to vodnímu ( rybě)" ,  Anaximandrův 
mladší současník a žák Anaximenés se vrátil k Thalétově představě o Zemi 
ve tvaru ploché desky, a le  souhlasil s Anaximandrem, že se  vznáší v pros
toru. Hvězdy se podle něho pohybovaly kolem Země a vznikly ze Země. -
Nemusíme být ani přírodovědci, abychom si u Anaximandrova názoru na 
vzn ik člověka vzpomněli na mnohem pozdější DaIWinův Pltvod dnlhů. 
Avšak i problém, zda existuje "základní látka", jež je jednou ze známých 
substancí Uak tvrdi l  Thalés) nebo něčím od nich rozdílným Uak tvrdil 
Anaximandros), se objevil v nové formě znovu. "Teoretická fyzika sledo
vala v posledních dvou desetiletích hlavně první možnost," n apsal napří
klad W. Heisenberg ve Fyzice a filozofii (1 956), "poslední názor přesně 
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odpovídá Anaximandrovu učení a jsem přesvědčen, že v moderní fyzice je  
tento názor správný." 

Přírodovědecké, tj . v podstatě material istické chápání světa, které za
vedli do fi lozofie Míléťané, našlo brzy protějšek a protiklad v chápání, 
jemuž se pozděj i  dostalo názvu "idealistické" .  Prvníjeho představitelé vyšli 
kupodivu z něčeho tak racionálního a objektivního, jako je číslo. Ačkol i  na 
svou školu napsali Médeis ageometrétos eisit6, "Neznalý geometrie ( = ma
tematiky) sem nevstupuj" ,  vytvořili j akési náboženské bratrstvo, jež se 
kromě matematiky zabývalo hloubáním o metafyzických záhadách a zpy
továním svědomí, věřilo v démony a stěhování duší, hlásalo politické nauky 
zdůvodňuj ící nadvládu aristokracie a přitom se řídilo řeholně komunistic
kým heslem "Společný je majetek přátel" .  O obsahu tohoto učení nemáme 
zcela jasno, protože z jeho tezí se zachovaly jen zlomky, z n ichž mnohé jsou 
nesrozumitelné. Mnoho toho nevíme ani o jeho zakladateli, j ímž byl jinak 
dobře známý Pýthagorás ze Samu. 

"Takzvaní pýthagorovci se zabývali vědami matematickými a první v nich 
značně pokročil i ," říká Aristotelés v Metafyzice . "Poněvadž jimi byl i vycho
váni, začali pokládat jej ich principy za principy všech věcí. V těchto vědách 
zauj ímají  čísla přirozeně první místo, a tak spatřovali u čísel mnohem víc 
podobného tomu, co existuje a vzniká, než u ohně, země a vody. Například 
se j im zdálo, že určitou vlastností čísel je spravedlnost, jinou pak duše 
a rozum, j inou úspěch, a tak podobně ve všech ostatních případech. Kromě 
toho viděli v číslech vlastnosti a vztahy harmonických spojení. Protože tedy 
všechno ukazovalo celou svou podstatou podobnost s čísly, jež jsou (podle 
nich) v přírodě první, považovali prvky čísel za prvky všech věcí a celý 
vesmír za harmonii a čísla." Jestliže hledali v matematice klíč k tajemstvím 
vesmíru, bylo to na 6. století př. n. I. pozoruhodné úsilí, jež mohlo lidstvo 
plně ocenit až po Kopernikovi, Galileovi a Newtonovi, a ještě víc po Plan
ckovi, Bohrovi a Einsteinovi. Jestliže to s matematikou přehnali, lze v tom 
spatřovat obvyklé důsledky zanícení průkopníků. Jenže to přehnali pořád
ně, jak je zřejmé ze slov jednoho z pozdějších pýthagorovců, Filoláa z Kro
tónu : "V podstatě čísla je, abychom se k němu uchylovali, aby nás vedlo 
a poučovalo v každé pochybnosti a nesnázi. Nebýt čísla a jeho povahy, nic 
z toho, co existuje ,  nebylo by nikomu j asné ani samo o sobě, ani ve vztahu 
k j iným věcem . . .  Moc čísla se projevuje nejen ve všem, co se týká bohů 
a démonů, ale i ve všem lidském jednání a myšlení, ve vší výrobní a výtvar
né činnosti a v hudbě." 
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Pýthagorás ze Samu se podle antických zpráv narodil kolem roku 580 př. 
n .  I .  V touze po vědění se dal zasvětit do "hellénských i barbarských mys
térií" a podnikl studijní cesty do Egypta, Babylónie a na Krétu. "Když 
dosáhl čtyřiceti let," píše Aristotelův žák Aristoxenos, "a viděl, že Polykra
tova tyranie je příliš tvrdá, než aby svobodný člověk mohl se ctí snášet dozor 
a despotismus, odjel do Itálie." Usadil se v bohatém Krotónu a získal si 
tam jako filozof a zároveň ideolog vládnoucí aristokracie podobný vliv, jaký 
měl Kalvín v Ženevě. Vypadal prý vznešeně, nikdy se neusmál a přednášel 
jen v noci, žáků měl asi šest set. Když objevil proslulou větu, že "čtverec 
nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku se rovná součtu čtverců nad od
věsnami", přinesl prý bohům hekatombu, tj . oběť sta volů. Stejný zájem jako 
geometrii věnoval aritmetice a teorii čísel .  Akustiku obohatil poučkou, že 
výška tónu závisí na délce struny, a obchodní praxi zavedením systému měr 
a vah. Astronomické výzkumy a matematické úvahy ho přivedly k novému 
modelu vesmíru. Do jeho středu umístil Zemi, kterou považoval za kulatou 
a obydlenou také protinožci . Měsíc pokládal za osvětlený Sluncem, plane
ty se podle něho pohybovaly v kruhu kolem Země (a přitom vydávaly 
souzvuk sedmi tónů, "harmonii sfér"). Bez ohledu na to však hlásal, že 
"nebeská tělesa jsou bohové" a že "příčinou uspořádání vesmíru, a to jak 
celku, tak jednotlivých částí, je Osud" .  Není pochyb, že přes všechny nevě
decké prvky ve svém učení a zpátečnické politické názory měl v dějinách 
vědy pokrokový význam. V aritmetice a geometrii dospěl k poznatkům, 
bez nichž si nedovedeme představit Eukleidovy (ani žádné j iné) Základy 
matematiky. 

Jako většina filozofů žil prý Pýthagorás velice dlouho; spor je v literatuře 
jen o to, zda zemřel v osmdesáti nebo devadesáti letech. "Jeho škola se 
udržovala," píše Diogenés Laertský, "až do devátého nebo desátého poko
lení, neboť poslední pýthagorovci, které spatřil ještě Aristoxenos, byli Xe
nofilos z Chalkidiky a Fantón z Fliúntu . . .  , žáci Tarenťanů Filoláa a Eury
ta." Starší pýthagorovci prošli doslovně "ohněm pronásledování" , čímž 
založi li tradici, jež přežila jej ich fi lozofii . Příčinou zapálení j ej ich školy 
nebyla však "zášť luzy" vůči "mužům vědy", nýbrž jej ich politická angažo
vanost na straně aristokracie v boj i  o moc v Krotónu. Pozdější pýthagorov
ci ustrnuli v dogmatickém chápání slov svého mistra : autos efá, "on sám to 
řekl", nabylo u nich autority výroku římského papeže nebo citátu z koránu .  
V matematice se  zaměřili na jednostranné zkoumání kvantitativních vzta
hů, až skončili v číselné mystice. Ve filozofii dospěli k čistému idealismu, 
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jehož historický význam záleží snad jen v tom, že se stal jedním z pramenů, 
z něhož čerpal Platón. 

Třetím ohništěm, ze kterého vyšlehly už v archaické době j iskry filozofie 
a vědy, byl maloasijský Efes. Počátkem 6. století př. n .  I .  svrhl tam lid vládu 
aristokracie a jeho vůdce, .který se náhodou jmenoval rovněž Pýthagorás, 
se prohlásil tyranem. Za nekl idné vlády, ve které ho vystřídal syn Melan
thios a toho pak vnuk Pindaros, se tu narodil kolem roku 540 př. n .  I .  
Hérakleitos, potomek staré královské rodiny, jež odvozovala původ od 
zakladatele Efesu Androkla. Nastoupil sice do funkce basilea, což však byla 
už jen kněžská hodnost, ale brzy se jí vzdal ve prospěch svého bratra 
a uchýlil se do ústraní, aby se věnoval filozofi i .  Učinil tak prý na protest 
proti vládnoucí tyranii a z odporu proti jej ímu možnému vystřídání demo
kracií; podle některých antických autorů prý z povýšenosti vůči spoluobča
nům. Ať tomu bylo jakkoli, učinil dobře: napsal velké dílo, jež dostalo název 
O přírodě. Bohužel je však před smrtí svěřil do úschovy Artemidě Efeské, 
která je ve svém chrámu neuhlídala. Známe tedy z něho jen asi 130 citátů 
a zlomků, navíc často zkomolených a ne zcela  jasných (už Cicero ho nazval  
"temným") .  Avšak to,  co z jeho výroků není temné, naprosto dostačuje, 
abychom ho považovali za muže, který přes své nepokrokové politické 
názory (nepokrokové i pro dobu před pětadvaceti stoletími) pohnul lid
ským myšlením kupředu. 

Hérakleitos je  první fi lozof, který ve svém myšlení vycházel z člověka. 
Na rozdíl od pýthagorovců, jej ichž učení znal a kritizoval, nezabýval se 
čísly, nýbrž společenskými jevy. Poprvé se u něho setkáváme také s prob
lémy psychologickými a noetickými .  S mílétskými filozofy ho spojoval ma
terialistický názor na svět, uvědomoval si jej však mnohem vyhraněněj i .  
Mnohem dál  než oni dospěl také v chápání přírodních a společenských 
jevů, čímž přivedl své učení na kval itativně vyšší úroveň. Totéž platí o jeho 
poj ímání filozofie nikoli jako souhrnu poznatků z vědy a praxe, nýbrž jako 
zvláštní syntetické nauky o poznání světa a společnosti . Za základní princip 
všeho minulého i současného a budoucího považoval změnu. Při pátrání 
po jej í  příčině (sama o sobě j i  podle něho neměla) dospěl k ohni, který 
pokládal současně za hmotu i za hybnou sílu .  Polemos patér pan tón, "boj je 
otcem všeho", patří mezi jeho okřídlená slova, panta rhei, "všechno teče" , 
rovněž. Vztahoval je jak na přírodní, tak na společenské jevy. 

Hlavní teze Hérakleitovy fi lozofie osvětlí několik jeho výroků z citátů 
pozdějších autorů . "Oheň je základním prvkem, všechno je obměnou 
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ohně . . .  , všechno se děje v protikladech a všechno teče j ako řeka, všechno 
je ohraničeno a všechno je  jeden svět," čteme u Diogena Laertského. "Boj 
je otcem všeho i králem všeho. Jedny učinil bohy, druhé lidmi, j edny otroky, 
druhé svobodnými," zní citát z Hippolyta. "Protikladné se shoduje a z ne
shodného je  nejkrásnější harmonie," zaznamenal Aristotelés. "Tento svět, 
stejný pro všechny, nestvořil žádný z bohů ani z lidí, ale vždy byl, je a bude 
věčně živým ohněm, zákonitě se rozněcujícím a zákonitě uhasínaj ícím," 
stoj í u Klementa Alexandrijského. Temné nejsou ani četné další výroky, 
nechceme-l i  v nich násilně hledat nějaký příl iš utajený smysl, například 
z Polybia a Sexta Empeirika: "Oči j sou lepší svědkové než uši . . .  Špatnými 
svědky jsou lidem oči i uši, maj í-l i barbarské duše." A teprve už ne výrok, 
zachycený opět Diogenem Laertským, i když je v rozporu se zprávami 
o Hérakleitově politickém postoj i :  "Lid má bojovat o zákon jako o hradbu." 

Chceme-li vědět, co o jeho učení soudí vědci, kteří se zabývají  nejsloži
tějšími otázkami základu hmoty a pohybu jejích částic, obraťme se opět na  
W. Heisenberga: "Moderní fyzika se  v j istém smyslu neobyčejně přiblížila 
k Hérakleitovu učení. Nahradíme-li slovo ,oheň' slovem ,energie' ,  můžeme 
Hérakleitovy výroky považovat slovo od slova za výraz našeho moderního 
pojetí." 

Kam se to dostali Řekové za onoho půl tisíciletí od doby svého temna? 
Od negramotnosti, do které po dórském vpádu opět upadli ,  k filozofickým 
dílům zajímaj ícím dnešní atomové fyziky, k základním poznatkům z celé 
řady přírodních a společenských věd, k básnickým dílům pro dnešní čtená
ře.  Od hrnčířského kruhu, který museli znovu vynalézt, k uměleckým dí
lům, j imiž se chlubí sbírky na celém světě. Od spálených vesn ic ke kve
toucím výstavným městům na březích všech moří kolem jejich vlasti .  Od 
primitivního rodového zřízení k státní organizaci, jež je dodnes předmětem 
studia a ve svých nejvyspělejších formách i obdivu . . .  Dostali se vskutku na 
samou špičku pokroku tehdejšího lidstva, před velké a staré národy, které 
zanechali za sebou jako Héliův sluneční vůz včerejší noc. 

Kdyby byla v této době, kdy k roku jedna chybělo pět set let, postihla 
Řeky nějaká obrovská katastrofa, která by je byla vyhladila z povrchu země, 
zůstali by přesto navěky zapsáni v kulturních děj inách lidstva. Vždyť to, co 
dokázali ,  byl sám o sobě i ve srovnání s jinými národy skutečný zázrak. 

Katastrofa je postihla, jak víme. Obrovské armády barbarů z východu 
i ze západu se vrhly na j ej ich zemi, aby j i  zničily ohněm a mečem. Dodnes 
si lámou historikové hlavy, j ak bylo možné, že se Řekové ubránil i .  Jistěže 
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též proto, že kulturní úroveň národa je ve chvíli dějinné zkoušky veliké plus; 
ale nejen proto. O tom však na příštích stránkách. 

Zde už jen tolik, že všechno, co do této doby Řekové dokázali, bylo jen 
předehrou k tomu, co měli dokázat potom. V době, která dostala název 
a epiteton "klasická". 
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7. KAPITOLA 

ŘECKO-PERSKÉ 
VÁLKY 

Půl tisíciletí měli Řekové čas a klid, aby si utvářeli život podle svých před
stav a zájmů, aniž je někdo rušil zvenčí. Byla to jedinečná historická šance, 
a jak jsme viděli, také jí jedinečně využil i .  V odvážných experimentech 
dospěli k politickému zřízení, jež bylo vrcholem tehdy možného pokroku . 
Vyvinuli nejefektivnější hospodářský systém, jaký do těch dob děj iny znaly. 
Vytvořili obdivuhodná umělecká díla a položili základy mnoha oborů vědy. 
Osídlili rozsáhlá území, zesílili početně a přes veškerou svou roztříštěnost 
i mocensky. Zařadili se zkrátka mezi nejvýznamnější  národy na naší pla
netě. 

Vzestup Řeků vynikal na pozadí tehdy známého světa jako zářící fontána 
na hasnoucím jevišti. Asyřané a Babylóňané dohrávali svou historickou 
úlohu, Chetité nenávratně opustili scénu, Egypťané čekali ve stínu zašlé 
slávy na epilog svých děj in .  Za této situace se však ze statuj ícího komparsu 
náhle odděli l  národ, který v prudkém rozmachu předstihl všechny, jej ichž 
jméno bylo již slavné. Řeky sice j en rozlohou ovládnutých území a velikostí 
vojska, ale to stačilo: Peršané. 

Peršané žili od pradávna v dnešním jihozápadním Íránu, ale první bez
pečné zprávy o nich máme až z druhé poloviny 7. století př. n. 1., kdy se 
jej ich král Kuruš čili řecky Kýros ( 1 . )  stal vazalem asyrského krále Aššur
banipala. Po pádu Ninive roku 612  př. n. 1 .  se dostali pod nadvládu Médů, 
svých severozápadních sousedů, kteří spolu s Babylóňany vyvrátili asyr
skou říši . V odporu proti novým vládcům se stmel il i  a v bojích natolik 
zesílili, že v polovině 6.  století př. n .  I .  vytvořili ze svého kmenového svazu 
stát, jenž se stal brzy vedoucí silou na celém Blízkém východě. 

Za zakladatele tohoto prvního státu Peršanů a z něho vzniklé perské říše 
považuje historická tradice Kýra II .  ("Staršího") z dynastie Achaimenovců, 
který byl (bez ohledu na  legendy zachycené Hérodotem a zveličené Xeno-
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fón tem) nepochybně vynikající vojevůdce a diplomat. Vlády se ujal kolem 
roku 559 př. n. 1 . ,  po jejím upevnění se vzbouřil proti médskému králi 
lštuvegovi (Astyagovi), porazil jeho vojsko a připoj i l  Médii ke svému krá
lovství. V krátké době tří let dobyl pak Arménii ,  Kappadokii a Kroisovu 
Lýdii, roku 539 př. n. I. vtáhl otevřenými branami do Babylónu. Těchto 
úspěchů nedosáhl jen údernou silou svých kopiníků, lučištníků a jezdců, 
ale i obratným využíváním vnitřních rozporů v napadených zemích . V Ba
bylónu si například získal úplatky a sliby dvorní hodnostáře, takže mu jej 
umožnili obsadit bez boje. (Zachoval se jeho manifest u příležitosti oku
pace tohoto největšího města starověkého Východu. "Starost o vnitřní zá
ležitosti Babylónu a o jeho svatyně dolehla na mne," píše stylem, který 
byl až mnohem pozděj i  nazván goebbelsovským. "Obyvatelé Babylónu se 
dočkali splnění svých tužeb a nečestné j ařmo bylo z nich sňato.") Své říši 
musel pochopitelně zabezpečit hranice, a tak se vypravil proti Massage
tům, kteří žili na východ od Kaspického moře. Roku 530 př. n. I. v boj i  však 
padl. Po krvavých sporech o následnictví ujal se vlády jeho syn Kambužij a 
čili Kambýsés. Podle zpráv historiků byl to "ukrutník a šílenec" , ale podro
bil si rozsáhlé oblasti Malé Asie, dnešní Sýrii a Izrael (přičemž dovolil 
Židům návrat z "babylónského zajetí") a roku 525 př. n .  I . po bitvě u Pélú
sia na Nilu také Egypt. Jeho nástupcem se stal, opět po krvavých paláco
vých boj ích a povstáních v celé říši, král Darajaváuš, Reky zvaný Dáreios. 

Král Dáreios (I . )  byl stejně schopný vojevůdce a diplomat jako Kýros, 
navíc byl i vynikaj ící organizátor. Tvrdě se vypořádal s povstalci, potlačil 
odstředivé tendence, v říši s mnoha národy s rozdílnými tradicemi vždy 
silné, a přebudoval státní správu, přičemž důmyslně spojil princip ústřed
ního a oblastního řízení. Říši rozdělil na dvacet oblastí, tzv. satrapií, v je
j ichž čelo postavil místodržitele (persky chšathrapaván, "dozorce", z toho 
"satrapa" )  V jednotlivých oblastech ponechal tradiční orgány místní sprá
vy, pouze je podřídil zvláštním inspektorům. K ústřednímu řízení říše vy
tvořil rozsáhlý byrokratický aparát v sídelním městě Súzách, jež spojil  s ob
lastními středisky dobrými silnicemi a pravidelnou j ízdní poštou. Množství 
místních platidel nahradil hodnotnou zlatou mincí ("dáreikem") .  Zavedl 
přísný odvod daní do královské pokladny a mužů do královské armády, jej íž 
j ádro tvořilo "deset tisíc nesmrtelných" příslušníků jeho osobní stráže ("ne
smrtelných" proto, že když některý padl, byl okamžitě nahrazen j iným 
předem určeným odvedencem). Ve vnitřní politice považoval za hlavní 
úkol držet na uzdě masy poddaných a otroků, j ej ichž postavení namnoze 
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splývalo, v zahraničí pak neustálou expanzi, aby získal nové poplatníky 
a vojáky. Svou moc si ideologicky upevnil tím, že se prohlásil za potomka 
"nejvyššího dobrého boha" Ormuzda (Auramazdy) . Byl absolutním vlád
cem nad životem a smrtí všech svých poddaných (včetně nejvyšších hod
nostářů, kteří "směli vidět j eho tvář" ) a za své poddané pokládal "všechny 
lidi od východu po západ slunce". Oficiálně se tituloval "král králů, král 
zemí, král všech čtyř stran světa", nebo úsporněj i  "veliký král" 

Po tom, co bylo dosud řečeno, není třeba zvlášť zdůrazňovat, že mezi 
řeckým a perským zřízením (a vůbec způsobem života) byl nebetyčný roz
díl .  Řekové si to uvědomovali, a přestože mnohého si u Peršanů vážil i ,  cítil i 
se j im v tomto ohledu nadřazeni; dokonce i občané států s nepříliš pokro
kovým zřízením. Známý je příběh dvou Sparťanů, Sperchia a Búlia, kteří 
odešli dobrovolně do Persie, aby tam svými životy zaplatili za to, že jej ich 
spoluobčané zabil i  dva perské vyslance. Proč je  zabili ,  o tom pozděj i ,  nyní 
dejme slovo Hérodotovi. "Odvaha těchto mužů je hodna obdivu, ale navíc 
i jej ich slova. Cestou do Súz přišli k Hydarnovi, který byl správcem přímoř
ské oblasti Asie. Přij al je přátelsky, pohostil je a u stolu se j ich zeptal :  
,Mužové lakedaimonští, proč se nechcete stát přáteli velikého krále? Vždyť 
vidíte, j ak si dovede vážit znamenitých mužů, pohleďte j en na mne a na  
moje postavení. Tak i vy, kdybyste se  mu vzdali, vždyť máte u něho pověst 
znamenitých mužů, stali byste se vládci nad zemí v Helladě, kterou by vám 
daroval ! '  Nato odvětili takto: ,Hydarne, tvoje rada nevychází ze správné 
úvahy. Radíš nám, ačkoli js i  zkusil j en jedno, druhé nikoli .  Otrokem být 
umíš, ale o svobodě nevíš, je-Ii sladká nebo ne. Kdybys jí totiž jednou okusil ,  
radi l  bys nám bojovat za ni  nikoli kopími, ale třeba i sekyrami ! ' "  

Přesto však an i  tento rozdíl ,  ani žádný j iný, nebyl příčinou historické 
srážky mezi Řeky a Peršany. Jestliže je pravda, že státy se udržují těmi 
principy, podle kterých vznikly, pak veliký král Dáreios I .  musel nevyhnu
telně pokračovat ve výbojích svých předchůdců. To byla hlavní - a vlastně 
jediná - příčina, proč napadl Řeky. Nechceme-li ovšem připustit, že Řeko
vé jeho útok vyprovokovali ,  jelikož se mu dobrovolně nepodrobili . 

Poněkud j iná byla příčina, proč současně s barbary z východu napadl i  
Řeky barbaři ze západu. V tomto případě se zas Řekové nechtěli dát 
dobrovolně zahnat do moře. 

První styky mezi Řeky a Peršany byly korektní, ba přátelské. Neměli společné 
hranice, a tedy ani spory obvyklé mezi sousedy. Oddělovala je lýdská říše. 
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A potom: Řekové se světem kolem sebe vždy raději obchodovali, než bojovali. 
Vztahy mezi Řeky a Peršany se dlouhou dobu vyznačovaly pozoruhod

ným vzájemným respektem. Nejen Hérodotos a Xenofón, ale i jiní řeč
tí autoři kladně hodnotili jej ich organizační talent, vojenskou zdatnost 
a mnohé morální vlastnosti. Vůči jej ich politickému systému měli výhrady, 
považovali jej však za jej ich vnitřní věc. Perští králové s oblibou přij ímali 
Řeky ve své zemi. Řečtí lékaři pečovali o jej ich zdraví, řečtí umělci praco
vali na výzdobě jej ich paláců v Súzách a Pasargadách, řečtí žoldnéři byli 
vítanou posilou jej ich vojsk. Za sporů Peršanů s Lýdy stáli Řekové pocho
pitelně na své straně. Většinou však nadržovali Peršanům, protože lýdský 
tlak cítili bezprostředněji ,  a řada řeckých maloasijských států Peršany pří
mo podporovala.  

Příznivý vývoj řecko-perských vztahů byl narušen pádem lýdské říše 
(547 př. n. 1 . ) .  Peršané pronikli až k Egejskému moři a malé řecké státy se 
najednou octly v jej ich obklíčení. Ohled na dřívější spojenectví a sympatie 
bránil velikému králi, aby je anektoval .  Pro všechny případy si však v nich 
zaj istil vliv. Už Lýdové se vměšovali do jej ich vnitřních věcí a podporovali 
své příznivce, ale zpravidla tak, aby se dostali k moci podle řeckých politic
kých tradic. Peršanům byl podobný politický takt cizí a o řeckých tradicích 
neměli zdání. Jestl iže se k nim některá města bez výhrad přiklonila, jako 
například Mílét, odměnili je výsadami. Jestliže ne, otevřeně v nich interve
novali a dosadili v jej ich čelo své lidi. Když narazili na odpor, bezohledně 
jej potlačili .  Kýros například zničil roku 545 př. n . 1 .  Fókaiu a Teós, přičemž 
se dopustil takových ukrutností, že obyvatelé, kteří je přežili, se rozhodli 
raděj i  svá města opustit než žít pod perskou nadvládou. (Tejští se vystěho-: 
vali do Thrákie a založili tam město Abdéru, Fókajští se zastavili až na 
Korsice a usadili se na místě dnešní Alerie.) Přes otřesný osud těchto měst 
i j iné projevy zvůle, j imiž se Peršané předvedli z té horší strany, například 
zničení Héřina chrámu na Samu Kýrovým vojevůdcem Harpagem, snažily 
se řecké státy vycházet s Peršany po dobrém. Vedl je k tomu zčásti strach 
a zčásti naděje v jej ich blahovůli ; hlavně však neměly za daných mocen
ských poměrů j iné volby. Někteří tyranové, z n ichž se stali malí místodrži
telé velikých králů, prosazovali dokonce přátelství s Peršany, a to nikoli ke 
škodě svých měst. 

Objektivně je třeba říci, že z perských výbojů měli maloasijští Řekové 
zpočátku prospěch. Pokud se nedostali s Peršany do otevřeného konfliktu, 
zachovali si státní samostatnost, na níž jim velice záleželo. Jistěže viděli 
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v dosazování vládců Peršany porušení své svrchovanosti . Nedalo se však 
nic dělat, a konečně otázku, j ak se kdo dostal k vládě, považovali za méně 
důležitou, nežjak kdo fakticky vládl .  Dříve pomáhali jej ich vládcům k moci 
Lýdové, nyní  pro změnu Peršané; perský vliv také nemusel trvat věčně. 
Pokud tito vládcové plni l i  své povinnosti, tj . využívali  svých dobrých vztahů 
k Peršanům ve prospěch státu a vládli v souladu s obecně uznávanými zá
kony, mohli si být j isti podporou politicky nejvlivnější části obyvatelstva. 
Většinou tomu tak bylo: dosáhli od Peršanů snížení nebo zrušení "darů" 
dříve odváděných Lýdům, získali privilegia k exportnímu a tranzitnímu 
obchodu, dodržovali ústavu. Rozvoj obchodu a plavby přinášel do řeckých 
měst bohatství. Je sice pravda, že největší část z něho připadla velkoob
chodníkům a rejdařům, ale docela slušné drobty se ušly i prostým námoř
níkům, řemeslníkům a širokým masám svobodného lidu. To se však změ
nilo, když Peršané dobyli j ižní přímořské oblasti až po Egypt a začali na 
úkor Řeků preferovat obchodně zdatné Foiničany. Nespokojenost otřásla 
relativní stabilitou řeckých států, řada vládců byla smetena povstáními 
a perští satrapové zasáhli mocí. Nakonec začlenili většinu těchto států do 
svých satrapií a vládu nad nimi svěřili velitelům okupačních jednotek nebo 
místním loutkám. Přátelství mezi Řeky a Peršany skončilo. 

Na podporu svých maloasijských druhů ostatní Řekové z obavy před 
Peršany nic nepodnikli .  Jedině Athéňané vyslali na dobytý Teós válečnou 
loď, aby zachránila básníka Anakreonta. Roku 5 1 2  př. n. I. se vypravil 
Dáreios I .  proti Skýthům na severním pobřeží Černého moře. Tamější 
Řekové však zachoval i  neutralitu, aby neupoutali na sebe pozornost. Když 
ale pak obsadil Bospor a pronikl do Thrákie, získal kontrolu nad obcho
dem s Černomořím, čímž ovšem bezprostředně ohrozil zájmy evropských 
Řeků. Teprve nyní vystoupil Athéňan Miltiadés, vládce v thráckém Cher
sonnésu, a vyzval Řeky ke společnému boj i  proti Peršanům.  Se sympatiem i  
s e  setkal u Řeků v Egyptě, Libyi a na Kypru . Ostatní bylo však stále ještě 
těžké dostat do jednotné fronty. Krátce nato obsadil Dáreiův vojevůdce 
Megabazos rozsáhlá území až po Dunaj ,  začlenil Thrákii do perské říše 
a podrobil si makedonského krále Amynta, což jen omylem (který se však 
projevil až po 178 letech) považoval za úspěch . Když se blížil podle našeho 
počítání rok 500 př. n. 1., byli Řekové ze tří stran v kleštích : z východu, od 
severu a z jihu. Přitom král čtyř stran světa vůbec neskrýval, že míní tyto 
kleště sevřít . Nic mu v tom nebránilo, ani známá rovnováha strachu a sil .  
Persie byla jedinou supervelmocí. 
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Za těchto okolností pokládali perští satrapové za zbytečné, aby se na 
podmaněné Řeky ohlíželi .  Místo diferencovaného přístupu k jednotlivým 
státům nastolil i režim jednotící krutovlády. Vyvolali tím zcela přirozenou 
reakci : dosud rozdělení Řekové se spoj i l i  ke vzpouře. Povstání nakonec 
vypuklo v Mílétu, když ho roku 500 př. n. I .  zbavil perský satrapa výsad. 
V jeho čelo se postavil tamější tyran Aristagorás, do té chvíle věrný sluha 
Peršanů. Jeho osobní motivy nebyly sice zvlášť ušlechtilé (měl dobýt pro 
Dáreia ostrov Naxos, ale byl poražen, a tak ze strachu před následky se 
přidal k povstalcům) .  To bylo však Řekům lhostejné.  Se stejným zoufal
stvím jako naděj í  se vrhli na rozptýlené perské posádky ve svých městech 
a bez ohledu na ztráty je pobil i .  Pak se zformovali a vypravil i  se proti 
perskému satrapovi v Sardech. 

Aristagorás Peršany znal a nepodceňoval, odjel proto s poselstvím do 
Sparty a Athén, aby získal pomoc. Ve Spartě neuspěl. Lákal sice krále 
Kleomena vyhlídkou na skvělou kořist a nabízel mu vysokou odměnu (nej
dřív deset, pak dvacet, nakonec padesát talentů),  ale zkazila to, j ak říká 
Hérodotos, Kleomenova dcerka Gorgó, která při pohledu na otcovo váhá
ní zvolala: "Otče, jestliže toho cizince nepošleš pryč, j istě tě podplatí! " 
Athéňané mu slíbil i  dvacet lodí a také je  poslali ;  kromě menší pomoci 
z Eretrie na Euboi nedostali jinak nic. Kostky byly ovšem už vrženy, jak 
řekl j iný vojevůdce při  j iné příležitosti, a tak mu nezbylo než bojovat. Se 
spojenými vojsky maloasijských Řeků, odhodlaných raděj i  padnout v boj i  
než žít v perském otroctví, postupoval rychle do vnitrozemí a dostal s e  až 
k Sardám. 

U řeky Paktólu, kde Mídás smyl ze svých rukou kletbu zlata, si Řekové 
odpočinuli .  Pak se seřadil i a vzali město ztečí. 

Po oslavě vítězství se podle vzoru svých předků od Tróje pohádali a vrá
tili se domů. 

... Jestliže se Řekové u Sard nepohodli , nelze se j im divit. Vždyť ani dnes 
vlastně nevíme, co měli tehdy dělat. Zůstat v Sardech a čekat na útok 
Peršanů? Nebo táhnout na Súzy, či dokonce na staré hlavní město Pasar
gady? Tři tisíce kilometrů cizím barbarským krajem a zapálit tam palác 
velikého krále? Cílem jej ich boje  nebyly přece Sardy ani Súzy ani Pasarga
dy, nýbrž svoboda. Té dosáhli, i když jim bylo j asné, že nikol i definitivně. 
Co je  však na tomto světě definitivní? 

Pro Peršany vznikla ovšem situace, ve které bylo obsaženo jediné možné 
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řešení. Epizodu v Sardech hodnotil veliký král spíš jako urážku než j ako 
porážku . Rozhodl se ji pomstít, jak ho k tomu nutila jeho vlastní důstojnost 
a potřeba dokázat svou moc. Beze spěchu a promyšleně, ale s tím větší 
tvrdostí, aby dal všem svým nynějším i příštím poddaným na věky výstrahu. 

Potrestání maloasijských Řeků včlenil Dáreios I .  do velkoryse koncipo
vaného plánu na podmanění všech Řeků, který už začal uskutečňovat 
obsazením Bosporu a Thrákie. Doplnil a přebudoval své vojenské s íly, aby 
byly schopny kombinovaných námořních a pozemních operací. Současně 
se postaral, aby hrozbami a úplatky rozleptal beztak nepevné spojenectví 
řeckých států. Schopnost svého vojska si prověřil invazí na ostrov Kypr. 
Dobyl ho a k hrůze všech Řeků zničil slavný Afrodítin chrám v Pafu. Roku 
494 př. n .  I .  se pak odhodlal k velkému úderu. Připlul k Mílétu s obrovskou 
flotilou 600 foinických lodí, jej ichž velitelé hořeli touhou zničit své hlavní 
obchodní konkurenty. Jakmile je  Řekové spatřili , okamžitě proti nim vy
pluli, a přestože byli početně mnohem slabší, zaháj i l i  útok. Po hrdinném 
boj i  muže proti muži na vratkých palubách byli nuceni ustoupit k ostrovu 
Ládé (dnes už spojenému nánosy písku s pevninou) a v jeho mělkých vo
dách našli pak smrt. Perský výsadek, posílený vojskem z pevniny, vnikl nato 
do města. Zbylé obránce přemohl, muže pobil, ženy a děti odvedl do 
otroctví, budovy zapálil a jej ich trosky srovnal se zemí. Podobný osud určil 
Dáreios I .  Priéně, Magnésii nad Maiandrem, Kolofónu, Smyrně a j inýin 
řeckým městům na pobřeží Asie. Většinu jej ich obyvatelstva, pokud přežilo 
masakry a nevykoupilo se zlatem, deportoval na východ. Bez velké námahy 
dobyl pak ostrovy Chios, Lesbos a Tenedos, ožebračil je výpalným a spolu 
s dříve dobytými oblastmi je začlenil do perské říše. 

Za dva roky po dobytí Mílétu natolik zpacifikoval Dáreios I. maloasijské 
Řeky, že mohl přejít k útoku na Řeky v Evropě. Roku 492 př. n. I .  vyslal 
svého zetě Mardonia, zdatného mladého vojevůdce, s velkým loďstvem 
přes Marmarské moře, aby je napadl od severu. Mardonios se dostal úspěš
ně až k Chalkidice, avšak u poloostrova Athós s dnešní proslulou mnišskou 
republikou, kde podle mýtů Poseidón porazil Giganta Athóa, zničila mu 
loďstvo náhlá mořská bouře. Tři sta lodí tu ztratil z pěti set, a s nimi 20 000 
mužů, sám se jen stěží zachráni l .  Když potom utrpěl zranění v pobřežní 
bitvě, stáhl se do Thrákie a poslal králi prosbu o posily. Nedostal je, byla 
mu však slíbena nová výprava. Došlo k ní až v létě roku 490 př. n. I .  

Tentokrát se  veliký král rozhodl zaútočit na Řecko přímo,  a to přes 
Kyklady, aby se vyhnul nebezpečné plavbě kolem jeho skalnatých severních 
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pobřeží. Vrchní velení loďstva svěřil Dátidovi a vrchní velení vojska Arta
fernovi, kteří se vyznamenali už ve válce s Mílétem. Výpravu podle svého 
zvyku pečlivě připravil ;  nejen vojensky, ale i diplomaticky. Rozeslal posly 
do všech řeckých měst, vybavil je truhlicemi zlata na úplatky a plnou mocí 
žádat "vodu a zemi", tj . bezpodmínečné vzdání se jeho moci. Některá, 
zejména v Thessalii a Boiótii, viděla v kapitulantství šanci na přežití, a tak 
jim vyhověla. V Athénách je však rozhořčený lid hodil do j ámy a ve Spartě 
do studny, ať si j i  prý naberou sami. (Právě proto, aby to Sparťané odčinili , 
poslali ony dva dobrovolníky, Sperchia a Búlia, k popravě do Persie .) Z At
hén však získal Dáreios I. přesto pomocníka: uprchlého tyrana Hippia, 
který se jako thébský Polyneikés neštítil přivést před rodné město nepřá
telské vojsko, aby mu pomohlo vrátit vládu . Nato nalodil 1 00 000 mužu 
a 9000 jezdcu, j ak uvádí Hérodotos, a poslal je  v čele s Dátidem a Artafer
nem proti Athénám. Cestou zničili město Eretrii, aby se mu tak pomstili 
za pomoc, již poskytlo maloasijským Řekum, a bez j akéhokoli odporu 
vystoupili na attické pobřeží. Pláň, na které rozbili pak svuj tábor, byla 
vzdálena od athénské Agory Uak se dohodli měřiči začátkem našeho sto
letí) pouze 42 263 metru. Osada, u které ležela, se jmenovala Marathón. 

Vylodění perského vojska na hranicích Attiky vyvolalo v Athénách zdě
šení a zmatek. Není pochyb, že početně bylo menší, než uvádí Hérodotos, 
nicméně představovalo pro Athény smrtelné nebezpečí. A právě tak není 
pochyb, že v Athénách existovala dost silná strana Hippiových přívržencu, 
která byla pro smír nebo přímo pro kolaboraci s Peršany (čili "Médy" , jak 
je nyní Řekové začali hanlivě nazývat podle jej ich dřívějších pánu). Athény 
však byly demokracií a athénský lid se nemínil vzdát svobody. Ústava mu 
zaručovala, že jeho vule se stane zákonem, a v čele státu měl muže, kteří 
dovedli podle toho jednat. Přitom to nebyli mužové zvlášť významní; ze 
soudobých pramenu zmizelo dokonce jméno prvního archonta. Nebyl i ani 
zvlášť předvídaví a pohotoví. Perské nebezpečí mohl nevidět jen slepý, 
a přesto se nij ak nepřipravili .  O jej ich vojenských velitelích platilo totéž. 
Teprve pozděj i  se ukázalo, že jeden z deseti narychlo zvolených stratégu, 
přitom v pořadí poslední, byl vojenský génius prvního řádu - synovec vlád
ce z Chersonnésu a muž s nepříliš bezúhonnou pověstí, mladší Miltiadés. 

Zděšení a zmatek se projevily především ve sporech, j ak se to mohlo stát, 
že došlo k nynější situaci. Pak bylo rozhodnuto rozeslat posly do blízkých 
i vzdálených měst se žádostí o pomoc. Do Sparty byl poslán běžec Feidip
pidés, urazil vzdálenost 250 kilometru za dva dny. "Mužové lakedaimonští, 
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Athéňané vás prosí, abyste j im přišli na pomoc a nenechali nejstarší město 
Hellénů zotročit barbary. Vždyť Eretrijci j sou už otroky a Hellada je  slab
ší o znamenité město ! "  Spartští gerontové ho uj istili o morální podpoře 
a o ochotě Athénám pomoci, ovšem nikol i  momentálně. Maj í  prý zrovna 
svátky a o svátcích nesměj í  válčit. Athénští stratégové si pomysleli své a vy
dali se s celým vojskem, jež mohli postavit, na pochod k Marathónu. Sklá
dalo se z 9000 hoplítů v těžké zbroj i a oddílu otroků. Pomoc j im poslaly 
jedině Plataje :  1 000 statečných mužů. Utábořili se pak na severovýchodním 
svahu dnešního pahorku Agrie liki, který ovládal cestu k Athénám. 

"Mínění athénských stratégů se rozcházelo," píše Hérodotos. "Jedni byli 
proti svedení bitvy, že prý je j ich příliš málo, aby se mohli srazit s médským 
vojskem, druzí, mezi nimi Miltiadés, k ní vybízel i .  Když tedy byli rozdvojeni 
a horší mínění nabývalo vrchu, měl jako jedenáctý hlasovat vrchní velitel, 
který byl vylosován bobem, a tím byl Kallimachos z Afidny. K tomu tedy 
přistoupil Miltiadés a řekl : Na tobě je nyní, Kallimachu, buďto uvrhnout 
Athény v otroctví, nebo je osvobodit a zanechat tak po sobě památku pro 
všechny věky . . .  Nesvedeme-li nyní bitvu, očekávám, že velká nesvornost 
rozdělí Athéňany a otřese jej ich myslí, takže se přikloní k Médům. Svede
me-li však bitvu dřív, než někteří Athéňané propadnou malomyslnosti, 
jsme s to, daj í-l i  bohové, ve srážce zvítězit. To všechno je nyní v tvých rukou 
a závisí na tobě. Přidáš-li se k mému mínění, bude tvoje vlast svobodna 
a tvoje město první v Helladě. Připoj íš-li se však k těm ,  kteří od bitvy 
zrazuj í, potká tě všeho dobrého, co jsem uvedl, opak !"  Kall imachos se 
rozhodl pro bitvu . 

Osm dní čekalo athénské vojsko, protože žádný ze stratégů, na něhož 
podle pořadí připadlo na den velení, se neodvážil postavit tváří v tvář 
Peršanům. Pak přišla řada na Miltiada. Ihned po úsvitu vyvedl muže na 
pláň a seřadil je  v l inii od dnešního kostela svatého Dimitrij e  k bažině 
Vrexisa. Oddíly rozestavil podle fýl, čestné pravé křídlo přenechal Kalli
machovi, levé svěřil spojencům z Plataj .  Perašané se proti němu postavili 
ve vzdálenosti asi jednoho kilometru, místo j im tam však nedovolilo rozvi
nout šik tak, aby uplatnili svou přesi lu .  Když Miltiadés zpozoroval, že elitní 
jednotky umístili do středu, rozhodl se učinit pravý opak. Stáhl ze svého 
středu zadní řady, takže tam zbyla jen tenká krycí clona, a zesíli l j imi křídla. 
Celý tento přesun provedl rychlej i ,  než na něj stačili Peršané reagovat .  
Bezodkladně vydal rozkaz vyrazit k útoku, a to proti všem zvyklostem 
v běhu. Kovem oděné řecké falangy se hnuly a proběhly vzdálenost k pers-
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kému šiku rychlostí, jež znemožnila lučištníkům účinně zasáhnout, na po
vel sklonily lesklé hroty kopí a srazily se s oddíly Peršanů. Řečtí mužové 
konali svou krvavou povinnost, jak j im kázal zákon, vedli boj s vědomím, 
že mohou ztratit své životy, ale ne tuto bitvu. Peršané se statečně bránili, 
vždyť každému z nich také šlo o život. Měli však převahu vůbec, nikoli na 
rozhodném místě, kterým byla křídla, a tam právě museli couvnout. Perská 
j ízda, která j im měla pomoci, uvízla v močálech, kupředu se probil pouze 
střed pěchoty. To všechno přesně odpovídalo Miltiadovu plánu. Elitní 
jednotky z perského středu ztratily kontakt s postranními a octly se v ob
klíčení, zesílená řecká křídla dokončila pak obchvatný manévr. Perské 
vojsko se obrátilo na útěk a hledalo spásu na lodích. Řekové je hnali před 
sebou do záhuby v moři, řadu lodí jim zapálili , sedmi se zmocnili. Ve chvíli, 
kdy končila poslední minuta boje, poslal Miltiadés Feidippida do Athén. "Ra
dujte se, zvítězili jsme ! "  zvolal, když doběhl na Agoru, a padl mrtvý na zem. 

Miltiadés nedopřál vojsku oslavu vítězství, ani odpočinek. Seřadil una
vené muže a pospíchal do Athén. Obával se, že Peršané se tam pokusí 
vylodit. A skutečně, jej ich lodě se co nevidět objevily před Falérem. Pak se 
však obrátily směrem k asijským břehům.  

"V této bitvě u Marathónu padlo barbarů na 6400 mužů, Athéňanů pak 
1 92," zaznamenal Hérodotos. Mezi padlými byl Kallimachos, stratégové 
Stésileos a Kynégeiros, mimoto mnoho významných mužů z aristokratic
kých i demokratických rodin. "Tolik tedy bylo padlých na obou stranách."  

Athéňané vztyčili nad kostmi a popelem svých padlých u Marathónu 
prostou mohylu z hlíny. Nedaleko od ní  pohřbili padlé z Plataj a padlé z řad 
otroků, kteří dali přednost smrti po boku svobodných mužů před životem 
v poddanství barbarů. S pietou, jež patří mrtvému nepříteli , pochovali též 
Peršany. 

Mohyla s tělesnými pozůstatky padlých Athéňanů stoj í  na Marathónské 
piáni dodnes. Připomíná jeden z velikých dní v dějinách Řecka a Evropy. 

13 .  září roku 490 př. n. I .  

Radost z vítězství byla v Athénách nesmírná .  Jej ich nevelké vojsko porazilo 
armádu velikého krále !  Předtím i pouhé j méno Peršanů slýchali Řekové 
se strachem, nyní vydrželi pohled na j ej ich houfy v barbarských kroj ích,  
přemohli j e  v bitvě na otevřeném poli a zahnali je  i s loďstvem za moře ! 
A to při poměru ztrát tři ku jedné ! To vše vlastními silami Athén, j imž 
kromě Plataj í  nepřišel nikdo pomoci ! 
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Po oslavách a díkůvzdáních přišly však všední dny a s nimi kritika všeho 
možného; Athény byly přece demokracií. Proč ten hrdinský Kall imachos 
slíbil před bitvou bohům za každého mrtvého Peršana obětovat kůzle? Kde 
vezmou Athéňané 6400 kůzlat? Kdyby aspoň těch Peršanů nebyli tolik 
pobili . . .  A což teprve Miltiadés, vítěz od Marathónu !  Nebojoval kdysi na 
straně Peršanů proti Skýthům? Nevládl na Lemnu a Imbru jako tyran?  
Nevymohl s i  na  sněmu sedmdesát lodí a plnou moc k jej ich použití? Každý 
přece myslel, že chce pronásledovat Peršany, a on se vypravil dobýt ostrov 
Paros ! Ke všemu ještě neuspěl . . .  Zkrátka ať zaplatí sedmdesát talentů, co 
ty lodě stály, a za oklamání lidu ať jde do vězení. - Kůzlata, jež Kall imachos 
slíbil ,  byla nakonec obětována jaksi po splátkách. Miltiadés šel do vězení. 
Za rok tam potom zemřel .  

Když se na  tyto události díváme z hlediska pozdějšího vývoje, přímo nás 
udivuje ,  jak je athénská demokracie ke svému prospěchu zvládla. Miltia
dovo nezdařené dobrodružství na Paru se ukázalo pro ni štěstím. Byla 
zachráněna před ctižádostivým a oblíbeným velitelem vojska, který mohl 
na sebe strhnout moc a stát se tyranem. Že j í  toto nebezpečí hrozilo, o tom 
není sporu . Dokázala to carte blanche, kterou dostal za své zásluhy od 
sněmu. A nejen to: j eho odsouzením se vítězné Athény distancovaly od 
dobyvatelské politiky, která by byla vedla ke ztrátě jej ich sympat i í  u l idu 
ostatních řeckých států. S Miltiadovým osobním osudem můžeme mít j istě 
soucit. To nám však nebrání stranit demokracii .  

Demokracie se tedy po zkouškách z le t  490-489 př. n. I .  v Athénách 
upevnila .  Přitom neustrnula, což by se dalo také považovat za jednu z fo
rem upevnění, ale v souladu se změnami v hospodářství a společnosti se 
svými vlastními silami rozvíjela.  Zahnání Peršanů umožnilo svobodnou 
plavbu po mořích. Tím se zvýšil význam námořního obchodu a těch skupin 
obyvatelstva, které měly na něm účast. Patři l i  mezi ně předně obchodníci 
a maj itelé lodí, kromě nich však i početní řemeslníci a nemaj etní občané 
z řad thétů, kteří našli zaměstnání na lodích jako námořníci nebo při stavbě 
lodí jako dělníci . Ti všichni měli přes veškeré vzájemné rozpory společný 
zájem na rozvoj i námořní plavby a prosazovali jej při hlasování na l idovém 
sněmu i při j iných příležitostech. Ústava j im k tomu dávala dostateč
ný prostor i možnost jeho rozšíření. Stejné podmínky poskytovala ovšem 
i statkářům a rolníkům, kteří háj ili svůj zájem na rozvoji zemědělství. Ať se 
zájmy těchto dvou základních skupin svobodného obyvatelstva j akkol i  stře
távaly, díky Kleisthenově ústavě se střetávaly na  půdě demokracie .  
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Postupně se vytvořily v Athénách dvě strany: "námořní" a "pozemková" . 
První bychom mohli nazvat radikální, druhou umírněnou, obě m�ly prog
resivní i konzervativní křídla. Nebyly to pravda politické strany s organizo
vanými členy, sekretariáty, příspěvky atd . ,  j ak je známe dnes. Spíš je lze 
charakterizovat jako volná sdružení občanů podporujících představitele 
svých zájmů. Kromě uvědomělého chápání těchto zájmů hrály tu význam
nou úlohu osobní sympatie a antipatie, rodové tradice i zcela iracionální 
momenty. Zakladatelem a vůdcem námořní strany byl Themistoklés, ar
chón z let 493-492 př. n .  1 .  Jeho protějškem, vůdcem pozemkové strany, 
se stal A�isteidés, jeden ze stratégů v bitvě u Marathónu a archón z let 
489-488 př. n. 1 .  

Themistoklés, syn Neokieův, byl mužem nepříliš vznešeného původu. 
Jeho otec byl přistěhovalec a zbohatlík, matka cizinka z Thrákie nebo Ká
rie a původně asi otrokyně. Zachoval se jeho sochařský portrét z mužných 
let (v římské kopii asi z 3. století n. 1 . ) :  výrazná plebejská tvář, pevné rty, 
energická brada, nezlomná vůle a sebej istota, nepříliš kultivovaný zjev. Od 
mládí vynikal ctižádostí a toužil po politické kariéře. Otec ho v tom mírnil, 
a jak říká Plútarchos, "ukazoval mu proto staré lodi pohozené bez povšim
nutí na mořském břehu a varoval ho, že stejně nakládá lid se svými vůdci, 
když je už nepotřebuje" .  Avšak "sláva Miltiadova mu nedala spát", jak se 
vyjádřil, a všemi prostředky se snažil být první, protože byl přesvědčen, že 
"sice neumí naladit lyru a zacházet s hudebním nástrojem, zato však dove
de, dostane-Ii do ruky malou a bezvýznamnou obec, učinit ji velkou a slav
nou" . Vystihl rostoucí význam námořního obchodu, opřel se o lidi, kteří 
měli na něm zájem, a stal se jej ich mluvčím. Při tom se srazil s představiteli 
pozemkových vlastníků, jej ichž vůdce Aristeidés, syn Lýsimachův, byl jeho 
opakem. "Pocházel ze vznešeného aristokratického rodu, vynikal mírnou 
povahou a poctivostí," píše opět Plútarchos, "a j ako státník nejednal tak, 
aby si získal přízeň nebo slávu, nýbrž podle svého nej lepšího přesvědčení, 
přímo a spravedlivě."  Jeho portrét se nezachoval, ale charakterizuje ho 
jedna příhoda. V den ostrakismu ho zastavil negramotný občan a požádal 
ho, aby mu napsal na střep Aristeidovo jméno. Udělal to a zeptal se: 
"A znáš toho muže?" Občan řekl, že nikoli. "Tak co proti němu máš?" 
- "Celkem nic, jen se mi nelíbí, když se o něm říká, že je moc spravedl ivý." 

Přes rozdílné zájmy a povahy byli však Themistoklés a Aristeidés v jedné 
.věci zajedno: nepokládali vítězství nad Peršany u Marathónu za konec 
války, nýbrž za začátek dalších a těžších bojů.  Tím se lišili od velké většiny 
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Řecké lodě. Vlevo nákladní, vpravo rychlá osobní. Už v archaické době existovaly lodě 
s třemi řadami veslařů nad sebou (triérés), v hellénistické době až o pěti (pentérés) . 
V,šechny lodě měly navíc i plachty (podle antických vzobrazení) 

občanů v Athénách i v j iných řeckých státech. Aristeidés se pro případ 
nového perského útoku spoléhal na  falangy hoplítů s d louhými kopími 
a v těžkém brnění, jež se skládaly převážně z rolníků. Themistoklés byl 
naproti tomu přesvědčen, že "pěšími silami se Athéňané v boj i  nevyrovnaj í  
ani sousedům, kdežto silou založenou na loďstvu se  mohou nejen ubránit 
barbarům, ale i ovládnout Helladu" .  Oba o svou koncepci tvrdě bojovali ,  
ačkoli o tom vzhledem k veřejnému mínění příliš nemluvili. Zvítězil The
mistoklés: roku 482 př. n .  I. dosáhl, že Aristeidés byl ostrakismem vypově
zen z Athén. 

V pozemních bojích měli Řekové staleté zkušenosti. Nyní považoval 
Themistoklés za nutné, aby své krajany co nejdřív připravil pro námořní 
válku. Především však potřeboval válečné loďstvo. Neváhal proto roznítit 
dřímaj ící zášť proti Aigíně, tehdy nejnebezpečnějšímu athénskému konku
rentu na moři, a dosáhl na sněmu, že mu odhlasoval sto lodí. Prostředky 
k jej ich stavbě získal j akoby zázrakem: horníci objevili v laurijských stříbr
ných dolech (na j ihu Attiky) neobyčejně bohatou žílu. Až dosud se výnos 
těchto dolů rozděloval mezi občany rovným dílem. Ve válečné psychóze, 
kterou vyvolal, vymohl na sněmu, že jej dostal k dispozici pro loďstvo. Bylo 
to celkem 100 talentů a postavil za ně sto triér, zcela nových válečných lodí 
se třemi řadami veslařů nad sebou, jež byly na rozdíl od dřívějších mnohem 
kratší, obratnější a rychlej ší. Z dalšího výnosu postavil pak dalších sto triér. 
"Z těžkooděnců, kteří jsou spojeni se zemí, učinil ," j ak praví Platón, "lod
níky a námořníky, a dal tak podnět k řečem, že odebral athénským obča-
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nům kopí a štít a přikoval je k lodní lavici a veslu ."  Budoucnost však brzy 
ukázala, že j ednal správně. 

Zatímco Athény rostly takto do síly, v ostatním Řecku se mnoho nezmě
nilo. Hlavně ne k lepšímu. Thessalie a Boiótie zůstávaly z velké části pod 
vlivem Peršanů, řada měst se zmítala ve vnitřních a sousedských sporech, 
Arkádie a Kypr žily v izolaci. Sparta se dostala do krize, ze které by se dal 
zkonstruovat, být to tak v Athénách, báječný příklad "chaosu, který je  
možný jen v demokracii" . Král Démaratos obvinil spolu krále Kleomena, 
že se vypravil s vojskem na Aigínu nikoli ze státních, nýbrž ze soukromých 
důvodů. Kleomenés nato obvinil Démarata, že vládne neprávem, neboť 
prý není synem krále, ale jen králova přítele. O co jim vlastně šlo, věděli 
snad jen bohové. Nakonec se to dostalo až do Delf. Pýthia dala za pravdu 
Kleomenovi a Démaratos nato uprchl k Peršanům. Vyšlo však najevo, že 
Pýthia byla podplacena, a tak uprchl i Kleomenés, ale jen do Arkádie. 
Pokusil se pak vrátit, a když to nešlo po dobrém, sháněl spojence a vojsko. 
Neměl však štěstí a spáchal sebevraždu .  - Špatně na tom byly i řecké státy 
na západě :  Foiníčané z Karthága chystali invazi na Sicíl i i ,  j ižní Itálii ohro
žovali Etruskové. 

Z tohoto stavu a vývoje v Řecku mohli mít radost jen Peršané, a také j i  
měli .  Vel iký král měl všude své zvědy a z j ej ich zpráv usoudil , že dozrá
la doba, aby odčini l  Marathón a j ediným úderem si podrobil celé evrop
ské Řecko. Tímto velikým králem nebyl však už Dáreios 1 . ,  který roku 
486 př. n. I. zemřel, nýbrž jeho syn Xerxés (persky Chšajarašá), mladý 
a ambiciózní panovník, dědic nejen Dáreiovy obrovské říše, ale i jeho vla
dařských schopností. 

Na výpravu proti Řecku se Xerxés připravoval od svého nástupu na trůn. 
Na j aře roku 480 př. n .  1 . ,  po období dešťů, vyplul s flotilou 1207 lodí 
k Helléspontu . Přistál v Bosporu, kde dal pro vojska z Asie postavit ponto
nový most, a spoj i l  se s Mardoniovými oddíly v Thrákii. U řeky Hebru, 
dnešní Marice, vykonal potom přehlídku svých ozbrojených si l .  Nikdy v dě
j inách od těch dob do dneška nebylo snad pestřejší armády pod jedním 
velením.  Tvořil i ji vojáci ze zemí od Indu po Dunaj a od Afganistanu po 
Etiopii, mluvilo se v ní více než třiceti jazyky. Podle Hérodota měla i s ná
mořními  a pomocnými oddíly celkem 5 283 000 mužů, z toho 1 700 000 
pěšáků. I když moderní historikové tyto údaje  právem snižuj í, není pochyb, 
že perské vojsko svým počtem neskonale převyšovalo řecké. 

S touto armádou se tedy vrhl Xerxés z Thrákie na Řecko. Nestačily j í  

/ 250 



KLASICKÉ ŘECKO ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY 

dokonce cesty, takže se zčásti musela přepravovat podél pobřeží na lodích. 
Jako předvoj kráčeli před ní poslové s vojenským doprovodem, kteří žádal i  
"zemi a vodu". Mnozí j i  dostali, vždyť perská síla byla strašná .  Nikol i  však 
všichni .  První je  odmítli občané z Plataj a Thespií, kteří tak "se svobodou 
neztrati l i  i čest" a dali ostatním příklad. Do Athén a Sparty Xerxés už posly 
neposlal .  Jej ich vládám i l idu to bylo jasné. Sparta se rychle vzpamatovala 
a v čele s novým králem Leónidem se bez výhrad postavila po bok Athé
nám. Themistoklés vyzval všechny Řeky, aby odložil i  své spory a spoj i l i  se 
proti barbarům. Postaral se též, aby athénský lid i on sám osobně dal 
ostatním příklad. Uhasil vášně, které vzbouřil proti  Aigíně, a uzavřel s ní 
mír .  Vymohl také návrat svému odpůrci Aristeidovi a všem ostrakizo
vaným, "aby mohli spolu s ostatními občany skutkem i slovem přispívat 
k obecnému dobru Hellady" . S robustní energií a jemným taktem začal 
pak organizovat společnou obranu Řeků proti Peršanům.  

"Odvaha je  počátkem vítězství" : tu  řecké státy, j ej ichž zástupcové se sešli 
na kongresu v Korinthu, skutečně projevily. Jenže to bylo jediné, v čem se 
sjednotily. Aigína a Megara nechtěly dát své lodě pod athénské velení. 
Mykény a Tíryns, nyní  maličké obce, odmítly svou pěchotu podřídit Spartě .  
Gelón ze Syrakús žádal vrchní velení buď na moři, nebo na zemi .  Další 
spory vznikly pak o to, kde a j ak se maj í  proti  Peršanům postavit. Většina 
peloponnéských států navrhovala přehradit Isthmos a tam se bránit .  S t ím 
ovšem nemohly souhlasit státy středního Řecka a ani Athény, neboť by pak 
byly vydány napospas Peršanům. Jiné státy si přály táhnout proti Xerxovi 
až do údolí Tempé v Thessal i i ,  ačkoli se tam nemohly opřít o spojence. 
Nakonec bylo rozhodnuto soustředit pěší vojsko u soutěsky Thermopyl 
("Horké brány") ,  která uzavírala cestu do středního Řecka, a loďstvo za
kotvit u mysu Artemísia (na severním pobřeží Euboie), kolem něhož mu
seli Peršané plout, jestliže chtěli k Thermopylám. 

Spojenecká rada, která rozhodla o obraně Thermopyl, zapsala toto mÍs
to do děj in .  Skalnatý masiv s rozervanými vrcholky stoupá tu v prudkých 
vlnách z pobřežní roviny, tehdy mnohem užší než dnes, do výše přes tisíc 
metrů. Je právě tak vhodnou základnou k obraně jako kulisou k bitevní 
scéně. Na protáhlé pláni j ednoho z výběžků, tehdy i dnes zvané Kol6nos, 
se asi v polovině srpna onoho roku 480 př. n. I .  položil táborem spartský 
král Leónidás s třemi sty těžkooděnci a pomocným oddílem heil6tů. V le 
sích a na holých pahorcích pak své stany spojenci z Peloponnésu, F6kidy, 
Lokridy a Boiótie. Přišlo j ich postupně c�lkem sedm tisíc. Leónidovi se to 
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zdálo málo a zlobil se také na spartskou gerúsii, že mu dala jen zlomek toho 
mužstva, které mu původně slíbila. Nakonec se s tím však smířil a řekl si, 
že i těch tři sta je  vlastně dost. Sám si každého z nich vybral a vždy jen 
takového, který už měl syna, aby mu rodina nevymřela .  O sobě nepřemýš
lel. Znal totiž věštbu, že padne bud' Lakedaimón, anebo jeho král, a znal 
i zákon, podle něhož Sparťan neustupuje z místa, jež mu bylo uloženo 
hájit . . .  Čekal tak přes týden a vyhlížel nebe: v dáli nad Euboiou hřmělo 
ještě stále bouří, na vrcholky skal a vysokých borovic se slétali supi. 

Veliký král byl už zatím v blízké Tráchíně a čekal tam ve stanu hlídaném 
nesmrtelnými, až mágové zaženou zaklínáním a pískáním bouři. Za tři dny 
se jim to konečně podařilo ("nebo bouře ustala sama", jak poznamenává 
Hérodotos) a přišly první zprávy: ztratil dvě stě lodí. Přišel však také zvěd 
z Thermopyl a hlásil , že spočítal ve spartském táboře přílby. Král se číslu 
zasmál .  A znovu se zasmál, když mu zvěd oznámil, že Sparťané se vůbec 
nepřipravuj í k boji ,  ale zdobí si vlasy. Démaratos, který ho doprovázel, však 
zvážněl: tak se Sparťané podle starého zvyku připravuj í na bitvu, ve které 
očekávaj í  smrt. Další zvěd potom oznámil, že viděl jiné oddíly; jsou prý dost 
početné, ale rozdělené, protože mnozí ze strachu radí k ústupu. Veliký král 
vydržel čtyři dny v naději ,  že se Řekové znesváří a prchnou. Když však 
"z drzosti a nerozumu zatvrzele vytrvávali",  rozkázal vybranému oddílu 
Médů, aby je zajal a přivedl před jeho tvář. 

Tak došlo k první srážce u Thermopyl : změnila se v celodenní bitvu. 
Médové v ní byli s těžkými ztrátami odraženi a Řekové "ukázali každému, 
především však samému velikému králi, že má mnoho lidí, ale málo mužů".  
Druhého dne vrhl proti nim Xerxés svých deset tisíc nesmrtelných. Bi l i  se 
obdivuhodně, ale Rekové je v úzké soutěsce znovu odrazil i .  Bitva třetího 
dne skončila rovněž vítězstvím Řeků. Veliký král prý třikrát vyskočil ze 
svého zlatého trůnu, z něhož ji řídil , v obavě o osud vojska. Nezbývalo mu 
než ustoupit - a hledat j inou cestu. 

Našel ji : nějaký Efialtés z Málidy prozradil mu za měšec zlata tajnou 
stezku přes hory, kterou pak vpadly perské oddíly, vedené velitelem královy 
osobní stráže Hydarnem, Řekům do zad. Leónidás měl zřejmě dobrou 
zpravodajskou službu a o Efialtově zradě se včas dozvěděl. Rozhodl ja
ko válečník bez naděje :  poslal všechny své spojence, pokud měli kam jít, 
domů, aby je ušetřil pro další obranné boje.  Proti Hydarnovi postavil tisíc 
mužů z Fókidy a muže ze zničených Thespií připoj i l  ke svým Sparťanům. 
Pak vydal povel a vykročil kupředu: sám strach se zachvěl v té chvíl i bez-
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moci. Při pohledu na perskou přesil u někdo poznamenal, že barbaři množ
stvím svých šípů zakryjí  slunce. "To je dobré," odpověděl Sparťan Dié
nekés, "ve stínu budeme bojovat." V deset hodin zaháj i l  Xerxés útok, 
v jedenáct Hydarnés prolomil fóckou obranu, ve dvanáct byl Leónidás 
obklíčen. 

Perský útok byl strašný. Nesmrtelní padali, aniž jej ich řady řídly, kupředu 
je tlačily oddíly vojsk ve všech možných krojích a se vší možnou výzbroj í. 
"Barbaři hynuli ve velikém množství, vzadu vůdcové oddílů s důtkami 
v rukou bičovali své muže, neustále je nutíce vpřed . Mnoho se j ich zřítilo 
do moře a tam utonulo, ještě víc j ich bylo zaživa ušlapáno od vlastních lidí, 
o hynoucí nikdo nedbal," popisuje bitvu Hérodotos. "Hellénové u vědomí, 
že je čeká smrt od těch, kteří je obcházejí přes hory, osvědčovali proti 
barbarům největší možnou sílu až k zuřivosti . Většina jich tehdy měla už 
zlomené kopí a zabíjela Peršany mečem . . .  Pak ustoupili do úžin průsmyku, 
obešli hradbu a hustě obsadili pahorek. Na tomto místě se bránili noži, 
pokud je ještě měli, i holýma rukama a zuby." Do jednoho tam padl i .  

Padl král Leónidás a s ním všichni Sparťané, svobodní muži i otroci, a se  
Sparťany spojenci z Fókidy a Thespií. Prodali své životy za cenu dvaceti 
tisíc Peršanů, mezi nimi dvou bratří velikého krále. Víc pro svou zemi 
udělat nemohli . . .  Barbaři se pak přes jej ich mrtvoly převalil i do Řecka. 

Když se potom Řekové na tuto krví prosáklou půdu vráti l i ,  postavil i  tam 
svým hrdinským druhům dva pomníky. Jeden společný pro všechny a s ná
pisem, jehož suché konstatování faktu je hymnem: "Se třemi mil iony se na 
tomto místě ze země Pel opovy bi lo čtyřicet set ." Druhý pro Sparťany: 
"Poutníče, zvěstuj občanům Lakedaimonu, poslušni zákonů jej ich mrtvi že 
ležíme zde." 

Protože j iní barbaři tyto pomníky pozděj i  zničili, nahradili je dnešní 
Řekové pomníkem novým. Prostým, j ako všechno v Řecku, a na místě, kde 
padl Leónidás. 

Vítězství u Thermopyl otevřelo Peršanům cestu do středního Řecka. Jeden 
jej ich proud zamířil k Delfám, "o jej ichž pokladech věděl veliký král lépe 
než o těch, které nechal doma". Strhla se však náhlá bouře s hromobitím, 
jež udrolila balvany z hor, a tak vojáci v domnění, že proti nim bojují bo
hové, s pověrčivým strachem odtáhli .  Druhý proud se rozl i l  jako povodeň 
Lokridou a Fókidou a nezadržitelně se valil na j ih .  Zanechával za sebou 
takovou spoušť, že od těch dob se slovo barbar změnilo u Řeků definitivně 
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v nadávku. Třetí proud Peršanů s vybranými jednotkami velikého krále 
pospíchal zhruba po linii dnešní pobřežní dálnice přímo na Athény. 

Neexistovala síla, která mohla Athény udržet. Nebyly opevněny, protože 
po staletích bezpečnosti, rušené jen lokálními válkami, si evropští Řekové 
odvykli stavět kolem svých měst hradby. Pouze na Akropoli byly zbytky 
"pelasgické zdi", zesílené dřevěnými palisádami .  Spojenecká vojska se 
stáhla na Peloponnésos. Tamější Řekové Athény odepsali a spěšně budo
vali hradbu na Isthmu, aby tam připravili Peršanům nové Thermopyly. 
Bohové také už zlomili nad Athénami hůl, alespoň podle věšteb z Delf. 
"Proč tu sedíte, bídní? Prchněte na konec světa, opusťte dům i vysoký 
vrchol obce ! Všechno postihne zmar a zahubí oheň, j akož i divý Arés, jenž 
pojede na syrském voze ! "  A ve složité řeči, proti které jsou dnešní prognózy 
meteorologů vzorem jasnosti, Pýthia znovu prohlásila: "Zatímco padne 
všechno, co výšina Kekropa krále svírá zde, a tam zas svou roklí Kithairón 
svatý, dalekozorný Zeus dá Trítónce dřevěnou hradbu, odolá jedině ta . . .  
Božská Salamíno, �y ženám pohubíš syny, až zrno Démétřino se bude 
rozsévat a sbírat ! "  - Měli Athéňané zvolit los uprchlíků z Fókaie a Teu, měli 
zvolit los Míléťanů? Jedno však bylo většině lidu i vůdců jasné: nikdy ne
zvolí los Kadmových Thébanů, kteří "médštili" jako vazalové perského krále. 

Naštěstí tu bylo loďstvo, které Athény postavily za laurijské stříbro. 
U mysu Artemísia splnilo povinnost. Bojovalo v čele spojenecké řecké 
flotily, jež sice ztratila osmdesát lodí, ale oslabila Peršany o dvě stě. A jeho 
velitelem byl nyní Themistoklés ! Před bitvou se dobrovolně podřídil Spar
tě, by j i  podnítil k většímu zájmu o námořní operace. Spartský nauarchos 
Eurybiadés se však zalekl přesily a velení mu vráti l .  Loďstvo ovšem nemoh
lo ubránit Athény proti útoku z pevniny. Mohlo v nej lepším případě zničit 
perské námořní síly, ač byly nejméně čtyřikrát silnější, a vytvořit tak pod
mínky pro porážku perských pozemních sil v Řecku. To všechno bylo po
chopitelně otázkou dlouhého času . . .  Nicméně Athény bylo nutno oběto
vat. Přinejmenším pro tuto chvíli .  

Obětovat město, za jehož svobodu se vede válka, je  nesmírně těžké: 
dokáže to jen lid s naprosto zlomenou nebo s naprosto nezlomnou morální 
silou. V Athénách šlo o druhý případ, podobně j ako roku 1812  v Moskvě, 
když ji Rusové vydali v plamenech Napoleonovi, aby zachránili vojsko. 
Jenže pro Řeky to bylo ještě těžší. Nešlo jen o j ej ich domy a movitosti, šlo 
o jej ich stát a jejich občanskou existenci . Šlo o chrámy jejich bohů, kteří by 
je podle jej ich představ po vydání barbarům přestali chránit, šlo o hroby 
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j ej ich předků, které j im byly odjakživa svaté . . .  Themistoklés dokázal ne
uvěřitelné, když lid s takovým smýšlením a s takovými city přemluvil k od
chodu z rodného města, které ostatně ještě stálo. Musel jej přesvědči t  
o úspěšných vyhlídkách svých válečných plánů, v nichž bylo mnoho nejis
tého, musel v něm vzbudit víru, že sami bohové si přej í  takové řešení. 
"Dřevěnou hradbou", o které mluvi li ve věštbě, mínili přece lodi, nikoli  
palisády na  Akropoli .  O "božské Salamíně" se mluvilo proto, že odtud 
přijde záchrana, j inak by byli řekli "krutá Salamína" .  "Syny pohubenými 
ženám" míni l i  j asně barbary, j inak by byli Pýthii vložili do úst slova "synové 
Athénina města" nebo "Théseovy děti" . Kdyby byl býval despotou nebo 
d iktátorem, byl by mohl opuštění města prostě nařídit .  Byl však demokra
t ickým vůdcem, a tak musel l id pro své záměry získat. 

Evakuace Athén se neobešla bez srdcervoucích scén a přes dobrou or
ganizační přípravu ani bez zmatků. Děti a ženy přij ali do svých domovů 
občané Salamíny a Troizénu. Muži nastoupili do vojska a na lodě, starci 
schopní boje se opevnili na Akropoli a při j ej í  obraně pozděj i zahynuli .  
Jenom bohové věděli ,  j ak se říkalo tehdy, nebo delfští kněží, j ak se má za 
to dnes ,  j akým způsobem dostal Themistoklés do oné věštby zmínku o Sa
lamíně. 

Tam se totiž musel podle svých výpočtů utkat s perským loďstvem. Jedině 
tam, a n ikde j inde: v úzkém průlivu mezi pevninou a ostrovem, kde na 
rozdíl od širého moře nemohli  Peršané uplatnit početní převahu, mezi 
skalami a mělčinami, které Řekové dobře znali a Peršané nikoli ,  na malém 
prostoru, kde krátké a obratné řecké lodě mohly lépe manévrovat než 
perské kolosy. Tam také Xerxés skutečně připlul, když vydrancoval a vypá
l i l  Athény. 

Byl to děsivý pohled na záliv plný lodí s barbarskými znaky na přídi 
a s kouřem z hořících Athén za zádí. Děsivé byly i barbarské válečné zpěvy 
a chvástavé pokřiky, které doléhaly k řeckým hlídkám. Řečtí velitelé se 
podle svého zvyku začali nejdřív hádat .  Většina v čele se Sparťany navrho
vala operaci, kterou lze jen ze zdvořilosti nazvat ústup. Themistoklés žádal 
bitvu. Bylo mu však řečeno, že po ztrátě Athén je bez vlasti, a člověk bez 
vlasti nemá právo mluvit. Odvětil ,  že má dvě stě lodí, zatímco všichni 
spojenci j ich maj í  jen něco přes stovku . Pak ale viděl, že řeči nemají smysl .  
Podplatil tedy spartského velitele a získal ho na  svou stranu. Válečná rada 
přesto většinou hlasů rozhodla,  že se má čekat, jak věci dopadnou. Tu se 
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Themistoklés odhodlal k činu, kterým překonal lstivého Odyssea. Poslal 
svého otroka Sikinna, který uměl persky, tajně ke Xerxovi: "Veliký králi, 
Athéňan Themistoklés, jenž je tvým přítelem, to vzkazuje, že se Hellénové 
chystaj í  rozej ít. Chceš-li rychlé vítězství, obklič hellénské loďstvo ! "  A Xer
xés, zvyklý na to, že jeho zlato dělá z nepřátelských vůdců zrádce, vzkazu 
uvěřil .  

V předvečer 29. září roku 480 př. n . 1 .  Themistoklés už věděl, že jeho plán 
sjednotit Řeky silou nepřítele se zdařil. Řecký přeběhlík z eerské flotily 
hlásil, že Xerxés vydal svým lodím rozkaz, aby zablokovaly Rekům cestu 
k ústupu. Jeho slova potvrdil Aristeidés, který právě přibyl do hlavního 
stanu. Pozdravil Themistokla jako vrchního velitele a vzájemnou rivalitu 
převedl na společného jmenovatele: "Je přece údělem nás dvou soupeřit, 
kdo své obci prokáže větší dobro ! "  Válečné radě nezbylo než připravit plán 
bitvy. Loďstvo se mělo seřadit podél severovýchodního pobřeží Salamíny 
a utvořit vyrovnaný šik. Pravé křídlo připadlo Aigiňanům, střed Sparťanům 
a levé křídlo Athéňanům. Mezi ně byli vřazeni spojenci z Megary a Pelo
ponnésu. Ostrov v zádech a pobřežní zálivy měly obsadit oddíly s menšími 
loděmi, aby zachraňovaly ztroskotance. Zvláštní úkol dostali Korinťané: 
předstírat útěk, obeplout pak ostrov a napadnout Peršany odzadu. Když 
ráno první paprsky slunce pronikly řídkou stříbřistou mlhou nad mořskou 
úžinou, stál už Themistoklés v plné zbroj i před obětním oltářem, aby pro
mluvil k posádkám lodí. "Vzhůru, synové Hellady! Vlast svou osvoboďte, 
osvoboďte své ženy a děti, svatyně bohů a hroby předků ! Nastává rozhodný 
boj ! "  

Řecké lodě vypluly, ale asi v polovině úžiny najednou zpomalily: zblízka 
se zdála vysoká hradba perských korábů naprosto nezdolná. Jakmile první 
z nich začaly couvat, vyrazil Athéňan Aimeniás se svou triérou pro příklad 
ostatním odvážně k útoku. Themistoklés dal smluvený signál Korinťanům 
a okamžitě vrhl celé řecké loďstvo do boje .  Veliký král se dal nato přenést 
v nosítkách nad záliv a usedl na zlatý trůn,  aby velel svým velitelům. Po 
obou stranách si dal postavit písaře, aby zapisovali průběh bitvy a jeho 
památné výroky. Jej ich záznamy se nějak nezachovaly; nevadí. V dějinách 
beztak víc platí, co napsali vítězové. 

"Peršané, j ak pluli, nejdřív se drželi v šiku, protože měli dost volného 
místa. Když se však dostali do úžiny, museli některé koráby od šiku oddělit, 
což činili s velikým povykem. Velitel, který plul v čele šiku a zaháji l  boj ,  
zahynul po  skvělém zápase. Jakmile se  jeho loď potopila, propukl v bar-
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barském loďstvu zmatek. Mnozí totiž udílel i  rozkazy, ale nerozkazovali 
všichni totéž. Proto také přestali plout kupředu, zarazili se, pak couvali na 
širší prostranství. Athéňané zpozorovali zmatek mezi nepřáteli, připluli 
k nim a do jedněch lodí vráželi zobce, druhým sčesávali lopatky vesel. 
Jakmile byli veslaři vyřazeni, mnoho perských korábů zůstalo nemohoucně 
bokem k zobcům a dostávalo ránu za ranou. Proto také přestaly couvat 
pozpátku, obrátily se čelem vzad a prchaly o překot," píše s mnoha dalšími 
podrobnostmi historik Diodóros o staletí pozděj i .  "Hellénové tedy nabyli 
takto převahy a porazili barbary v přeslavné bitvě . Za bojů bylo zničeno 
hellénských lodí čtyřicet. Perských však přes dvě stě, nehledě k těm, jež 
byly zajaty s posádkou." 

"Co do počtu barbar j istě na moři zvítězit mohl .  Měli  Hellénové lodí 
celkem asi tři sta a kromě toho deset zvlášť vybraných, leč Xerxés, to vím, 
měl vcelku korábů, j imž velel, tisíc, a krom toho rychlých lodí dvě stě," píše 
přímý účastník této bitvy, který bojoval už u Marathónu, dramatik Aischy
los. "Útok zaháj i la hellénská loď, jež urazila celý vrch lodi foinické,  hned 
nato každá zamířila svou přídí do j iné. Zprvu j im veliké perské loďstvo 
čelilo, leč když se v průlivu stěsnalo, nemohly si jeho koráby pro své množ
ství navzájem pomáhat, ba samy do sebe vrážely své bronzové zobce a samy 
si lámaly vesla. Hellénské lodě chytře v půlkruhu ze všech stran na ně 
útočily. Trupy korábů se převracely do vln a moře mizelo očím, jak se 
pokrylo vraky a těly mrtvých . Všechny břehy a skály byly plny padlých 
a barbarské lodě, pokud ještě zbyly, ve zmatku prchaly pryč. A jako chyce
né ryby, jako tuňáky je tam (Hellénové) tloukli úlomky vraků a pobíjeli 
vesly. Jásot zněl i nářek po celé hladině mořské, až černé oko noci zastavilo 
řež . . .  Dosud nikdy tak veliký počet lidí nebyl zahuben v j ediném dni !"  

Skvělého vítězství u Salamíny bylo třeba využít. Nikoli ovšem jen k roz
dělování poct a vyznamenání, k čemuž se sešla spojenecká rada, nýbrž 
především ke zničení nepřátelských sil .  Peršané měli stále ještě v pozem
ním voj sku obrovskou převahu, nyní šlo o to, jak ji zlikvidovat. Themistok
lés vytušil , že Xerxa j istě už přešla chuť strávit zimu v Řecku . Měl by však 
odvézt také co nejvíc vojska, aby se Řekové mohli srazit s menším protiv
níkem a v boj i  ho zničit . . .  Vzhledem k tomu, že se blížilo období pod
zimních dešťů a mořských bouří, jež by zabránily Xerxovi odplout, poslal 
k němu opět otroka Sikinna. "Veliký králi, Hellénové chtěj í  přetnout most 
u Helléspontu a vyhladovět tě ve své zemi .  Vzkazuje ti to tvůj přítel ,  Athé
ňan Themistoklés." Lest se znovu podaři la :  s loďstvem, po Artemísiu a Sa-
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lamíně zmenšeným o polovinu, odplul Xerxés co nejdřív do maloasijské 
Kýmy, aby byl v bezpčí a připraven hájit Helléspontos. V Řecku zanechal 
jen malou okupační armádu (malou na perská měřítka: půl milionu mužů) 
v čele se zkušeným Mardoniem. 

Spojenci od Salamíny se přes Themistoklovy výzvy a úplatky nedali při
mět, aby pokračovali v boj i  do konečného vítězství, a vrátil i  se se slávou 
domů. Vrátili se domů také Athéňané, ale sotva začali obnovovat své 
chrámy a příbytky, přitáhlo k nim znovu perské vojsko. Když se je Mardo
niovi nepodařilo získat sl iby ani hrozbami, rozhodli se opět k evakuaci. 
Tentokrát zničili Peršané jej ich město tak, že v něm nezůstal kámen na 
kameni .  Černý mrak hrůzy padl na Řecko : svobodné státy spoj ily své síly 
a postavily téměř čtyřicet tisíc těžkooděnců. Sparta dala k dispozici pro 
společnou věc celé své vojsko o síle deset tisíc mužů a kromě toho pomocný 
sbor pětatřiceti tisíc heilótů . Athény daly osm tisíc mužů, Korinth pět tisíc, 
Sikyón tři tisíce a po jejich vzoru i j iné státy či města podle svých možností, 
Kefallénie například dvě stě, Mykény osmdesát mužů. Vrchním vel itelem 
zvolili spojenci spartského krále Pausania, synovce padlého krále Leónida, 
a vypravili se proti hlavní síle Peršanů, která se soutředila v Boióti i .  "Bar
barů bylo tři sta tisíc," píše Hérodotos, "kolik bylo jej ich spojenců z Hella
dy, neví n ikdo, neboť nebyli počítáni .  Hádám, že asi padesát tisíc ." Peršané 
měli zhruba pětinásobnou převahu, nehledě k j ízdě. To však bylo Řekům 
v této chvíli už jedno. 

K rozhodné bitvě došlo u Plataj v srpnu roku 479 př. n .  I .  Řekové roztáhli 
své falangy severně od vypáleného města v linii dlouhé pět kilometrů. 
Pravé křídlo připadlo Sparťanům v čele s Pausaniem, proti kterým postavil 
Mardonios své elitní jednotky, levé zaujal i  Athéňané v čele s Aristeidem. 
Vyčkali útoku Peršanů, aby se nemuseli brodit přes říčku Ásópos, a když 
se s nimi srazili , bojovali podle vzoru svých druhů od Thermopyl a Marat
hónu. Přesto je přesila donutila kvečeru couvnout. Ráno nicméně nastou
pili v prořídlých šicích znovu, a když se blížilo k poledni, zdál se jej ich osud 
zpečetěn. V té chvíli se však oddělil od šiku Sparťanů oddíl Tegejců, z jehož 
patnácti set mužů zbývala sotva třetina, a opovrhuje životem i smrtí vyrazil 
přímo proti vybranému sboru Mardoniovy tělesné stráže. Probil se jeho 
řadami, pronikl až na velitelské stanoviště a jeden z jeho posledních hop
Iítů Mardonia zabil .  Perské vojsko se dalo na útěk. 

Teprve pozděj i  se ukázalo, že bitva u Plataj byla největší bitvou v ději
nách antického Řecka, kterou Řekové svedli na své půdě. Nyní j im bylo 
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jasné jen jedno: využít zmatku v perském vojsku, které bylo po ztrátě 
velitele jako houf slepců bez hole, a rozbít je tak, aby se už nikdy nevzpa
matovalo. Nezabránili tomu ani Thébané, kteří pro staré rivalství s Athé
ňany zůstali i nyní na straně Peršanů. Uplynul sotva rok, co se perský král 
vylodil s miliony mužů na březích Řecka, a perská moc v Řecku přestala 
existovat . . .  

Existovalo však perské loďstvo, se kterým mohl Xerxés podniknout no
vou invazi. Tak jako předtím spoj il i  Řekové své pozemní síly, spoj ili nyní 
své síly námořní. Pod vedením spartského krále Leótychida a athénského 
nauarcha Xanthippa vypluli k asij ským břehům a vypátrali zbytky Xerxova 
loďstva v úžině mezi ostrovem Samem a poloostrovem s troskami Priény. 
U mysu Mykalé je pak na podzim téhož roku 479 př. n .  I .  spálil i na popel. 

Zničení perského loďstva u mysu Mykalé bylo výsledkem operace, j íž se 
zúčastnilo 1 10 lodí a pouze několik set mužů. Mělo však dalekosáhlé ná
sledky:  povstání maloasijských Řeků proti Peršanům. Povstání, jež j im 
přineslo svobodu. 

Svobodu přinesly řecké lodě na Samos a na četné ostrovy až po Kypr. 
Na důkaz, že "Evropa se zbavila pout Asie", přivezl Xanthippos do Athén 
lana z Xerxova mostu přes Bospor. 

Malé řecké státy přemohly perského obra ! Zní to neuvěřitelně, ale je to 
fakt. Fakt známý ze všech učebnic dějepisu, jeden z nejdůležitějších faktů 
v děj inách. 

Fakt celosvětového významu, jehož důsledky trvají dodnes. 

Mnozí historikové (a zejména nehistorikové) vidí v řecko-perských válkách 
počátek "odvěkého boje Východu a Západu" a ve výsledku těchto válek 
"vítězství západní kultury nad východním barbarstvím" . Touto terminolo
gií se snaží vyvolat průhledné asociace, které lze rozmetat jediným výrokem 
Alberta Einsteina: "Jakýpak Vý�hod a Západ, když země je kulatá !"  Os
tatně právě v případě Řeků je tento geografický pohled zcela neudržitelný. 
Současně s Peršany, kteří napadli dnešní "malé Recko" z východu, napadli 
někdejší "Velké Řecko" Karthaginci a Etruskové, tudíž z řeckého h lediska 
"barbaři ze západu".  

Karthaginci byli potomci kolonistů z dnešního Libanonu, kteří se usídli l i  
na severozápadním pobřeží Afriky a vytvořili tam v 7.-(j. století př. n .  I .  
mocný přímořský stát . Etnicky patřili do skupiny semitských národů, které 
se souhrnně jmenovaly Kanaanejci .  Řekové se nazývali Foiníkes čili Foini-
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čané, a to pravděpodobně podle stejně zněj ícího názvu purpuru, jehož 
výrobu vynalezli. Ve své původní vlasti se zabývali zemědělstvím a řemes
lem. Brzy prosluli i jako obchodníci a námořníci, a protože tato povolání 
provozovali zpravidla se zbraní v ruce, též jako piráti . Řekové se s nimi 
dostali do styku už v krétsko-mykénské době. Pozděj i ;  jak známo, převzali 
od nich písmo, a přetvořili je ve svou alfabetu . Jej ich civil izační vymože
nosti uznávali ,  ale j inak je na nich, podobně jako j iné národy, mnohé 
odpuzovalo. Za nejbarbarštější jej ich obyčej považovali obětování lidí 
(a hlavně dětí) bohu Molochovi . Od dob velké kolonizace byli si hlavními 
obchodními konkurenty, za řecko-perských válek se stali úhlavními nepřá
teli. Zatímco Peršané si chtěli Řeky podmanit, Foiničané v perských služ
bách je chtěli vyhladit. 

Karthágo založil i  foiničtí vystěhovalci z Tyru, dnešního Súru. Podle Ver
gilia a j iných římských autorů přivedla je tam královna Dídó (foinicky 
Elissa) krátce po trojské válce, tj . koncem 1 3 .  století př. n .  \. Těsně po 
založení města se tam též zastavil Aineiás s trojskými uprchlíky. Podle 
řeckého historika Tímaia z Tauromenia, který si to zj išťoval přímo u Kar
thaginců, bylo Karthágo založeno "třicátého osmého roku před první olym
piádou", tj . 814 př. n. \. Archeologické výzkumy však ukázaly, že jeho 
nejstarší vrstva pochází až z doby kolem roku 725 př. n . \ . ,  přičemž nejstarší 
nálezy jsou kupodivu řecké vázy korinthského a euboj ského typu. Zdá se, 
že dřív než Foiničané se objevili na půdě Karthága Řekové. Foiničané jsou 
na ní doloženi až na samém konci 8. století př. n. \. Ve srovnání se staršími 
foinickými osadami Utikou (u nejsevernějšího výběžku Afriky) a Gadirem 
(dnešním Cádizem ve Španělsku) bylo Karthágo skutečně "Nové město", 
foinicky Kart Hadašt. 

Zpočátku bylo Karthágo závislé na svém mateřském městě Tyru. Během 
7. století př. n . \ .  se osamostatnilo a samo se stalo metropolí foinických osad 
v západním Středomoří. Věnovalo se námořnímu obchodu, hlavně se zla
tem, stříbrem, cínem a slonovinou; navíc i s otroky, které si opatřovalo 
přepadáváním pobřežních kmenů. Když zbohatlo, pořídilo si žoldnéřskou 
armádu a podřídilo si africké zázemí, kde zavedlo zemědělskou výrobu 
plantážního typu. V Karthágu tvořili vládu zpočátku obchodníci a rejdaři, 
pozděj i  také velkostatkaři. Osobní svobodu měli jen Foiničané. Převážnou 
a stále rostoucí část obyvatelstva tvořili otroci, kteří žili ve zvlášť těžkých 
podmínkách, protože maj itelé je přímo racionálně vykořisťovali a krutě 
trestal i .  (Jediná kniha karthaginské literatury, o které víme, se týkala orga-
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nizace práce na plantážích. Pokud jde o tresty, poprvé se tu dovídáme 
o ukřižování, jež bylo pravděpodobně foinickým vynálezem. )  Státní for
mou bylo Karthágo o ligarchickou republikou. V čele státu stáli dva suffe
tové volení na rok, vládu vykonávala třicetičlenná státní rada složená z nej
bohatších velkoobchodníků a velkostatkářů. 

V zahraniční politice Karthága se projevovaly dvě hlavní tendence: roz
šiřovat námořní obchod, což prosazovali velkoobchodníci, a získávat země
dělská území v Africe i v zámoří, na  čemž měli zájem velkostatkáři. Tato 
politika nutně musela přivést Karthagince do sporu s Řeky, kteří jim pře
káželi na moři i na zemi. Pro Řeky představovalo Karthágo tím větší ne
bezpečí, že si pro své záměry dovedlo naj ít mocné spojence: Etrusky. 

Etruskové byl i dávní obyvatelé Itálie, j ej ichž původ byl velkou neznámou 
již pro starověké historiky. Dionýsios Halikarnasský je  například považoval 
za autochtonní, tj . původní obyvatelstvo Itál ie ,  Helláníkos z Lesbu za po
tomky Pelasgů vypuzených z Řecka Achajci, Hérodotos a Strabón (stejně 
jako římský Tacitus) za přistěhovalce z Malé Asie.  Novověcí badatelé se 
v otázce jej ich původu rozcházejí  j eště víc. Francouzi Rougé a Maspero 
spatřovali v nich potomky Turšů (čili Tyrsénů nebo Tyrrhénů), j ednoho 
z "mořských národů" ,  které přepadly ve 12. století př. n. I. Egypt. Ital 
Nogarra je považoval za příbuzné maloasijských Chetitů, Bulhar Georgiev 
v nich vidí potomky Trójanů. Řada významných historiků, mezi nimi Němci 
Mommsen a Meyer, Francouz Fréret, Italové De Sanctis a Pareti, kladli 
jej ich pravlast do Alp .  Hérodotův a Strabónův názor sdílel zakladatel et
ruskologie Dempster, k Dionýsiovu názoru se přiklonili Němci Beloch, 
Angličan Last, z Italů Micatti, Devoto a Trombetti . Ruští historikové V. S. 
Sergejev a N. A. Maškin se domnívali , že hlavní j ádro Etrusků bylo míst
ního původu a že se k němu připoj i l i  různí přistěhovalci, mezi nimi i z Malé 
Asie. Naštěstí se touto složitou otázkou nemusíme na tomto místě podrob
ně zabývat. Pro naše účely stačí konstatovat, že Etruskové byli v Itálii doma 
nejméně půl tisíciletí předtím, než se v Karthágu usadil i  první Foiničané 
a v j ižní Itáli i Řekové . 

Když se Etruskové sblížili s Karthaginci a znepřátelili s Řeky, stáli j iž na 
vysokém stupni společenského rozvoje. Žili ve volné federaci samostatných 
států, v nichž vládli volení králové opřeni o vojenskou a kněžskou šlechtu. 
Jej ich l id byl svobodný a zabýval se rolnictvím, otroků měli málo. Základem 
jej ich hospodářství bylo zemědělství, jehož rozvoj i pomáhali odvodňová
ním bažinaté půdy. Na Elbě měli doly na železo a ve střední Itálii na měď 
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a cín, věnovali se mořeplavbě i obchodu. Na rozdíl od Karthaginců, kteří 
se zaj ímali jen o obchod a zisk, měli smysl pro kulturu. Vytvořili sochařská 
a malířská díla, kterým se dodnes obdivujeme v italských a světových mu
zeích. Podle antických zpráv se "mravy a obyčej i odlišovali od všech ostat
ních národů ! ,  a to nikoli nesympaticky. Brali život spíš lehce než vážně, jako 
by podle hesla, že beztak z něho nemohou vyváznout živi, spoustu času 
věnovali hostinám a zábavám. Chmurné představy si nechávali pro onen 
svět, a dokonce na náhrobky se dávali zobrazovat pohodlně opřeni o lokty 
a s úsměvem. Ženy u nich měly takovou volnost j ako v těch dobách nikde. 
Jinak o nich víme bohužel méně, než bychom si přáli .  Zanechali nám sice 
hojně písemných památek, jenže jej ich jazyk vzdoruje zatím rozluštění. Co 
nás však nyní na nich zvlášť zajímá, o tom jsme informováni :  byli vynikají
cími vojáky. 

Etruskové a Řekové vycházel i  zpočátku dobře. Nejstarší zprávy o vzá
jemných sporech nemluví a Pausaniás se zmiňuje o blíže neznámém etrus
kém králi asi z počátku 6.  století př. n . I . ,  že prý byl "prvním barbarem, který 
věnoval Delfám dar" . Když se pak stali vedoucí silou v Itálii a pronikli na 
jih, situace se změnila. 

S Karthaginci měli naopak Řekové vždy nějaké konflikty. Už v 7. století 
př. n .  I .  j im karthaginské loďstvo bránilo v plavbě po západním Středomoří 
a chtělo v něm být jediným pánem podobně jako tyrské ve východním 
Středomoří. Počátkem 6. století př. n .  I. zničili Karthaginci řecké osady na 
španělském pobřeží a na Baleárách. V polovině 6 .  století př. n .  I .  přepadli 
se svou flotilou řeckou Massali i .  K první společné akci Karthaginců a Et
rusků proti Řekům došlo roku 540 př. n. I .  V námořní bitvě u Alerie na 
Korsice porazili nešťastné Fókajce, kteří tam hledali spásu před Peršany, 
a donutili je znovu emigrovat. (Klid našli konečně v italské Kampánii, kde 
založili město Hyelu čili Eleu, jež pozděj i  proslula tzv. elejskou filozofickou 
školou a dodnes existuje pod jménem Velia .) Další boje proti Řekům vedli 
pak Karthaginci na Sicíl i i  a Etruskové v j ižní Itálii, a jak lze soudit z jej ich 
průběhu, koordinoval i  je diplomaticky a vojensky. 

Řecká města nebyla na svou obranu nepřipravena, i když proti společ
ným nepřátelům nedokázala postavit společnou frontu. Povětšině byla 
l idnatá a bohatá. Až na výj imky disponovala také dobře vycvičeným voj
skem, jež se udržovalo v kondici jednak vzájemnými boj i  a jednak obranou 
proti domorodým kmenům. V některých městech se stali velitelé těchto 
vojsk tyrany, v j iných sloužili aristokratickým nebo demokratickým vládám, 
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které se občas střídaly. Vždy však své řemeslo ovládali. A protože Kartha
gin ci naprosto neskrývali, že v případě vítězství nemíní nikoho ušetřit, 
nevynořili se mezi Řeky kapitulanti ani kolaboranti. Ke Karthagincům se 
nepřipoj ili ani otroci, neboť věděl i ,  že by je u nich čekal mnohem horší 
osud. Samozřejmě stáli Řekové před přesilou. Na to ovšem neměli vliv, 
a tak se podle svého zvyku počítáním nepřátel nerozptylovali. 

V Itálii se války s Etrusky protáhly na padesát let. Po vítězném postupu 
na jih, ve kterém si podmanili většinu latinských kmenů, se Etruskové 
spojili s Umbry a roku 524 př. n . 1 .  zaútočili na Kýmu, nejstarší řecké město 
v Itálii . Kýmská armáda, vedená demokratickým vůdcem Aristodémem, 
útok úspěšně odrazila, a když se Etruskové vrátil i ,  zahnala je na sever. 
Roku 506 př. n. 1 .  je pak ve spojení s Latiny v bitvě u Aricie nedaleko Říma 
znovu porazila. Etruskům trvalo léta, než se vzpamatovali. Roku 474 př. 
n .  I .  se pak vypravili s celým svým lod'stvem proti Řekům, aby v námořní 
bitvě před Kýmou opět podlehli. Byl to j ej ich poslední slavný boj .  Po ztrátě 
lodí a vojsk ztratili nadvládu nad Itálií, j ej ich federace se rozpadla a poti
chu zmizeli z jeviště dějin.  

N a Sicílii začali budovat Řekové svá města j iž v době, kdy Karthágo ještě 
neexistovalo, a postupně osídlili celé jej í  východní a jihozápadní pobřeží. 
Když se Karthaginci rozhodli k zámořské kolonizaci, byl na ostrově volný 
jen západ a severozápad. Tam potom založili několik osad, mezi nimi Ziz, 
pozdější Pa normo s a dnešní Palermo, jež obklíčili rozsáhlými plantážemi. 
(Někteří autoři, i antičtí, považuj í tyto osady za opěrné body karthaginské
ho obchodu s domorodými Sikany a Sikuly. "Archeologické doklady," shr
nuje výsledky dosavadních výzkumů o Řecích v zámoří roku 1 964 Angličan 
J. Boardman, "ukazuj í, že to není pravda. V domorodých osadách na Sicílii 
se nenašlo nic, co by svědčilo o obchodě s Foiničany. První tamější zahra
niční předměty j sou řecké, po nich následují menší orientální nádoby po
užívané a prodávané Řeky.") V této fázi se Karthaginci nedostali s Řeky 
do styku ani do sporu . Tím ostřejší byly však konflikty, ve kterých se srazili 
pozděj i .  

K prvnímu známému zkřížení řeckých a foinických zbraní na Sícilii dal 
povel karthaginský velitel pevnosti Motye na západní výspě ostrova, když 
u ní přistáli roku 570 př. n. I. rhodští a knidští osadníci. Ostatní Řekové j im 
nepomohli, a tak odpluli na Liparské ostrovy, kde se usadili pod akropolí, 
kterou vybudovali již jejich achajští předkové. Brzy poté se dostali Kartha
ginci do sporu s řeckým Selinúntem, na j ehož účet si chtěli rozšířit zázemí; 
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byli však odraženi .  Od těch dob už nezavládl mír pod olivami na tomto 
vulkanickém ostrově. Podrobnosti o všech bojích neznáme, protože děj iny 
Sicíl ie z této doby j sou kupodivu málo prozkoumány. Útočníky nebyli j istě 
vždy jenom Karthaginci; pokusy Řeků proniknout do sféry jej ich vl ivu 
zůstaly však většinou bez úspěchu. Roku 5 1 4  př. n. I. se například Sparťan 
Dórieus, bratr krále Leónida, pokusil založit kolonii v severoafrické Libyi . 
Karthaginci j i  ovšem považovali za svou doménu, a tak mu to překazil i .  
Odplul tedy na j ihozápadní pobřeží Sicíl ie a založil tam město Hérakleiu, 
ale znovu ho vypudil i .  Co však Karthagince odlišovalo od Etrusků, byla 
jakási temná vášeň, se kterou vedl i  své boje, a zejména jej ich konečný cíl . 
Nechtěli si sicilské Řeky pouze podmanit, nýbrž (přesně jako jej ich foiničtí 
soukmenovci ve staré vlasti) chtěli je  vyhubit. Nejraděj i  utopit v moři. 

Velká příležitost k rozhodnému úderu proti sicilským Řekům se Kartha
gincům naskytla za Xerxova útoku na Řecko. Přes Sídón a Tyros zkoordi
novali své plány s Peršany, jak říká Diodóros a Eforos, a na jaře 480 př. n .  I. 
vyslali velké žoldnéřské vojsko v čele s Hamilkarem Magónem z Karthága 
na Sicíli i ,  kde se pak spoj i lo s vojsky karthaginských osad . Prvním cílem 
Hamilkarova útoku byla Himera, poměrně izolovaná řecká kolonie na 
severozápadním pobřeží, necelých padesát kilometrů od Panorma. 

Karthaginci nepochybně počítali s tradiční řeckou nesvorností, avšak 
tentokrát se přepočítali .  Řekové neponechali Himeru osudu. Syrakúský 
vládce Gelón, který sjednotil celou východní Sicíl i i ,  se spoj i l  s akragant
ským vládcem Therónem a postavil armádu, j ež se počtem mužů blížila 
téměř polovině karthaginských sil .  Přitáhl s ní  k Himeře a ve skvěle vedené 
bitvě Hamilkara na hlavu porazil .  

Stalo se tak prý 29 .  září roku 480 př .  n .  1 . ,  téhož dne,  kdy Řekové zvítězili 
nad Peršany u Salamíny. 

Karthaginci svou porážku u Himery uznali .  Zaplatili válečnou kontribuci 
2000 talentů a stáhli se do svých měst, kde je pak Řekové nechali na pokoj i .  
Peršané však potřebovali ještě čtyřicet let a několik dalších porážek svých 
vojsk v Malé Asii a na Kypru, než se uvoli l i  podepsat tzv. Kall iův mír, 
kterým uznali svobodu všech řeckých států, tj . konec svých plánů na pod
manění Řecka. 

Historikové hledaj í  už přes dva tisíce let vysvětlení, j ak bylo možné, že 
Řekové porazil i tak obrovskou říši jako Persii a současně tak mocné pro
tivníky jako Karthagince a Etrusky. Vždyť kdyby byl někdo v létě 480 př. n. I .  
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nakódoval všechny objektivně zj istitelné faktory a vložil je do počítače, 
dostal by zcela opačnou prognózu. V té době, jak známo, počítače ani 
prognostické ústavy nebyly, pouze věštírny. Pýthia delfská nedala Řekům 
rovněž sebemenší naději .  Objektivně změřitelné faktory nejsou totiž vším. 

Říká se často, že Řekové zvítězil i ,  protože "národ,  který bojuje za svou 
svobodu, nelze porazit". Zní to hezky, ale bohužel to není vždy pravda. 
Historie zná spoustu případů, že národy, které bojovaly za svou svobodu, 
podlehly. Říká se také, že Peršané byli poraženi, protože jejich říše byla 
"kolosem na hl iněných nohou" Proč však předtím zvítězili nad Médy, 
Asyřany, Babylóňany, Egypťany? Proč se potom jej ich říše z oněch hl ině
ných nohou nezřítila, ale existovala dále? Mnohokrát bylo též řečeno, že 
Persie ve srážce s Řeckem neobstála, protože měla " tělo brontosaura, ale 
i mozek brontosaura" .  Je to však opět metafora, jež neodráží skutečnost. 
Perská vládnoucí třída dovedla  říši inteligentně řídit ,  což uznávali i Řeko
vé, a karthaginská rovněž. 

Řekové samozřejmě příčiny svého vítězství mnohokrát rozebírali a ze
všeobecňoval i .  Mnozí si je vysvětlovali zásahem n adpřirozených s i l .  Na 
vlastní oči viděli prý Thésea, jak vedl jej ich vojsko u Marathónu do útoku . 
Jiní zas přísahou potvrdili ,  že bůh Pán osobně šířil mezi Peršany panický 
strach. Další na vlastní uši slyšeli , j ak je u Salamíny povzbuzoval do boje  
jásavý hlas boha lakcha. 

Historikové a básníci zůstali racionálnější. Tak Hérodotos připsal vítěz
ství především správné taktice a nezlomné odvaze Athéňanů: "Kdyby Pe
loponnésané přehradili Isthmos sebevětším počtem hradeb, Lakeda imo
ňané by zůstali osamoceni, protože by od n ich odpadl i  spojenci, třebaže ne 
dobrovolně, ale z donucení, neboť barbarská námořní pěchota by j im  do
bývala město za městem. Osamoceni by pak vykonali veliké činy a hrdinsky 
by padli . . .  Jestliže by někdo řekl, že Athéňané se stali zachránci Hellady, 
nebyl by daleko od pravdy. Rozhodnutím, že si musí zachovat svobodu, 
vyburcovali všechny ostatní Hellény, kteří nedrželi s Médy, a tak s pomocí 
bohů odrazil i  velikého krále." Podle básníka Simónida zvítězi l i  Řekové 
"jednak dík statečnosti a odhodlanosti všech bojuj ících, j ednak zásluhou 
Themistoklovy chytrosti a obratnosti" .  Podobný názor sdíle l  i historik Dio
dóros. Plútarchos spatřoval příčinu vítězství v chrabrosti řeckých bojovní
ků, neústupnosti Athéňanů a převaze řeckého velení. Přitom zvlášť zdů
razni l  úlohu Themistokla,  který si "získal největší zásluhu o záchranu 
Hellady a povznesl Athény k největší slávě" .  Básník Aischylos, který boj 0-
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val u Marathónu i u Salamíny a a snad také u Plataj ,  vyzdvihl dva hlavní 
faktory, jež vedly k řeckému vítězství: j ednak Xerxovu chybu, že se dal 
oklamat Themistoklem "neprohlédnuv lest", a hlavně "hrdou odvahu Hel
lénů", které "žádný muž poddanými nezve, ani otroky" . 

Stoj í  za to, bychom se nad těmito názory zamyslel i .  A také za to, aby
chom si je prověřili ve světle všech známých faktů i pozdějších zevšeobec
nění, j ak před nás vystupují a slévaj í  se v celek, když se mátou a rákosím 
prouzdáme po Marathónské pláni, když sedíme na místě Xerxova trůnu 
nad bledými vodami Salamíny, když se plavíme na  houpavých vlnách kolem 
skal mysu Mykalé . . .  

Jak velká byla přesila Peršanů? Vzpomeňme si :  Dáreios I .  vyslal podle 
Hérodota proti Řekům 100 000 pěšáků a 9000 j ezdců, Řekové proti němu 
postavil i  u Marathónu 10 000 mužů. Protože Peršanů bylo pravděpodobně 
méně a do bitvy nenasadili (a ani nevylodil i) celé vojsko, byla jej ich početní 
převaha menší, než vyplývá z těchto čísel .  Nejkritičtější novodobí histori
kové ji odhaduj í  zhruba na pětinásobek. Xerxova armáda měla podle Hé
rodota přes pět mil ionů mužů, z čehož připadla na řadové vojáky zhruba 
třetina .  Zbytek tvořili příslušníci pomocných a zásobovacích oddílů, voza
tajstva, veslaři atd. Část této armády zůstala rozptýlena v okupovaném 
a spojeneckém zázemí, část na lodích. Na pomníku padlých u Thermopyl 
se mluvilo jen ( ! )  o třech mil ionech mužů. Moderní historikové považuj í 
tyto údaje  rovněž za nadsazené. Například Němec G. Delbruck a Francouz 
A. Hauvette, kteří je zvlášť podrobně zkoumali ,  tvrdí, že Xerxés přitáhl do 
středního Řecka nejvýš s půl milionem mužů. Nejnižší údaj uvádí Angličan 
F. Maurice (generál z první světové války, který si  dal terén prozkoumat 
specialisty ze zpravodajské služby, a to se zvláštním zřetelem k zásobám 
vody, jež podle Hérodota Xerxova armáda "vypila do dna") .  Podle něho 
mohl mít Xerxés 300 000 mužů a 70 000 koní. Podle tohoto nejnižšího údaje 
byl  poměr perských a řeckých sil v poslední den bitvy u Thermopyl, nehle
dě k j ízdě a zálohám na moři, asi dvacet ku jedné. U Plataj měli Peršané 
pětinásobnou početní převahu, u Himery Karthaginci dvojnásobnou. Na 
moři se řecké a nepřátelské síly rovnaly snad jen v bitvě s Etrusky u Kýmy. 
U Artemísia mělo perské loďstvo šestinásobnou početní převahu, u Sala
míny zhruba čtyřnásobnou. 

Početní poměr armád je ovšem jen jedním z ukazatelů poměru jej ich si l .  
Lidé jsou si sice rovni ,  ale není voják jako voják (tak j ako není zpěvák jako 
zpěvák, soustružník jako soustružník, kuchař jako kuchař atd . ) .  Záleží na 
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kval itě vojáků, na jej ich výzbroj i a výstroji ,  na jej ich výcviku a disciplíně, na 
jej ich bojových zkušenostech a na mnohém dalším. Záleží nejen na řado
vých vojácích, ale i na velitelských kádrech. Záleží nejen na mužích v poli ,  
ale i na týlu, na zálohách, na materiálových rezervách. Přitom tito ukaza
telé síly mohou být někdy zcela iluzorní. Fyzicky slabší judista se zpravidla 
ubrání hospodskému rváči se svaly kulturisty. Ve společenských zápasech, 
v to počítaje i zápas na boj išti, je tomu obdobně .  

Peršané měli kromě početní převahy i četné další výhody, které j i  zvýraz
ňovaly. Nedovedli nebo nemohli je však proti Řekům účinně uplatnit. 
Disponovali například vynikající j ízdou, jež se skládala z perských a írán
ských eskadron, kdežto Řekové neměli j ízdu vůbec. Řečtí velitelé volili 
proto boj iště podle možnosti tak, že nepřátelská j ízda nemohla zasáhnout. 
Totéž platilo o perských a l ibyjských válečných vozech ,  jež byly j inak straš
l ivou zbraní, i o arabských jezdcích na velbloudech. Řekové je odkázali 
k úloze statistů . Perské vojsko provázeli obávaní baktrijští a etiopští lučišt
níci. Proti .jej ich šípům měli však Řekové pevné štíty a pancíře. Hlavní 
údernou sílu perské armády tvořili perští a médští kopiníci v čele s králo
vými "nesmrtelnými".  O jej ich bojových kvalitách nebylo pochyb, měli však 
o třicet centimetrů kratší kopí než Řekové, takže v boji muže proti muži 
byli na tom hůř. Perské loďstvo se skládalo většinou z těžkých lodí s mno
honásobnou převahou námořní pěchoty k boj i  na palubě. Lehčí a obrat
nější řecké lodě je však zpravidla potopily dřív, než k boji na palubě došlo. 
Foinické lodě v perských službách byly ovšem stejně rychlé a obratné jako 
řecké. Karthaginci a Etruskové měli obdobnou výzbroj a obdobný výcvik 
jako Řekové. Rovněž jej ich válečné zkušenosti byly v podstatě vyrovnané. 

Početní převahu Peršanů znehodnocoval fakt, že válčili v cizí zemi .  To 
je  nevýhoda všech útočníků . Měli však dobře organizovanou týlovou službu 
a za své zlato si koupil i dost vládců, kteří j im zaj istili klidné zázemí, a také 
dost zrádců, kteří je vedli neznámým terénem. Na týlovou službu a posádky 
v zázemí museli přesto použít zhruba dvou třetin vojska, takže měli víc 
jedlíků než bojovníků, což údernou sílu jej ich armády podstatně zmenšo
valo. Řekové měli naproti tomu dvojnásobnou výhodu, že bojovali ve své 
zemi a u břehů svého moře. O tuto výhodu se však zčásti připravili svou 
nejednotností. Mnohá města přešla dobrovolně nebo z donucení na stranu 
Peršanů, dlouho se nedovedl i  shodnout na společném plánu obrany, mno
ho energie vyplýtvali na vzájemné spory, zejména o velitelská místa. Etrus
kové válčili s Řeky nepříliš daleko od svých měst a Karthaginci v bezpros-

267 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

třední blízkosti svých základen. Z tohoto hlediska byli na tom lépe než 
Peršané. 

Řekové měli však proti Peršanům i jiné výhody než znalost terénu a delší 
hroty kopí. Zatímco perská armáda byla slepencem vojsk s různou výzbroj í 
a nestejnou bojovou přípravou, řecká vojska tvořila jednotný celek s jed
notným způsobem boje .  Disciplína v perské armádě byla spojením dvořan
ské servilnosti a hrubého donucení. Na přehlídce se zdála bezvadná, v boj i  
se  rozpadala.  Řeckou disciplínu charakterizovala ležérnost, avšak jen  do 
chvíle, kdy zazněl povel k nástupu do bitvy. Vojáci demokratických Athén, 
zvyklí j inak neustále kritizovat své vůdce, plnili rozkazy se stejnou kázní 
jako Sparťané vychovaní v drilu. V boji mizely mezi Řeky všechny spory 
a nevraživosti . Bojovali jako jeden muž a byli ochotni spíš padnout než 
nesplnit rozkaz. Když například u Plataj hrozilo Athéňanům obklíčení, 
okamžitě j im přispěchali na pomoc Megařané, jej ich tradiční nepřátelé, 
a za cenu těžkých ztrát je zachránili . Sparťané zůstali klidně stát v dešti šípů 
a s válečnou písní na rtech, protože se podle rozkazu nesměli hnout z mís
ta, aby na sebe přilákali hlavní voj Peršanů a Médů, který směřoval na slabší 
oddíly Korinťanů. A stejně jako v jednolitosti a disciplíně měli Řekové nad 
Peršany (a také nad Karthaginci a Etrusky) převahu ve schopnostech veli
telských kádrů. Jej ich velitelé vždy dovedli lépe posoudit situaci, vždy uměli 
využít vlastních předností i slabin nepřítele, vždy dokázali soustředit své 
síly v rozhodující chvíli na rozhoduj ícím místě.  Miltiadova taktika u Marat
hónu a Themistoklova u Salamíny jsou jen vrcholné příklady této převahy 
- ovšem příklady, o kterých se dodnes přednáší na všech válečných školách 
od Frunzeho a Nachimovovy akademie po West Point. 

Ve prospěch Řeků působila též řada dalších činitelů . Patřila mezi ně 
bojová sestava falangy, jež svou sevřeností odrážela houfy Peršanů a pro
rážela šiky Karthaginců a Etrusků. Patři la mezi ně schopnost řeckých vůd
ců obrátit proti perskému králi jeho vlastní zbraň, proradnost a lest. Patřilo 
mezi ně i to, že Řekové dovedli v sobě zvítězit nad strachem, který šíři l i  
barbaři válečným pokřikem, pestrým pomalováním tváří, bojovými vozy, 
chvástavými řečmi o své nepřemožitelnosti a terorem. Řekli si nakonec, ať 
jdou s tím vším tam, kde se v knihách píší tři tečky, a s těmi nesmrtelnými 
také. - To ať pro naše účely stačí. Pokusme se však ještě o odpověď, proč 
byli lepšími vojáky. 

Řekové, kteří se postavili Peršanům na odpor, učinili tak uvědoměle. 
Mohli srovnávat: věděli, co mají a co by ztratil i .  Měli svobodu a občanská 
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práva. Jako poddaní perského krále by o ně přišl i .  Měli možnost řídit svoje 
věci, žít podle svých zákonů, účastnit se kulturního života, věnovat se 
tělesné výchově a sportu. Nic z toho by jim pod vládou Peršanů nezůstalo. 
Vyhlídky pro případ zániku jejich způsobu života byly tak hrozné, že život 
by přestal mít pro ně smysl . Rozhodli se svých vymožeností nevzdat, nýbrž 
za cenu života je hájit - a uhájit aspoň pro ty, kdo přežij í. Věřili, že to 
dokáží. 

Vzhledem k poměru sil vypadala řecká víra ve vítězství hodně nereálně. 
Kdo však věří ve vnitřní sílu lidu, v přednosti lepšího společenského zřízení, 
v kulturní převahu, je realista .  "V době, kdy perská despocie rdousila člo
věka, dělala z něho otroka, měnila ho jen v objekt k vysávání daní a uklá
dání povinností," napsal V. S. Sergejev, "řecká polis vychovávala svobod
ného, sebevědomého občana, hospodáře své země, naplněného vřelým 
vlastenectvím a připraveného obětovat život za blaho svého státu ." Platilo 
to ovšem nejen ve vztahu vůči Peršanům, ale i vůči Etruskům, kteří chtěli 
Řeky změnit ve své poddané, a také vůči Karthagincům, kteří je chtěli 
vyhubit. 

Proto byl Řek lepší voják než Peršan, Méd, Baktrijec, Karthaginec, 
Etrusk nebo kdokoli j iný z armád agresorů. Proto též neustupoval z místa, 
proto nemusel být hnán do boje důtkami, proto se dobrovolně podřizoval 
kázni, proto věři l svým druhům i svým velitelům.  Měl lepší výzbroj ,  lepší 
výcvik, lepší velení, ale hlavně bojoval za vlast a svobodu : měl nad svými 
nepřáteli morální převahu. 

Morální převaha je faktor, který dovede úplně zvrátit poměr vojenských 
sil , protože sama je úplně nevypočitatelnou silou. V tom je snad klíč k vy
světlení řeckých vítězství nad barbary z východu i ze západu . 

Vítězství, jež sami Řekové považovali za zázrak. 
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8.  KAPITOLA 

ZLATÝ VĚK ATHÉN 
A ZBRANĚ SPARTY 

ŘECKÝ ZÁZRAK 

Národy se nej lépe poznávaj í  po způsobech, jak řeší své otázky. Ve váleč
ných zkouškách z let 490 a 480 př. n . l . ,  kdy šlo o život a smrt, Řekové skvěle 
obstáli .  Měli tak obstát i po vítězství, které není rovněž bez problémů? 
Vyhrát mír je přece nejednou obtížnější než vyhrát válku . . .  

Vítězové se především rozhodli udělat pořádek v Řecku. To znamenalo 
v první řadě vypořádat se s kapitulanty a s kolaboranty. Tvrdý kurs nasadil 
spartský král Pausaniás: zajal thébské vládce, odvedl je na Isthmos, a jed
noho z nich dal popravit. Ostatní vůdcové, zejména athénský Themistok
lés, si však vynutili mírnější postup. Protože pomsta rodí pomstu, pro staré 
nepřátelství nechtěli vytvářet nové, a spíš než na trestání hříchů z minulosti 
se zaměřili na spolupráci v budoucnosti . Spokoj ili se uplatněním sankce, 
podle které "všichni Hellénové, kteří se vzdali Peršanovi bez donucení, 
byla-li jej ich obec v dobrém stavu, maj í  platit desátek delfskému Apolló
novi" .  Byl to celkem přijatelný trest, neponižoval a nepaušalizoval, a navíc 
sloužil celořeckým zájmům. Tak se na něm dohodli při Xerxově vpádu, tak 
jej přísežně potvrdili a nyní nedovolili k němu nic přidat. Na athénský 
návrh bylo všem těmto státům ponecháno též členství v delfské amfik
tyónii .  

Druhým úkolem bylo zaj istit svobodu maloasij ským Řekům. Žili v sou
sedství perské říše, která se zpěčovala uznat svou porážku a uzavřít mír. 
Připomínali osadníky pod horským masivem, kteří mohli být kdykoli zava
leni lavinou perských vojsk. Peloponnéští vůdcové j im navrhli, aby přesídlili 
do severního Řecka, a slíbili j im tam opatřit půdu. (K tomuto bolestnému 
řešení došlo až roku 1 921 ,  kdy si řecká vojska nedokázala vynutit splně
ní  mírové smlouvy s Tureckem, jež se zavázalo vrátit tamější řecké kraje 
Řecku.) Maloasijští Řekové nebyli ovšem ochotni vzdát se dobrovolně 
toho, k čemu je nedokázal donutit nepřítel, a rozhodli se ve své vlasti 
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zůstat. Bylo to pochopitelné, a tak řecké státy uzavřely roku 478 př .  n. I .  
proti perskou alianci, jež dostala podle sídla své rad a společné pokladny 
název Délfský spolek. 

Délos je  malý skalnatý ostrov v samém středu Kyklad.  Dnes má jen 
několik desítek obyvatel, tehdy byl však vedle Olympie a Delf hlavním 
střediskem Řeků. Jeho půda se považovala za posvátnou. Koncem 6. století 
př. n .  1. , když se stal athénskou doménou, byl dokonce očištěn od hrobů; 
na jeho půdě nesměl pak nikdo zemřít (staří a nemocní byl i  proto odváženi 
na blízký ostrov Rhénai ) .  Roku 3 1 5  př. n. I. se osamostatnil a pro svou 
polohu se stal (bez ohledu na posvátnost půdy) významným obchodním 
překladištěm. Roku 1 66 př. n. I .  upadl pod nadvládu Římanů, ale získal 
četná obchodní privilegia. Roku 88 př. n . 1 .  ho při svém protiřímském tažení 
přepadl pontský král Mithridatés VI. ,  úplně ho zničil a všechno obyvatel
stvo odvedl do otroctví. Pokus o jeho opětovné osídlení byl zmařen nájez
dem pirátů roku 69 př. n .  1., pak zůstal po staletí opuštěn. Roku 1873 
vstoupil i  na něj francouzští archeologové, aby odkryli památky na jeho 
slávu, a spolu s řeckými pracuj í  tam dodnes. Trosky chrámů, ulic, náměstí, 
kolonád, kašen, kulturních a sportovních zařízení, j ež se táhnou od hory 
Kynthu (s Diovou a Athéninou svatyní) k Svatému jezeru (s proslulou alej í 
b ílých mramorových lvů) patří mezi to nejvelkolepějš í, co lze vidět v Řecku . 
"Zde člověk prostě zapomíná na real itu přítomného času,"  řekl R. Valois, 
který identifikoval v Apollónově svatyni chrám, jenž byl roku 477 př. n. I .  
zvolen za  oficiální sídlo Délfského spolku . 

Délfský spolek byl federací řeckých států, které se zavázaly přispívat 
podle dohodnutých kvót k vydržování společných námořních a pozemních 
sil na obranu proti Peršanům. Měl na dvě stě členů, kteří s i  byl i  formálně 
rovni a měli bez ohledu na výši příspěvků rovné hlasovací právo. Fakticky 
však měly v něm hned od počátku prvenství Athény, jej ichž tři sta triér 
tvořilo víc než polovinu celého spolkového loďstva. Příspěvky do spolkové 
pokladny se pohybovaly podle potřeby od 4 10  do 1 300 talentů. Prvním 
správcem této pokladny byl jednomyslně zvolen athénský Aristeidés. Ve
doucí osobností spolku se stal j eho iniciátor a organizátor Themistoklés . 
Když opustil politickou scénu, zaujal jeho místo athénský státník a voje
vůdce Kimón, syn marathónského vítěze Miltiada. 

"Byl povahy ušlechtilé a hodné obdivu," píše o Kimónovi P lútarchos. 
"Odvahou nezůstával za Miltiadem a rozumem za Themistoklem, a podle 
souhlasných tvrzení byl spravedl ivější  než oba společně. Vojenskými schop-
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nostmi se jim rovněž rovnal, a je až neuvěřitelné, oč je převyšoval schop
nostmi politickými. Jeho štědrost překonávala i dávnou athénskou pohos
tinnost a lidumilnost . . .  U svých pozemků dal odstranit ploty, aby si občané 
i cizinci mohli bez strachu natrhat ovoce. V jeho domě bylo každý den 
připraveno j ídlo, sice jednoduché, avšak v takovém množství, že stačilo pro 
hodně lidí. Kdokoli z chudých chtěl, přišel a bez práce se najedl, takže se 
mohl plně věnovat veřejné činnosti . . .  Laskavě přij ímal (spojence), j imž 
bylo ukřivděno, a nepozorovaně tak přebral Lakedaimoňanům vedoucí 
místo v Helladě, a to n ikoli zbraněmi, nýbrž slovem a přátelským jedná
ním." Byl to aristokrat, ale s demokratickými způsoby, oblíbený, ale po 
athénském zvyku neustále kritizovaný. Aristokraté mu vytýkali "nadbíhání' 
lidu",  demokraté "nadržování Spartě", a všichni vespolek, když se jim to 
hodilo, aspoň "nesmírné pití" a "zatížení erotickým vztahem k ženám" 
Nicméně vykonal pro společnou věc Řeků víc než všichni kritikové, kteří 
pili jen mírně a nebyli zatíženi žádnými vztahy. 

Jako představitel celořecké politiky, reprezentované Délfským spolkem 
v čele s Athénami, považoval Kimón za svůj životní úkol definitivně zlik
vidovat perské nebezpečí. Vypravil se nejdřív do Thrákie, kde se držely 
zbytky perského vojska, a v bitvě u ústí řeky Strymónu je rozdrti l .  Tím vy
čistil od Peršanů Evropu. Pak se přeplavil do Malé Asie a roku 468 př. n . 1 .  j im 
způsobil novou zdrcující porážku u řeky Eurymedontu v Pamfýlii .  Zvýšil s i  
tím osobní prestiž a výrazně posílil athénský vliv. To ovšem vzbudilo neli
bost některých spojenců, zejména Naxu a Thasu, takže se nakonec vzbou
řili . Silou zbraní je však donutil setrvat ve spolku. Potlačení jej ich snah 
o neutralitu považoval za menší zlo než narušení proti perské koalice, jež 
mohlo vážně poškodit celořecké zájmy. K posílení řecké jednoty neváhal 
zasáhnout roku 464 př. n .  I .  ve prospěch Sparťanů, ohrožených povstáním 
heilótů. Nakonec se tam však nepohodl, a tak ho Sparťané poslali i s voj
skem domů a Athéňané do vyhnanství. Když noví velitelé loďstva, vyslaní 
na pomoc egyptskému povstání proti Peršanům, byli v nilské deltě poraže
ni, povolali ho Athéňané zpět. Vypravil se tedy s flotilou dvou set triér na 
Kypr, kde se Peršané znovu zachytili , a roku 449 př. n . I .  nad nimi v kom
binované námořní a pozemní bitvě u kyperské Salamíny slavně zvítězi l .  
Přesně vzato, "zvítězil jen jeho duch", jak říkaj í antičtí autoři, neboť krátce 
před rozhoduj ící bitvou zemřel na zranění u Kitia (dnešní Larnaky), ale 
rozkázal zataj it svou smrt, dokud se Peršané nevzdaj í. 

Ještě téhož roku 449 př. n. I .  uzavřel pak perský král Artaxerxés I. se 
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Athény. Akropolis, pohled od Olympieia.  V popředí jeden ze zřícených chrámo
vých sloupů,  vpravo brána, která odděluje  "staré město Théseovo" od "nového 
města Hadrianova" 



Athény, Parthenón . Chrám Athény Parthenos, postavený v letech 447-432 př. n . ! .  
z pentelského mramoru . Non p lus  ultra architektury 

Athény, Théseion. Nejzachovalej ší řecký chrám, původně zasvěcený bohu Héfais
tovi. Poslední bohoslužby se v něm konaly už jako v chrámu svatého J iří po osvo
bození Řecka roku 1 834.  V pozadí Akropolis 



Athénská Agom. Pohled na odkryté pozůstatky hlavního athénského náměstí od 
Thése ia směrem k Akropoli 

Athény. Obnovená Atta lova stoa s muzeem na Agořc 



Chrám Athény Niké. Za tu recké okupace zbouraný, aby uvolnil místo pro dě lostře
leckou baterii, po osvobození Řecka znovu postaven z původních částí 

Athény, Dionýsovo divadlo. Pohled z j ižního svahu Akropole na pozůstatky nej 
staršího divadla v Řecku 



Korinth, Apollónův chrám. Z jeho osmatřiceti monoli tických sloupů stoj í  navzdory 
ničivým válkám a zemětřesením stále ještě sedm, a to už přes 25 století 



Afain chrám na Aigíně.  Postaven počátkem 5 .  století  př. n. I. a jeho umělecká 
výzdoba je dnes v mnichovské Glyptotéce 

Chrám v Poseidónii ,  dnešním Paestll .  Pochází z první poloviny 5. století př. n .  I. 
a konvenčně se nazývá Cereřin chrám. Kterému z řeckých bohů byl původně za
svěcen, nevíme (pravděpodobně Athéně) 



Delfy , tholos. Pozůstatky okrouhlé stavby neznámého určení na tzv. Mramorové 
terase . Pocházej í asi ze druhé čtvrtiny 4 . století  př. n .  I .  



Olympieion, chrám Dia Olympského. Kdysi největší chrám na půdě Řecka 



Delfy, trosky Apollónova chrámu se slavnou věšt írnou 



Priéné. S loupy uprostřed zřícenin města jsou z Athénina chrámu ze 4. století př. n. I .  
v pozadí Mramorová hora 

Apollónův chrám v Didymách. Trosky z rekonstrukce ze 4.  století př. n .  1 . ,  jež se 
protáhla až do dob římského císařství 



Artemidin chrám v Sardách ze 4. století př. n. I. Poslední dva sloupy zůsta ly po 
zpustošení chrámu rozvodněným Paktólem už nedokončené, v pozadí akropole 



Dionýsos na lodi . Exekiova černofigurová malba na číši z doby 
kolem roku 530 př. n. l .  (Antikvárium v Mnichově) 

Artemis a Paris. Výřez z Dúridovy červenofigurové malby 
na číši z doby kolem roku 490 př. n. l. (Louvre, Paříž) 



Héraklés přivádí Kerbera Eurystheovi . Mnohobarevná černofigurová 
caeretánská hydrie z let 530-520 př. n. \. (Louvre, Paříž) 

Héraklés boj uje  z třítělým obrem Géryonem. Výřez z Exekiovy černo figurové 
malby na číši z let 540-530 př. n. \. (Lollvre, Paříž)  



Lovec se psem, červe no figurový lékythos malíře Pána 
z let 470-460 př. n .  I .  (Muzeum umění v Bostonu) 



Zeus unáší Ganyméda. Korinthská terakota z doby 
kolem roku 470 př. n. I. složená z desítek fragmentů 

nalezených v letech 1 878-1938 

(Muzeum v Olympii) 



Epidaurus, divadlo. Postavil je architekt Polykleitos Mladší ve druhé polovinč 
4.  století př. n .  I .  a dodnes slouží svému účelu 



Zeus z Artemisia. Hlava bronzové sochy z doby kolem roku 460 př. n. 1 . ,  vylovená  
z moře roku 1928 (Národní archeologické muzeum v Athénách) 



Hermés s malým Dionýsem. Práxitelova mramorová socha z doby 
kolem ·roku 340 př. n . l . ,  objevená v Héřině chrámu 

v Olympii (Muzeum v Olympii) 



Héraklés Farnenský, římská kopie pravděpodobně 
Lýsipovy sochy nadživotní vel ikosti z konce 4. století př. n. I .  



Apollón Belvederský. Římská kopie řecké sochy asi z počátku druhé poloviny 
4. století př. n .  I .  připisované Leócharovi. Novověké doplňky jsou ze sochy j iž 
odstraněny (Vatikánská muzea) 



Afrodíta Mélská. Řecká mramorová socha 
neznámého umělce z doby kolem 
roku 100 př. n. I .  (Louvre, Paříž) 



Odpočívaj ící Satyr, tzv. Faun 
Barberini .  Řecká 
mramorová socha 
neznámého umělce z konce 
3. století př. n. I .  Část levé 
ruky je doplněk G. L. 
Berniniho (Glyptotéka 
v Mnichově) 

Láokoón . Mramorové 
sousoší rhodských sochařů 
Agésandra, Polydóra 
a Athénodóra asi z poloviny 
1 .  století př. n. I. Novověké 
doplňky jsou ze sochy j iž 
odstraněny (Vatikánská 
muzea) 



Prchaj ící Niobé . Římská kopie řecké 
sochy asi z poloviny 4.  století př. n. 1 . ,  
připisované Skopovi (Vatikánská 
muzea) 

Gall se ženou po ztracené bitvě.  
Řecké mramorové sousoší 
pergamských sochařů z let 
220-200 př. n .  I .  Levá ruka ženy 
a pravá ruka muže je zčásti 
novodobým doplňkem (Římské 
národní muzeum v Termách) 



Lučištník Héraklés. Mramorová socha (trojrozměrný reliéf) z východního štítu 
Afaina chrámu na Aigíně z počátku 5. století př. n. I .  Levá část ruky a nohy jsou 
Thorvaldsenovy doplňky, nyní j iž v originálu odstraněny (Glyptotéka v Mnichově) 



Homér. Mramorová kopie hlavy 
bronzové sochy zhotovené kolem roku 
460 př. n .  I .  pravděpodobně Dionýsiem 
z Argu (Státní antické sbírky, Mnichov) 

Herodotos. Mramorová kopie  
hlavy bronzové sochy pocházející 
snad ze 4. stol. př. n. I. (Muzeum 
Agory, Athény) 



Umírající bojovník z počátku 
5 .  stol .  př. n .  1., reliéf z Afaina chrámu 
na Aigíně,  nyní v Německu 
(Glyptotéka v Mnichově) 

Marathón, mohyla nad hrobem padlých 
Athéňanů v bi tvě s Peršany roku 490 př. n . 1 .  



Periklés. Římská kopie hermovky s Periklovou hlavou 
z Krésiovy sochy asi z roku 430 př. n. I .  

(Britské muzeum v Londýně) 



Sókratés. Římská mramorová soška 
podle řeckého originálu asi z poloviny 
4. století př. n .  I. (Britské muzeum 
v Londýně) 

Epikúros. Mramorová kopie hlavy 
bronzové sochy z doby kolem roku 
330 př. n .  I .  (Metropolitní muzeum 
v New Yorku) 

Platón. Mramorová kopie hlavy 
bronzové sochy vytvořené kolem 
roku 350 př. n . 1 .  Silaniónem 
(soukromá sbírka ve Švýcarsku) 

Zenón. Busta podle 
hellénistického vzoru na rozcestí 
v Larnace, starověkém Kitiu 



Euripidés. Mramorová kopie bronzové 
sochy z konce 4. stol .  př. n .  I .  postavené 
v Dionýsově divadle v Athénách 
(Národní muzeum v Neapoli) 

Aischylos. Mramorová kopie 
bronzové sochy z konce 4. stol. 
př. n. I . postavené v Dionýsově 
divadle v Athénách (Národní 
muzeum v Neapoli) 

Sofoklés. Římská kopie řecké 
bronzové sochy z let  340-330 př. 
n. 1 .  (Lateránské muzeum v Řúně) 



Alexandros v bitvě u Issu. Detail z pompejské mozaiky z doby kolem roku 
150 př. n. 1., jej íž předlohou byl pravděpodobně stejnojmenný obraz Filoxena 
z Eretrie asi z roku 3 1 7  př. n. I .  (Národní muzeum v Neapoli) 



Aristotelés. Mramorová kopie hlavy bronzové sochy 
z doby okolo 330 př. n .  1 . ,  kterou dal zhotovit pravděpodobně 

Alexandr Veliký (Uměleckohistorické muzeum, Vídeň) 



Akademie v Athénách. Novoklasicistní stavba z pentelského mramoru postavena 
v letech 1 859-1 885 podle plánů Th. Hansena. Na iónských sloupech Drososovy 
sochy Athény podle Feidia a Apol lóna podle Leóchara 
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zmocněncem řeckých států Killiem mír, podle něhož se Peršané "měli držet 
od Hellénského (Egejského) moře tak daleko, co kůň uběhne za den, 
a s válečnou lodí nebo s lodí opatřenou zobcem neměli plout za Kyanské 
a Chelídonské ostrovy" (tj .  za Bospor) . Perský král tak uznal nezávislost 
řeckých států v Malé Asii a svobodnou plavbu řeckých lodí po moři. 

Za čtyři roky po Kal l iově míru, roku 445 př. n . l . ,  dospěly Athény a Sparta 
k dohodě o ukončení dřívějších sporů a uzavřely smlouvu o vzájemném 
míru na třicet let. 

Bezpečnost před zahraničními nepřáteli a vzájemný mír si zaj istili také 
Řekové v j ižní Itálii a na Sicil i i .  

Před řeckým světem se otevřely skvělé perspektivy. 
Za nimi se však skrývaly hluboké rozpory. 

Vítězství nad Peršany považovali Řekové za vítězství svých zbraní a své 
statečnosti, Athéňané navíc za vítězství svého poli tického zřízení. Viděli 
svou demokracii fungovat v extrémních podmínkách. Osvědčila se jako 
systém, který nej lépe dokázal háj it  zájmy státu a občanů, který dovedl 
vynést z řad občanů nejschopnější vůdce, který byl nejodolnější  proti kapi
tulantství a zradě, který dokázal strhnout k stejným bojovým výkonům, 
jakých například Sparťané dosáhli j edině tvrdým drilem. Ani v nej těžších 
chvilích ji nemuseli nahradit vojenskou diktaturou. 

Prověrka ohněm války nebyla ovšem pro Athéňany důvodem, aby své 
demokratické zřízení konzervovali v nezměněném stavu . Spatřoval i  v něm 
svůj vlastní výtvor, který mohli podle svých potřeb upravovat .  O j eho zá
kladních principech se navzájem shodovali ,  v detailech se rozcházel i  podle 
zájmů jednotlivých společenských skupin .  Podle postoje k jeho úpravám, 
stejně jako k l ini i vnitřní a zahraniční politiky, se rozděli l i  na  dvě strany, 
pro které se vžilo označení demokratická a aristokratická. Mezi těmito 
stranami a jej ich vůdci se rozpoutal pol itický boj ,  který se od boje v nede
mokratických státech lišil zejména tím, že se vedl za aktivní účasti občanů. 
Jeho výsledek býval pro pol it ické vůdce téměř vždy nejistý. S tím však 
museli demokratičtí vůdcové počítat. Nebyli přece dědičnými monarchy 
ani doživotními tyrany. 

První obětí tohoto boje se stal Themistoklés. Proč k tomu došlo (roku 
47 1 př. n. 1 . ) ,  není zcela jasné. Zdá se, že se stal pro vkus Athéňanů příliš 
sebevědomým. Athénská demokracie se vyznačovala zvláštní ostražitostí 
vůči velkým osobnostem. Nikomu nedovolila vyrůst přil i š  vysoko. Když prý 
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nějaký muž z nevelkého ostrova Serífu řekl Themistoklovi, že nedosáhl 
slávy svou zásluhou, nýbrž zásluhou Athén, odpověděl mu: "Máš pravdu, 
já  bych se nestal slavným, kdybych byl ze Serífu, ale ani ty, kdybys byl 
z Athén." Dnes v tom vidíme docela vtipný příspěvek k diskusi o významu 
osobnosti v děj inách, ale Athéňané to hodnotili jako projev Themistoklovy 
povýšenosti . Ještě víc je  hnětlo, že j im často připomínal své zásluhy, které 
ostatně uznával i .  "Užili tedy proti němu střepinového soudu, by potlačili 
jeho vážnost a příl išný vliv, což byli zvyklí uplatnit proti každému, o němž 
se domnívali, že svou mocí ohrožuje  obec a vymyká se demokratické rov
nosti," píše Plútarchos. Zklamaný Themistoklés si vzpomněl na vyřazené 
lodě na pobřeží, u nichž ho otec v mládí varoval před politickou kariérou, 
a odebral se do Argu. Zapletl se tam pak do nějakých intrik se spartským 
králem Pausaniem a z obavy před soudem uprchl do Persie. Tam potom 
získal od krále Artaxerxa I .  Uako "přítel jeho otce" od Salamíny) vládu nad 
Magnésií, což rozhodně nebylo tamějším Řekům ke škodě. Když ho však 
král vyzval k účasti na výpravě proti Kimónovi, dostal se do neřešitelné 
situace. Aby nemusel válčit na perské straně proti svým krajanům, spáchal 
sebevraždu. Zbyla po něm jen římská kopie jeho sochy, podle které mu byl 
nedávno postaven pomník v Pireu, a celkem dobrá pověst. 

Themistoklův pád měl v Athénách za následek vzestup aristokratické 
strany. Vedoucí místo zaujal Kimón a po jeho ostrakizování Kimónův zeť 
Thúkýdidés. Tento jmenovec slavného historika, syn Melésiův, byl podle 
souhlasného názoru současníků mužem velkého formátu a ušlechtilých 
osobních vlastností. Stanovil si však nereálný cíl : posíl it konzervativní prvky 
v athénské ústavě a omezit moc l idu. Musel proto opustit politické kolbiš
tě. Nikoli ovšem dobrovolně, ale po rozhořčeném zápase, vedeném jeho 
protivníky i přívrženci nevybíravými prostředky. V čelo Athén se pak dos
tali představitelé demokratické strany Efialtés a Periklés. 

Efialtés, který má se známým zrádcem od Thermopyl společné jen jmé
no, byl podle Aristotela "člověk neúplatný a ve veřejných věcech spraved
l ivý" a podle Plútarcha "postrach aristokratů" . O jeho životě nevíme mno
ho a o jeho smrti jen to, že se stal obětí politické vraždy. Ve veřejné činnosti 
se zaměřil jednak na oslabování pozic aristokracie, které jí zbyly po Kleis
thenově reformě, a jednak na posilování pozic lidu. Poháněl před soud 
aristokraty, kteří zneužívali své moci, a prosazoval zákony, jež přivedly 
athénskou ústavu k jej í  "klasické formě" .  Přitom postupoval přísně legál
ně, takže jeho protivníci nenašli j inou možnost než zbavit se ho nelegálně. 
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Politická vražda mívá však zpravidla opačný účinek, než zamýšlej í  j ej í  
strůjcové. V Efialtově případě uvolnila cestu k moci Periklovi . 

Periklés, vůdce demokratické strany a největší státn ík demokratických 
Athén, se narodil roku 500 př. n. I. Jeho otcem byl Xanthippos, vítěz od 
mysu Mykalé, a matkou Agarista z rodu Alkmeónovců . Dostalo se mu 
vynikaj ícího vzdělání u sofisty Damóna z Oé a u fi lozofa Anaxagora z Kla
zomen, mezi jeho přátele a rádce patřil fi lozof Prótagorás, historik Héro
dotos, básník Sofoklés a sochař Feidiás. Původem a společenským po
stavením patřil k aristokracii , avšak, j ak známo, pol itické přesvědčení 
neurčují jedině tyto faktory. Do veřejného života vstoupil v době největšího 
vlivu aristokratické strany vedené Kimónem, a to jako jej í  odpůrce . "Vzhle
dem k tomu, že byl vel ice bohatý, že pocházel ze vznešeného rodu a že mčl 
vlivné přátele, nezabýval se v mládí z obavy před ostrakismem pol itikou, 
ale zato se vyznamenával na válečných výpravách . Když však už byl Aris
teidés mrtev, Themistoklés ve vyhnanství a Kimón pro vojenské akce skoro 
stále mimo obec, připoji l  se ke straně lidu. Před bohatou menšinou dal 
přednost straně chudé většiny," píše Plútarchos. Shodně s ostatními zprá
vami také zaznamenává, že se v něm spojovala vznešenost s prostotou 
a velkorysost ve veřejných věcech s osobní skromností a neúplatností. Na
víc byl prý okouzluj ícího zjevu a vyn ikaj ící řečník. "Jeho vláda nepředsta
vovala jen krátký úsek dočasného rozkvětu. čtyřicet let stál na prvním 
místě mezi takovými muži, jako byl i  Efialtés, Leókratés, Myrónidés, Ki
món, Tolmidés a Thúkýdidés. Po pádu a vyobcování Thúkýdida držel ve 
svých rukou vládní moc po plných patnáct let nepřetržitě sám, jsa každo
ročně volen za stratéga." 

Perikla si však nesmíme představovat jako hlavu státu nebo předsedu 
vlády. Plútarchos už neznal athénskou demokracii v praxi a upadl do po
dobných dobových asociací, jaké hrozí i nám, když zapomeneme, že athén
skou vládou byl ve skutečnosti lidový sněm, resp. j eho rada, a že všichni 
státní hodnostáři se s výjimkou vojenských vel i telů či l i  stratégů každoročně 
měnil i .  Periklés neměl ve svých rukou vládní moc, nemíníme-li  tato slova 
obrazně, a teprve j i  už neměl sám. Byl pouze jedním z deseti stratégů 
a formálně měl stejné postavení jako kterýkoli z j eho devíti kolegů. Měl 
však to, čemu Římané říkali suprema auctoritas: vážnost a vl iv, které ho 
postavily na první místo ve státě, takže vždy (nebo téměř vždy) získal pro 
své návrhy většinu hlasů. Na toto místo se dostal metodami, které byly 
v Athénách obvyklé : volbami, j imž předcházel boj o hlasy vedený všemi  
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prostředky (včetně poctivých) .  Jestliže byl však do své funkce zvolen pat
náctkrát za sebou, nemohlo to být důsledkem demagogie nebo nekalých 
machinací. Lid lze přece oklamat jen jednou nebo dvakrát. Od roku 443 
př. n. I. byl až do své smrti roku 429 př. n. I. nikým nejmenovaným a vším 
lidem uznávaným "prvním mužem Athén" ,  který mohl v poslední hodině 
života s hrdostí prohlásit, že "jeho vinou si  ani j eden athénský občan neob
lékl smuteční roucho" 

Důvěru l idu si Periklés získal službou jeho zájmům. Věřil v jeho schop
nosti, podněcoval jeho hrdost, vytyčoval mu lákavé a zároveň reálné per
spektivy. Ať byl jakýkoli řečník, nezůstával u slov, ale měnil je v činy, při
čemž nikdy nepřekročil l imit demokratických metod. Na rozdíl od tyranů 
se neopíral o sbory ozbrojenců, nýbrž o svobodný souhlas většiny. Vítězství 
v politickém boj i  nespatřoval jen v uzákonění práv l idu, ale i v materiálním 
zaj ištění jej ich výkonu. Zavedl například odměnu za výkon funkce porot
ního soudce ve výši dvou obolů za den, což byla stejná částka, jakou si mohl 
za stejnou dobu vydělat námezdní dělník nebo drobný řemeslník ve svém 
zaměstnání. Rozšířil náhradu za výkon vojenské služby i pro dobu míru 
a zavedl ji i u j iných veřejných povinností. Zavedl dokonce proplácení diet 
za návštěvu divadelních představení, aby se j ich bez újmy na výdělku mohli 
zúčastnit i chudí občané. Postaral se, aby zvlášť nákladné veřejné povin
nosti, například financování divadel, pořádání s lavností atd . ,  byly přesunu
ty na bohaté, a čestnými cenami je  přiměl k soutěži o prvenství. Dbal o přís
né hospodaření s veřejnými prostředky, j ež plynuly z pronájmu státních 
podniků (dolů, kamenolomů, solných ložisek) a ze cla vybíraného v přísta
vech. O jeho prestiži svědčí fakt, že když jednou podplatil obrovskou su
mou deseti talentů spartského hodnostáře, uvedl to při vyúčtování jako 
"nutný výdaj" ,  a l idový sněm to přij al ,  j ak uvádí Plútarchos, "bez jakéhokoli 
vyptávání a pátrání, co se za tím skrývá" 

Stejných metod j ako ve vnitřní politice používal Periklés i při řízení 
athénské politiky vůči j iným státům. Nepodnikal nic, k čemu nedostal od 
sněmu souhlas, a jestl iže sám nesouhlasil s příl iš  ambiciózními nebo dob
rodružnými návrhy, dovedl o tom sněm přesvědčit .  Pokud šlo o pomoc 
řeckým státům proti barbarům, byla věc jasná: zde neváhaly Athény vystou
pit s celou svou mocí. "Z Periklových válečných výprav se stala nejproslu
lejší na Chersonnésos" (na západním pobřeží dnešních Dardanel), "pro
tože j í  přinesl záchranu tamějším Hellénům.  Ukončil tak dlouhou a těžkou 
válku, kterou trpěly tyto končiny, jel ikož ležely v těsném sousedství barbarů 
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a byly sužovány jej ich hordami," píše Plútarchos. "Velikou a skvěle vystro
jenou výpravu podnikl do Černomoří. Vše, oč ho tamější Hellénové žádali , 
splnil a zachoval se k nim laskavě. Okolním barbarským kmenům a jej ich 
vládcům ukázal velikost moci a nebojácnost, s j akou mohl i  Athéňané kam
koli plout a počínat si jako skuteční páni moří." Složitější to však bylo ve 
vztazích mezi řeckými státy. Vzestup Athén byl trnem v aku Spartě, j ej íž 
vůdcové nakonec opustili Délský spolek a začal i  organizovat vlastní alianci. 
Periklés demonstroval athénskou moc výpravou se stovkou triér kolem 
Peloponnésu. Dosáhl sice řady vítězství nad státy, které se připoj ily ke 
Spartě, ale každé vztyčené tropaion bylo jen hřebem do rakve řecké jed
noty. Zkázonosné válce se Spartou se však po prvních srážkách snažil 
vyhnout sjednáním míru na třicet let. Ve státech, které zustaly athénskými 
spojenci, posiloval všemi prostředky athénský vl iv. Pokud se tomu stavěly 
na odpor, j ako například Euboia, potlačil ho vojensky. Dal také odhlasovat 
válku proti Samu, neboť neuposlechl jeho výzvy k ukončení nepřátelství 
s Mílétem, a po vítězství nahradil na něm oligarchickou vládu demokratic
kou. Tato politika vůči spojencum byla ovšem v rozporu se zásadami, j imiž 
se Athény řídi ly ve vnitřních věcech. Na tom nic neměnil ani fakt, že 
Periklés ji prováděl s demokraticky získaným souh lasem athénského l idu. 
"Jinak však neustupoval před nátlakem občanu a nedal se j imi svést, když 
uneseni svou silou a štěstím dostal i  zálusk na  Egypt," píše Plútarchos. 
"Někteří snili dokonce o Etrurii a Karthágu . . .  Leč Periklés potlačoval 
takové výstřelky a krotil touhy po vměšování se do cizích věcí. " 

Součástí Periklovy politiky byla i rozsáhlá investiční výstavba a velkorysá 
podpora rozvoje kultury. Úspěchy, kterých přitom dosáhl, s i  získal snad 
největší zásluhy o Athény. Podnítil rozvoj hospodářství, vytvořil pracovní 
příležitosti pro široké masy lidu, uvolnil tVllrčí síly umělcu. Přived l Athény 
k velikosti a slávě, jej íž doklady se zachovaly dodnes, ačkol i od těch dob 
uplynulo dvě a půl tisíciletí. Všelidský význam těchto památek si vyžaduje, 
abychom se j imi zabývali podrobně a zvlášť; učiníme tak pozděj i .  Zde je 
však třeba ještě říci, že přes všechny zásluhy a podporu l idu musel Periklés 
neustále bojovat s poli tickými odpůrci, zejména z řad aristokratů. Málokdy 
se vzhledem k jeho oblibě a bezúhonnosti odvážili na  něho zaútočit přímo. 
Tím citelněj i  ho zasahovali odstřelováním spolupracovníků a přátel .  Aris
tokraté k tomu využívali zejména svých pozic v areopagu, které si po všech 
reformách zčásti udržel i .  Jeho rádce Anaxagora odsoudil i za bezbožnost, 
protože jako fi lozof tvrdil ,  že Slunce je rozžhavenou hmotou, čímž prý 
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urazil boha Hélia. Jeho přítele Feidia chtěli odsoudit pro zpronevěru zlata 
určeného na sochu bohyně Athény. Když se to neprokázalo, odsoudil i  ho 
za bezbožnost, protože prý zobrazil na  Athénině štítě Perikla i sebe sama 
(a to dokonce tak rafinovaně, že to skoro nikdo nepoznal) .  Navíc vytýkal i  
Periklovi, že má milenku, "kterou prý denně líbá" .  Byla to krásná a ducha
plná Míléťanka Aspasia, pohnali j i  rovněž před areopag a rovněž pro bez
božnost, ale nějak se ubránila. To všechno však patřilo k normální athénské 
politické praxi. Stejně jako skutečnost, že Periklés se nedal svést k potla
čení demokratických svobod a práv svých odpůrců, které j im zaručovala 
ústava. 

Jak vypadala tato ústava, když po řadě revolucí a reforem dospěla od 
Solóna přes Kleisthena a Efialta ke své "klasické formě" ze Perikla? Za
ručovala předně všechny dosažené svobody a práva občanů. Všichni si byli 
před zákonem rovni a měli rovná politická práva, všichni byli podrobeni 
stejným zákonům a měli stejné povinnosti uložené zákony. Všichni občané 
mohli zastávat všechny státní úřady, a to na  základě volby. Do všech úřadů 
a hodností, j ež nevyžadovaly zvláštní odborné kvalifikace, byli podle zásady 
rovnosti voleni losem. Současně zabezpečovala ústava všechno potřebné, 
aby stát plnil své funkce, jak vyplývaly ze zájmů a požadavků jeho vládnoucí 
třídy, za kterou považovala všechny athénské občany. 

Nejvyšším orgánem státní moci byl v souladu s tradicí lidový sněm čil i 
ekklésiá. Rozhodoval o všech důležitých vnitřních a zahraničních věcech 
státu, prováděl vrchní dozor nad všemi státními úřady a institucemi .  Schá
zel se dvakrát a čtyřikrát měsíčně na  pahorku Pyknu pod Akropolí. Účast
nit se ho mohli všichni athénští občané starší dvaceti let, a to bez omezení 
majetkovým nebo jakýmkoli j iným censem. Jednal a rozhodoval kolektiv
ně. Každý občan měl na něm právo svobodně mluvit a podávat j akékoli 
návrhy, dokonce bez ohledu na pořad jednání, a každý měl také právo 
hlasovat (zvednutím ruky nebo vhozením známky do urny) . Jediné omeze
ní se týkalo předkládání návrhu takových zákonů, j ež odporovaly ústavě. 
Athénská demokracie se tak bráni la deformacím, respektive sebezničení 
(sankcí tu byla vysoká peněžitá pokuta, ve zvláštních případech dokonce 
trest smrti) .  Nejvyšším výkonným orgánem byla rada čili búlé. Měla pět set 
členů volených na rok losem po sto mužích z každé fýly. Projednávala věci 
určené pro lidový sněm, předkládala mu dobrozdání a podle jeho směrnic 
vyřizovala veškerou administrativní a kontrolní agendu. Nejvyšším soud
ním orgánem byl porotní soud čili héliaia . Byl podřízen pouze l idovému 
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sněmu, měl šest tisíc členů volených na rok losem po šesti stech mužích 
z každé fýly a zasedal v porotách až o pěti stech členech. Někdejší sbor 
archontů zůstal zachován, ale ztratil pol i tický význam, z areopagu se stal 
soud pro věci náboženství a kultu. Zůstal zachován i sbor deseti stratégů. 
Byl však jen vrchním vojenským veli telstvím, podřízeným radě a sněmu, 
nikoli poli tickým orgánem, a proto se jeho členové nevoli l i  losem, nýbrž 
podle odborných hledisek a třeba několikrát po sobě.  Podle stejných hle
disek byli voleni i nižší úředníci k výkonu technických a hospodářských 
služeb (správcové přístavů a doků, dozorcové tržišť, p ísaři apod . ) .  Policejní 
službu zaj išťoval sbor ozbrojenců ze státních otroků. Jinak však veřejná 
moc zůstala důsledně neoddělená a neodlišená od svobodného l idu. 

"Máme ústavu ," řekl podle Thúkýdida v oslavné řeči nad padlými roku 
43 1 př. n .  I .  Periklés, "která se nezhlíží v zákonech sousedů, ba spíš j e  
vzorem pro j iné, než aby je  napodobovala .  (Naše zřízení) s e  nazývá demo
kracií, protože není věcí nevelkého počtu, nýbrž většiny. Před zákonem 
jsme si všichni rovni, pokud jde o osobní zájmy. Pokud jde o vážnost, jakou 
kdo má, pak nikomu se nedostává v obci větší cti pro společenskou přísluš
nost než pro jeho (osobní) přednosti .  Ba ani chudoba a skromný původ 
n ikomu nebrání dojít hodnosti, je-li schopen vykonat něco pro sebe. Vel
komyslně si vedeme ve věcech veřejných, ale ani v soukromých stycích 
nebráníme sousedovi, aby si cokoli dělal pro vlastní potěšení. . .  Poslouchá
me úřady, které máme, i zákony, a to zejména ty, jež j sou ve prospěch 
utiskovaných . Navíc však i ty, jež nej sou sice napsány, ale přinášej í  porušo
vateli hanbu v očích všech . . .  Poskytujeme duchu možnost nej rozmanitěj
šího oddychu po denním úsilí, pořádáme rok co rok závody a slavnosti, 
zařizujeme se vkusně i v soukromí, takže radost z toho všeho zahání kaž
dodenní starosti . . .  Dík velikosti naší obce proudí k nám z celého světa 
všechno. Užíváme proto plodů ciziny stejně pohodlně jako těch, které se 
rodí u nás . . .  Naše obec je otevřena všem . . .  Jiní dospívaj í k udatnosti tvr
dým výcvikem hned od útlého mládí, my si žij eme volně, a přece nastupu
jeme k zápasům se stejnou silou . . .  Jsme ochotni j ít do nebezpečí spíš 
s j arou myslí  než pracně vycepováni ,  a být statečnějš í  spíš povahou než na 
rozkaz. Navíc máme výhodu, že se  nelopotíme pro budoucí strádání pře
dem . . .  Milujeme umění, ale s pravou mírou, mi lujeme vědění, ale bez újmy 
na mužnosti. Bohatství je pro nás spíš příleži tostí k šlechetným skutkům 
než k chlubným slovům, a co se chudoby týká, není k necti se k ní  znát, ale 
spíš je  k necti nevymanit se z ní  prací. Pečujeme o svi'Ij dům i o svou obec, 
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a třebaže se každý věnuje jinému zaměstnání, docela dobře se vyzná ve 
veřejných věcech. Jsme snad jediní, kteří pokládáme toho, kdo se (veřej
ných věcí) straní, nejen za nečinného, ale za neužitečného. A rovněž jsme 
jediní, kteří o veřejných věcech společně správným způsobem rozhoduje
me, nebo aspoň jednáme. Nemyslíme totiž, že slovo činu škodí, ale naopak, 
že je  škodlivé nedat se slovem poučit předtím, než se přikročí k činu . . .  Naše 
obec je školou Hellady. A že to není jen chlubné slovo pro tuto chvíl i ,  nýbrž 
pravda a skutečnost, to dokazuje sama velikost naší obce, které jsme do
sáhli právě pro tyto vlastnosti . Po svých obřích stopách a nikoli bez svědec
tví budeme sklízet obdiv u přítomných i budoucích . . .  ! "  

Není pochyb, ž e  Petiklés vyzdvihl v tomto svém projevu jen kladné strán
ky athénské ústavy. Že j i  nedefinoval jako ústavu, která zabezpečuje de
mokraci i jen pro občany a nikoli pro neobčany, je  stejně pochopitelné, jako 
že ji neprohlásil za nástroj nadvlády otrokářů nad otroky. Zachovaly se však 
i hlasy jej ích kritiků, z nichž nejznámější je blíže neznámý Pseudoxenofón. 
"Athénskou ústavu neschvaluj i ,  protože poskytuje  větší blaho lidem hor
ším než lepším . . .  Chudí a obyčejní tam maj í  přednost před urozenými 
a bohatými . . .  Otroci a neobčané jsou v Athénách nevázaní jako n ikde. 
Není tam dovoleno otroka udeřit a on t i  neuhne z cesty . . .  Samému lidu 
však demokracii promíjím, vždyť každému lze odpustit, zaj išťuje-l i si dobré 
bydlo." Jsou to slova přívržence aristokracie nebo oligarchie a jestřába 
mezi zastánci zájmů otrokářů. Můžeme ji klidně přiřadit ke chvále athén
ské ústavy. 

Pokud jde o záporné stránky této ústavy, o mnohých jsme už mluvi l i .  
K jiným se dostaneme při sledování děj in peloponnéské války. Vyplývaly 
z vnitřních rozporů tehdejšího zřízení, z přehnaného pojetí formální rov
nosti občanů, z nedostatečných zábran demagogii a intrikám, z příliš širo
kého prostoru pro zlou a útočnou všednost. 

Nicméně byla to daleko nej lepší a nejpokrokovější ústava, ke které l id 
kterékoli země do těch dob dospěl. 

Roku 464 př. n . l . ,  "ve čtvrtém roce vlády spartského krále Archidáma, syna 
Zeuxidámova, propadla se následkem největšího zemětřesení, o j akém kdy 
bylo slyšet, spartská země na mnoha místech a otřesy byly strženy některé 
vrcholky pohoří Táygetského, město samo srovnané se zemí, kromě pěti 
domů byly všechny ostatní zemětřesením rozbořeny" , čteme u Plútarcha. 
"Archidámos okamžitě poznal, jaké nebezpečí hrozí Spartě z tohoto ne-
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štěstí. Když viděl, j ak se lidé pokoušejí zachránit z domů nejcennější věci, 
dal zatroubit na polnici, jako by se blížili nepřátelé, aby se Sparťané ozbro
j il i  a co nejrychlej i  se shromáždil i  II něho. To jediné tenkrát Spartu zachrá
nilo. Heilóti se už sbíhali ze všech stran z venkova, aby přepadl i  Sparťany, 
kteří pohromu přežil i .  Když je však našli ve zbrani a seřazené v šiky, vráti l i  
se do svých osad a začali otevřenou válku . Získali pro ni i nejednoho peri
oika a k válce se připoj i l i  také Messéňané." Vzpoura heilótů, kteří nechtěl i  
propást lákavou příležitost, aby se vypořádali se svými otrokáři, a masové 
povstání Messéňanů, kteří se po dvou prohraných válkách pokusili znovu 
dobýt svobody, přivedla Spartu do katastrofální  situace. Nezbylo j í, než aby 
poslala posla do Athén, "který si bledý sedl u oltáře a žádal o vojenskou 
pomoc" . 

V Athénách se veřejné mínění rozděl i lo .  Rozhodující většina byla proti 
pomoci Spartě. Nikdo sice nezapomínal na zásluhy a oběti, které Sparta 
přinesla ve společném boj i  proti Peršanům, ale od těch dob se mnoho 
změnilo. Oživla v ní dávná nevraživost vůči Athénám, a při úsilí získat nad 
nimi mocenskou převahu ztrácela ze zřetele celořecké zájmy. Mnozí při
pomínali ,  jak se stavěla proti tomu, aby se Athény po zkušenostech s Per
šany opevnily hradbami, a j ak Themistoklés jen lstí dosáhl ,  že kvůl i  těmto 
hradbám nepropukl otevřený konflikt. Jiní poukazovali ,  že Sparta všude 
prosazuje  aristokratickou a ol igarchickou vládu, a kde může, potlačuje 
demokracii .  Efialtés vystoupil na  sněmu s projevem, v němž doporučoval, 
"aby Athéňané nestavěli na nohy město, které je jej ich soupeřem, ale ať ho 
nechají ležet v troskách, aby pýcha Sparty byla pošlapána" .  Jediný Kimón 
se odvážil hlásat, že "Athény a Sparta jsou dva koně ve společném spřeže
ní" ,  a tak "Athény nesmějí dopustit ztrátu druhého tahouna, aby Helladě 
nechyběl" Toto stanovisko nakonec zvítězilo a Kimón byl vyslán s expe
dičním sborem do Sparty. 

Není pochyb, že Kimón sledoval v rámci celořeckých zájmů i zvláštní 
zájem otrokářského zřízení. Vítězství heilótů, spartských státních otroků, 
mohlo otřást j eho základy. Ve Spartě se však dostal brzy do konfliktu. Byl 
sice aristokrat, ale zároveň představitel demokratického státu, a počítal- l i  
se doma mezi konzervativce, zde se j evil j ako nebezpečný radikál. Athén
ské vojsko neskrývalo své výhrady proti spartskému zřízení a krutému za
cházení s heilóty. Messéňanům a jej ich boj i  za svobodu projevovalo pak 
otevřeně sympatie. Ještě na sklonku roku 462 př.  n . 1 .  se Sparťané rozhodl i ,  
že se svých problematických spojenců zbaví. Poděkovali Kimónovi a všem 
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Athéňanům, a že prý si s povstalci poradí už sami .  Potřeboval i  však celých 
osm let, než tuto "třetí messénskou válku" rozhodli ve svůj prospěch . 
K jej ich dobru je  třeba říci, že poražené Messéňany nepobili ani nezotro
čili, nýbrž s vojenskými poctami propustili a dovoli l i  jim opustit rodnou 
zemi .  Athéňané je pak usídli l i na severozápadním pobřeží Korinthského 
zálivu, v strategicky významném Naupaktu (pozdějším benátském Lepan
tu, známém námořní bitvou v roce 1571, ve které nevelké loďstvo "Křes
ťanské l igy" zničilo celou tureckou flotilu ) .  

Fiasko Kimónovy výpravy bylo jen potvrzením skutečnosti, že  se spoje
nectvím mezi Spartou a Athénami je definit ivně konec. Jej ich cesty se 
začaly rozcházet ostatně j iž dávno;  hned poté, jak zmizel tlak Peršanů, který 
je nuti l k společnému postupu. Pozděj i  se Sparta a Athény dostaly do sporů 
o koncepci celořecké politiky, kterou se považovaly za povolané uskuteč
ňovat, a rozhodly se je řešit po svém. Příčinou toho nebyly "protiklady 
v psychickém založení" ,  jak se často říkalo (a občas ještě říká), nýbrž roz
pory v jej ich zájmech . Důležitou úlohu hrála při tom rozdílnost jej ich po
l itického a hospodářského zřízení, která dosáhla v prvních desetiletích po 
perských válkách krajních mezí, jež byly na otrokářské základně možné. 
V Athénách vedlo vítězství nad Peršany k rozvoj i demokracie a k bouřli
vému ekonomickému a kulturnímu rozmachu.  Sparta ustrnula a zmítala se 
v neustálých krizích . Jak ukázalo zemětřesení z roku 464 př. n .  1 . ,  mohla se 
v krizové situaci spoléhat jedině na vojenskou sílu .  Nevěstilo to nic dob
rého. 

Ve Spartě se po válce s Peršany například nic nezměnilo.  Vládla v ní 
třicetičlenná gerúsia, scházela se apel l  a ,  vol i l i  se eforové, mužové trávi l i  
dni na vojenských cvičištích, u společných stolů se podávala černá polévka 
ochucená octem.  Jenže doby, kdy slova "bohatý Sparťan" zněla jako vtip, 
patřily minulosti . Vítězné války spartské společenství rovných narušily. Do 
Sparty vtrhlo bohatství, a to zadními dveřmi, a zkorumpovalo především 
jej í  krále a vojevůdce. Starci z gerúsie tvrdošíjně bránil i starobylé zřízení, 
jež neposkytovalo dostatečný prostor pro zvyšování společenského bohat
ství ekonomickými prostředky. Jakmile se za těchto okolností přestala ve 
Spartě považovat chudoba za ctnost, zbylo j í  jediné východisko : získávat 
bohatství mimoekonomickými prostředky. To znamená podvodem a vál
kou. 

Už dřív jsme viděl i ,  že někteří spartští králové nebyl i zrovna vzorem 
počestnosti . Po válkách s Peršany se stali přímo přeborníky v chamtivosti 
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a proradnosti . Král Pausaniás, vítěz od Plataj ,  se zmocni l  stanu perského 
velitele a zabral ho proti všem zvyklostem i s pokladnou pro sebe.  Začal 
nosit přepychová orientální roucha, zdobil se šperky a vázal si bradu do 
uzlu podle perské módy. Zalíbilo se mu však i v perské moci samovládce. 
Když byl pak povolán k soudu, neváhal se dostavit ,  protože si  za perské 
zlato koupil soudce. Nato sebral vojsko a vypravil se válčit na vlastní pěst 
a pro vlastní kapsu. Ačkoli ještě nedávno prosazoval nejtvrdší tresty pro 
kolaboranty s Peršany, navázal taj né styky s perským králem, slíbil mu 
provést ve  Spartě převrat a požádal ho o ruku jeho dcery. Jeden z jeho 
důstojníků však rozpečetil dopis, který měl doruči t  perskému král i ,  a na 
konci našel doušku : "Posla popravit .  Jako obvykle." Oznámil to gerúsii ,  
která zavedla vyšetřování, jež prokázalo Pausaniovu velezradu. Nějaký 
podplacený soudce ho však včas varoval, a tak utekl do chrámu. Nikdo se 
neodvážil porušit posvátné právo azylu.  Rozhodl i  se tedy chrám zazdít 
a první cihlu přinesla Pausaniova matka. - Král Leótychidés, vítěz od  mysu 
Mykalé, se zas dal podplatit za intervenční války v Thessáli i .  V jeho stanu 
byl nalezen rukáv plný zlata, a tak ze strachu před soudem uprchl ,  ani se 
přesně neví kam. Nebylo-li možné podplatit krále, například P leistónakta, 
protože byl příl iš mladý, dalo se to vyřídit j inak. Periklés například podplatil 
jeho rádce Kleandrida (oněmi deseti talenty, jež vyúčtoval j ako "nutný 
výdaj") a výsledek byl stejný. 

Jestliže platí, že vůdcové ztělesňuj í  kvality státního zřízení, byla na tom 
Sparta špatně. Korupce je  ovšem známa i z j iných zřízení, antických i ne
antických, ačkoli zpravidla nezasahuje nejvyšší státní představitele. Ve 
Spartě byla tím povážlivější, že podkopávala jednu ze stěžejních zásad 
jejího zřízení, tj . majetkovou rovnost občanů. Mnohem horší společenské 
důsledky měla však skutečnost, že spartské hospodářství, sevřené kruný
řem zastaralých ústavních institucí, se prakticky nerozvíjelo .  Archaické 
zákony, připisované Lykúrgovi, zakazovaly Sparťanům j akoukoli produk
tivní činnost. Hlavním odvětvím jej ich hospodářství zůstalo i po perských 
válkách zemědělství. Provozovali je však heilóti ,  kteří odváděl i  celý nadvý
robek (a často i část nutného výrobku) svým pánům. Protože Sparťané 
tento nadvýrobek v plném rozsahu spotřebovali ,  nepřekročilo j ejich země
dělství rámec jednoduché reprodukce. Řemeslo, jímž se zabývali perioiko
vé, bylo na tom jen o málo lépe. Těžba rudy a výroba železa byl a  zaměřena 
téměř výhradně na zbrojní výrobu. Námořní a zahraniční obchod Sparťané 
neprovozovali, ani peněžnictví, ani j iné druhy hospodářské činnosti ; cti l i  

283 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

přece zákony. Nezabývali se ani takovými l idskými marnostmi jako divad
lem a fi lozofií. Jediným jej ich zaměstnáním byla vojenská služba. 

Zcela j iný obraz poskytovaly v téže době Athény. Už jej ich zemědělství 
bylo pokročilejší, ačkol i  j iná odvětví je po perských válkách předstihla. 
Jeho výnos zůstával v rukou maj itelů polností a závodů, takže mohl sloužit 
rozšířené reprodukci . Státní doly a lomy byly pronaj ímány podnikatelům 
a vykazovaly vysoké zisky. Rozvíjely se drobné řemeslnické dílny i velká 
průmyslová ergastéria , ve kterých pracovaly desítky otroků . Všechna tato 
odvětví soupeři la dosahovaným ziskem s námořním obchodem, nejvýnos
nějším a nej rychlej i  rostoucím odvětvím athénského hospodářství. Ve 
Spartě živilo jednoho pána deset až patnáct otroků, v Athénách vyprodu
koval svému maj iteli otrok ve výrobě (podle výpočtů K. J. Belocha) jeden 
až dva oboly denně, tj . 50 až 100 drachem ročně .  Většina plnoprávného 
i neplnoprávného obyvatelstva byla v Athénách zaměstnána produktivní 
prací a vydělávala. Odměnu za službu dostávali i voj áci. Platila se z příspěv
ků, j imiž se ze svých vojenských závazků vykupoval i  spojenci, a tak nepřed
stavovala zátěž athénského rozpočtu, nýbrž dodatečný zdroj příjmů. 

Podobně tomu bylo i v j iných řeckých státech a městech, třebaže jej ich 
hospodářský a kulturní rozvoj zůstával z různých příčin pozadu za athén
ským. Dokonce i ve většině měst, jež byla zničena Peršany a vstala znovu 
z trosek. Jedině Sparta stagnovala a nevycházela z vnitřních krizÍ. Přesto si 
však činila nárok na vedoucí úlohu v Řecku. 

Měla Sparta vyhlídky, že svého cíle dosáhne? 
Měla přece skvělou armádu. 

Stejné ambice jako Sparta měly pod sluncem Hellady ovšem i Athény. 
Dokonce je začaly uplatňovat dřív. Vzhledem k síle svého loďstva zaujaly 
vedoucí místo v Délském spolku, postavily se v čelo boje za vyhnání Perša
nů z Evropy a maloasijského Řecka, vystoupily na obranu Řeků v Thrákii 
a Černomoří, zmařily poslední pokus Peršanů o ovládnutí Kypru. Ve všech 
těchto boj ích přinesly také největší oběti . 

Sparta se těchto bojů proti společným nepřátelům Řeků nezúčastnila :  
zaměřila se na získávání a upevňování pozic uvnitř řeckého světa. Vyslala 
svá vojska do Boiótie, Fókidy a Thessalie, aby tam zbavila vlivu Athény, 
a zčásti se j í  to také podařilo. Odloudila Argu Mykény a Tíryns a pak ho 
přepadla. Argejci se však ubránili a v odvetném zápase oba tyto starobylé 
hrady proměnili v trosky. Sblíži la se s tradičnímu nepřáteli Athén, zejména 
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s Megarou a Aigínou, a uzavřela  s nimi spojenectví. Podporovala Korinth, 
který trpěl athénskou obchodní konkurencí, a postupně přetáhla na svou 
stranu řadu dalších členů Délského spolku. Nakonec z nich vytvořila tzv. 
Peloponnéský spolek. Athéňané se tomu marně snažili zabránit, Periklo
vou peloponnéskou výpravou s i  spartské spojence pouze odcizi l i .  Přetvořil i  
tedy zbytek Délského spolku v Athénský a zpřísnil i  kontrolu nad j eho čle
ny. Přes stížnosti, že "jednají nikoli j ako se spojenci, nýbrž jako s poddaný
mi", upevni l i  v něm své vedení a přenesl i rozhodování o spolkových věcech 
i spolkovou pokladnu do Athén. Výsledkem toho byl vznik Athénské říše 
(arche) Nicméně se nevzdali myšlenky na vzkříšení řecké jednoty. Z Pe
riklovy iniciativy svolali roku 446 př. n .  I .  do Athén panhellénský sjezd, 
jehož prvním bodem měla být "porada o obnově chrámů spálených barba
ry" a hlavním úkolem "dohoda o míru a spolupráci mezi Hel lény" Sjezd 
se však pro odpor Sparty nesešel a rozdělení Řecka na dva bloky se utvr
dilo. Periklés se tedy pokusil zabránit aspoň jej ich srážce. Vypravil do 
Sparty desetičlenné poselství s návrhem na třicetiletý mír. Sparťané si spo
čítali své síly a návrh přijal i .  

Třicetiletý mír byl uzavřen, j ak známo, roku 445 př .  n. I .  Trval  však pouze 
čtrnáct let. Roku 43 1 př. n .  I .  vypukla bratrovražedná válka mezi Řeky, 
současníky i dějepisci zvaná peloponnéská, jež se protáhla na sedmadvacet 
let. JakQ každá občanská válka, kterou ve skutečnosti byla ,  překonala svými 
hrůzami válku s cizinci . "V žádné jiné nebylo dobyto a vyl idněno tol ik měst, 
ať už od barbarů nebo ve vzájemných bojích od Hell énů, ani nebylo vyhná
no a vyvražděno tolik lidí, ať už ve válce samé nebo v občanských rozbro
jích," píše jej í  svědek a historik Thúkýdidés. , ,0 čem se dříve jen mluvilo  
nebo slýchalo a co se  zřídka dalo ověřit zkušeností, p řestalo být neuvěřitel
ným . . .  " 

Bezprostřední příčina peloponnéské války byla v řeckých podmínkách 
ještě banálnější než v našich nedávných třeba sarajevský atentát. Korinth 
se zapletl při intervenci v Epidamnu, kde došlo k demokratickému převra
tu, do války s Kerkýrou, která byla athénským spoj encem. Athény poslaly 
na pomoc Kerkýře deset lodí, jež po krátkém boji  korinthskou flotilu 
zahnaly. Korinth nato vyslal vojsko do Poteidaie u Thermského zálivu, 
která byla jeho kolonií, ale athénským spojencem, a Athéňané je vyhnal i .  
Stěžoval si proto ve Spartě a žádal potrestat Athény válkou, aby byl nasto
len mír ( ! ) .  ( "Vždyť válkou se mír j enom upevní," čteme v projevu jeho 
poslů . )  Ke Korinthu se připoj i la Megara, jejímuž loďstvu uzavřely Athény 
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své přístavy, protože obsadila nějaké neutrální posvátné území, ne větší než 
menší letiště, a k Megaře se připoj i la  Aigína. Sparťané svolali pelopon
néský kongres, který pak předložil Athénám ult imátum: za prvé aby vypo
věděly všechny Alkmeónovce (to znamená především Perikla) ,  protože je 
předkové poskvrnil i  "kylónskou vraždou", a za druhé aby poskytly všem 
svým spojencům autonomii (to znamená, aby rozpustily svůj spolek) . Lido
vý sněm na Periklův návrh ultimátum odmítl a válka mohla začít . "Nejpod
statnější jej í  příčinou, o které se však nejméně mluvilo, bylo po mém soudu 
to," shrnuje po rozboru situace Thúkýdidés, "že moc Athéňanů rostla, 
takže budila obavy Sparťanů, což je  přimělo k válce ." 

Nebylo by nesnadné podat podrobný popis této války: stačilo by na toto 
místo vložit překlad Thúkýdidova díla  a doplnit j ej komentovanými výňat
ky z Xenofónta. Nebylo by to ani nezaj ímavé, neboť málokterá válka byla 
od těch dob vylíčena s takovou historickou věrností, s takovým smyslem 
pro rozlišování hlavního a vedlejšího, s takovou dramatickou účinností 
a zároveň s takovým smutkem nad marností hrdinských i surových bojů,  
v nichž se navzájem vraždili přátelé a nepřátelé stejně jako l idé,  kteří se 
nikdy neviděli .  Musíme se však omezit na stručný výtah z těchto dvou děl, 
stěsnat události dlouhých let v několik krátkých řádků a tisíce epizod shr
nout ve dva tři závěry. 

Vojenské síly protivníků byly zpočátku vcelku vyrovnané. Athény mohly 
okamžitě postavit do boje 29 000 těžkooděnců, 1200 jezdců, 1 600 lučištníků 
a tomu přiměřené pomocné oddíly. Pozemní armáda Sparťanů a j ej ich 
spojenců byla asi o třetinu početnější, Athéňané měli však se svými 300 
triérami asi dvojnásobnou převahu na moři . Kromě toho se Athény daly 
bezvadně bránit. Chránily je jednak Themistoklovy hradby, pak "Dlouhé 
zdi", j ež dal Periklés postavit j ako dvě ramena od města k přístavu Peiraieu, 
a "Falérská zed"', jež kryla jej ich druhý přístav. Pokud jde o lidský potenciál 
a materiálové zdroje, měli Athéňané rovněž výraznou převahu. Na některé 
spojence nemohli však spoléhat a dovoz potravin muselo zaj išťovat loď
stvo. Finanční zdroje  Athén převyšovaly všechna tehdejší měřítka. Ve stát
ní pokladně měly 16 000 talentů stříbra (420 000 kg), od spojenců měly 
dostat každý rok 600 talentů, kromě toho měly obrovské rezervy zlata 
a stříbra ve chrámových pokladech. Za těchto okolností nebyly vyhlídky 
pro Sparťany zrovna nej lepší. Počítali však s převahou v pozemní armádě 
a do útoku je  pobízel strach, že pro Athény pracuje čas. 

Bojové akce zaháj i l i  Thébané, bývalí  perští a nyní spartští spojenci, noč-
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ním útokem na Plataje .  Jej ich obránce zčásti pobi l i ,  zčásti zaj ali a proti 
všem normám řeckého válečného práva popravili . Tím se  dodatečně po
mstili za pomoc, kterou Platajští poskytli Athéňanům v bitvě u Marathónu .  
Nato vtrhli Sparťané v čele s králem Archidámem do Attiky. Když nenara
zili na odpor, protože hlavní athénské síly odpluly k Peloponnésu, vykácel i  
tam olivové sady a spálili vinice. Athéňané oplátkou zpustošili pobřeží 
některých spartských spojenců, dobyli Megaru a Aigínu, a než přišla zima, 
zablokovali hlavní peloponnéské přístavy. Na j aře přitáhli Sparťané znovu 
do Attiky a pokračovali v jej ím plenění. Obyvatelstvo před nimi prchalo do 
Athén a značně je přelidnilo. Brzy poté se vrátilo do Athén vojsko z Potei
daie, protože tam propukla epidemie. Jak se ukázalo, byl to mor, který 
začal v Núbii či Etiopii, dostal se do Egypta a Malé Asie a odtud přes řecké 
ostrovy také na pevninu. Athénské loďstvo ho pak přivezlo do Peiraiea. 
V Athénách nastala panika, aristokratičtí přívrženci Sparty žádali skončit 
válku a uzavřít mír, a když to Periklés odmítl, prohlásil i  ho za příčinu všech 
útrap. Nakonec ho obvinili z chybného vedení války a z přehmatů při vy
dávání státních peněz. Lidový sněm podlehl j ej ich propagandě zbavil ho 
úřadu. Obháj i l  se však a znovu byl zvolen za stratéga. Mor ovšem nezastavil 
a roku 429 př. n .  1., ve druhém roce války, mu s tisíci j inými podlehl .  

Až do této chvíle se  válka vyvíjela pro Athény celkem příznivě. Nedo
sáhly sice žádných rozhodných vítězství, ale zachytily počáteční nápor, 
v němž má útočník vždy převahu. Perspektivy měly vzhledem ke svým 
lidským, materiálovým a finančním rezervám ty nejlepší. Mor však způsobi l  
obrat. Vyhubil spoustu l idí, demoralizoval vojsko i občany, zpochybnil  tra
diční j istoty a uvolnil prostor politikům nepříl iš velkého formátu, v nichž 
se spojoval avanturismus s oportunismem. Traumatizované Athény se dos
taly na šikmou plochu úpadku, na které se už nezastavily. Přesto však trvalo 
pětadvacet let, než je  síly nepřátel a zrádců srazily ke dnu . 

Hle, j ak popisuje  řádění moru a j eho důsledky Thúkýdidés: "Vpadl do 
Athén znenadání a napřed nakazil l idi v Peiraieu. Pozděj i  pronikl i nahoru 
do města a lidé umírali v houfech . . .  Ze všeho nejhorší byla u té nemoci 
malomyslnost. Kdokoli pocíti l ,  že ochuravěl, upadl v naprostou beznaděj i  
a vůbec s e  j í  nevzpíral .  Lidé hynuli j ako zvěř. Jednak nechtěli k sobě do
cházet ze strachu a umírali opuštěni, jednak pečoval i  o nemocné, čímž se 
nakazili a umírali s nimi . . .  S ituaci zhoršoval návrat uprchlíků z venkova .  
Protože nebylo pro ně dost  domů, ž i l i  v přecpaných dusných boudách 
a smrt je hromadně hubila. Umírali jeden na druhém, mrtvola ležela na 
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mrtvole, mrtvá těla se válela po ulicích, kolem studní i v chrámech . Když 
se hrůza rozmáhala, l idé zkrušeni těžkou ránou nevěděli, co s nimi bude, 
a přestali dbát věcí božských i lidských . . .  Morová rána přinesla do měst 
rozmach nevázanosti a nezákonnosti. Mnozí si troufali páchat veřejně 
a otevřeně, čeho se dříve dopouštěli jen v skrytu. J iní se hbitě zmocňovali 
majetku bohatých, kteří náhle zemřel i .  Všichni se hleděli zasytit chvilkový
mi a smyslnými požitky, protože pokládali své životy za stejně pomíj ivé j ako 
své majetky. Nikdo se nechtěl namáhat s něčím, co se obecně považovalo 
za dobré, neboť si nebyl j ist, zda nezahyne dřív, než dosáhne cíle .  Ani 
bohabojnost, ani lidský zákon nedržely nikoho na  uzdě; ctít bohy a zákony, 
nebo je nectít vycházelo najedno. Všichni viděli, že dobří i zlí hynou bez 
rozdílu,  a nikdo nečekal, že se dožije soudu, který by mu vyměřil trest. 
A jakýpak trest: vždyť ortel mnohem těžší a už vyřčený každému visel nad 
hlavou. Tak dřív než dopadne, užij si ještě života ! "  

Není divu, ž e  v těchto apokalyptických dnech s e  málokdo v Athénách 
staral o veřejné věci, a zejména o válku, která beztak ustala, protože Sparta 
stáhla svá vojska z dosahu moru. Toho využil j irchář jménem Kleón, který 
už dříve vystupoval s kritikou poměrů, a postavil se po Periklově smrti 
v čelo demokratické strany. Byl to podle Thúkýdida "nejdrzejší ze všech 
občanů" a podle Aristofana "praničemný podlý chlap" Sám se tituloval 
démagógos, čil i "vůdce lidu", a nemálo se zasloužil, aby toto slovo dostalo 
svůj dnešní význam. O jeho kladných stránkách mnoho nevíme, protože 
zprávy o něm máme výhradně od jeho odpůrců. Faktem ovšem je, že ho 
lidový sněm po léta podporoval .  V dobrém, ale i v nedobrém a často ve 
špatném. 

Kleón vystoupil s programem úspěšně skončit válku . Jakmile obdržel 
potřebné plné moci, přestal se zabývat nepřáteli a soustředil se na spojen
ce. "Slabost je  nebezpečná a nezískáte si j í  vděk spojenců," prohlásil na 
adresu Athéňanů ve své programové řeči na sněmu. "Vaše vláda je (vůči 
nim) samovláda, takže chovaj í  nepřátelské úmysly a snášej í  ji s odporem. 
Poslouchaj í  vás nikoli proto, že j im prokazujete dobro, čímž si jen škodíte, 
nýbrž proto, že máte větší moc než oni. Sympatie jsou zde lhostejné." Že 
to nebylo pouhé řečnické cvičení, dokázal hned roku 428 př. n. I. v případě 
Mytilény, která se pokusila zrušit spojenectví s Athénami. Vymohl na sně
mu usnesení, aby byl i všichni jej í  občané popraveni, a okamžitě tam vyslal 
loďstvo. Neměli být ušetřeni ani demokraté sympatizuj ící s Athénami, a to 
prý proto, že své sympatie nedovedli prosadit .  Je sice pravda, že athénský 
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sněm toto nehorázné usnesení hned druhého dne zrušil a oznámil to veli
teli výpravy rychlou triérou, ale tisíc Mytiléňanů bylo přesto popraveno. 
Ostatní museli zaplatit výkupné a přenechat vybrané pozemky athénským 
posádkám a kolonistům. Kimónova intervence na Naxu a Thasu za válek 
s Peršany se dala omlouvat celořeckými zájmy. Periklovy zásahy sledovaly 
převážně athénské zájmy, ale aspoň podporovaly rozvoj demokracie. Kle
ónovy trestní oddíly vystupovaly naproti tomu výhradně v jednostranném 
zájmu athénské expanzivní politiky. Ke všemu ani ne v jej ím zájmu: Athény 
jimi získaly základny a poplatky, ale ztratily přátele. 

Sparta a jej í  peloponnéští spojenci sledovali vývoj v Athénách s uspoko
jením. Přitom se chytře vystříhali, aby nevhodným vojenským zásahem 
vnesli do města jednotu a bojovou odhodlanost. Zpustošení Attiky a potíže 
v námořní dopravě zhoršily zásobovací situaci, vzrostly ceny potravin a ná
klady na výživu vojska. Mnozí občané nenašli j iný výdělek než diety za 
zasedání na soudech, příliv spojeneckých příspěvků slábl. Naštěstí měl 
Kleón k dispozici Periklův státní poklad, což mu dovolilo pokračovat v ně
kterých veřejných stavbách a zvýšit odměny za výkon veřejných povinností. 
Přitom způsobil pozoruhodnou inflaci. Ač uváděl do oběhu plnohodnotné 
stříbrné mince, dosáhl stejného účinku, j ako kdyby byl tiskl papírové ban
kovky, protože úhrnné množství peněz se zvyšovalo, zatímco úhrnné množ
ství spotřebního zboží klesalo. Inflace vedla ke zvyšování státních výdajů 
a ke znehodnocování státních příjmů. Bohatství Athén se zvrátilo v opak. 

Z těžké situace hledal Kleón východisko: rozhodl se zaútočit na Spartu. 
Roku 425 př. n. I. vypravil lod'stvo a vojsko v čele se stratégem Démosthe
nem proti jej ímu přístavu Pylu. Stalo se, co téměř nikdo nečekal .  Athéňané 
zvítězili a jen asi čtyřem stům Sparťanů se podařilo uprchnout na ostrov 
Sfaktérii, kde se drželi (na horském hřbetu u dnešního pomníku ruských 
námořníků padlých za svobodu Řecka roku 1827) , dokud Athény nepři
jmou nabídnutý mír. Když jej však odmítly, Sparťané zmobil izovali své síly 
a athénské vojsko obklíčil i .  Kleón nato nasedl na loď a odplul k Pylu, aby 
se osobně ujal velení. Ačkoli neměl žádné vojenské zkušenosti, dokázal 
neuvěřitelné: přesně provedl Démosthenův plán a Sparťany porazil .  Tím 
je ovšem podnítil k odvetě. Jej ich vojevůdce Brásidás se vydal se dvěma 
tisíci mužů na pohod napříč celým Řeckem až k Chalkidice, kde se pak 
zmocnil řady athénských osad a oblehl město Amfipolis. Athéňané tam 
vyslali loďstvo pod velením Thúkýdida, který tehdy j eště nebyl historikem. 
Amfipolis však padla, a tak musel, jak známo, do vyhnanství. Roku 422 př. 

289 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

n.  I. se k Amfipoli vypravil sám Kleón, který zřejmě nebyl zbabělec, a v bit
vě na bažinaté pláni před městem spolu s Brásidem padl. Svou smrtí pro
kázali oba vůdcové velkou službu Řecku: protože se jako hlavní podněco
vatelé války navzájem zlikvidovali ,  umožnili Spartě a Athénám uzavřít mír. 

Tento mír z roku 421 př. n .  1 . ,  zvaný Níkiův (podle jeho iniciátora, vůdce 
mírové strany v Athénách Níkia), byl uzavřen na padesát let. Potvrzoval 
předválečný status quo a neodstraňoval tedy příčiny, které vedly k válce. 
Obyvatelstvo, zejména rolnické, jej přij alo s nadšením. Vojevůdcové a vo
jáci, kterým se zalíbilo válečné řemeslo, nikoli .  Spartský velitel odmítl 
v rozporu se smlouvou vydat Athéňanům Amfipoli a athénský Sparťanům 
Pylos. Když přesto válka nevypukla, zaútočil i  Sparťané na Argos. Jenže 
Argos byl demokratickým státem a Athény ho nenechaly bez pomoci . Na
víc mu ji poskytly i demokratické vlády arkadské Mantineie a Élidy. Spar
ťané jej ich vojska pak roku 418 př. n . 1 .  v bitvě u Mantineie porazil i .  Pade
sátiletý mír trval necelé tři roky. 

V údolích blažené Arkadie vzplál tedy znovu požár války a Athéňané jej 
pak na svých lodích vyvezli na ostrovy Egejského moře a na Sicíl i i .  Roku 
416  př. n .  I .  se vylodili na Mélu, protože se pokusili zůstat neutrální, a po 
dramatickém vyjednávání, "v němž nemluvil i  o právu, nýbrž o svém pro
spěchu", jak objektivně konstatuje  Thúkýdidés, jej vzali útokem. Obyva
telstvo zmasakrovali a nahradili svými kolonisty. Sotva se začali rozhlížet 
po nové kořisti, připluli do Athén vyslanci ze sicilských Leontin a Aigesty 
(Segesty) se žádostí o pomoc proti expanzi Syrakús. S Leontinami měly 
Athény už od roku 433 př. n. I. spojeneckou smlouvu, a tak o směru nové 
výpravy bylo rozhodnuto. 

Athény, do n ichž mor vnesl morální rozklad, válka násilí a demagogie 
otupělost, byly v té době přístupny jakémukoli dobrodružstvÍ. O vliv na 
jej ich lid se dělili čtyři vůdcové : poněkud bojácný a nedůsledný aristokrat 
Níkiás, úspěšný voják a válečný štváč Démosthenés, nezodpovědný dema
gog Hyperbolos a bohatý, světem protřelý aristokrat Alkibiadés, syn arte
mísijského vítěze Kleinia a synovec Perikla. Jej ich pozice byly po Kleónově 
smrti vyrovnané, ale brzy si získal převahu Alkibiadés. "Byl stejně zběhlý 
v dobrém i ve špatném," píše v jeho životopise Plútarchos, "a proměnlivější 
než chameleon. Ve Spartě se věnoval tělesným cvičením, žil prostě a obličej 
měl vážný. V lónii byl bujný, oddán zábavám a lehkomyslný. V Thrákii byl 
piják a výborný jezdec na koni . Za pobytu u perského satrapy Tissaferna 
zastínil okázalostí a nákladností perskou nádheru." V Athénách byl pak 
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navenek ohromný demokrat, kupoval si přízeň lidu lichotkami a penězi. 
Hlavní jeho osobní vlastností byla ctižádost. Když se o něm dlouho nemlu
vilo, koupil si za talent stříbra nádherného psa a usekl mu ocas. Ve Spartě 
svedl královu manželku "ani ne pro rozkoš, nýbrž aby se j eho potomci stali 
lakedaimonskými král i" .  Chlubil se spoustou milenek a milenců i přátel
stvím se Sókratem, a to stejným právem jako diplomatickou obratností 
a odvahou na bitevním poli. "Rozdmýchal touhu Athéňanů po Sicílii ," 
pokračuje Plútarchos a poznamenává, že to nebylo příl iš nesnadné, neboť 
mnozí po ní toužili už za života Periklova, "a  přemluvil je, aby se tam 
vypravili s velikým válečným loďstvem a porobili si celý ostrov . . .  Snil 
o Karthágu a Africe. Z těchto budoucích výbojů už obkličoval Itálii ,  a tak 
div nepokládal Sicílii za pouhou základnu k této válce." 

Roku 415 př. n .  I .  vypravili pak Athéňané přes Níkiův odpor sto váleč
ných a nákladních lodí s 5 1 00 těžkooděnci a 1300 lučištníky na Sicílii .  Ces
tou se k nim připoj ily lodě spoj enců. Velitelem výpravy byl zvolen Alkibi
adés, tehdy pětatřicetiletý muž, a jeho spoluvelitelem o dvacet let starší 
Níkiás, který tuto funkci přijal jen proto, by se neřeklo, že od války zrazoval 
pro svou zbabělost. Athéňané přistáli ve spojeneckém Rhégiu, získali na 
svou stranu Katanu a navázali styk se syrakúskými opozičními demokraty. 
Všechno vypadalo dobře, ale dřív než mohli rozvinout válečné operace, 
připlula z Athén kurýrní loď Salamínia a jej í  velitel předal Alkibiadovi 
rozkaz, aby se ihned dostavil k soudu. Těsně před odplutím pokácel totiž 
někdo v Athénách "hermovky" (uliční sloupky s hlavou boha Herma) a za
čalo se povídat, že to v rámci svých výstředností udělal Alkibiadés. Nebylo 
to vyloučeno, ale spíš se zdá, že šlo o provokaci ze strany Korinťanů. 
Alkibiadés žádal o vyšetření věci ještě před odjezdem, ale sněm to zamítl , 
prý ať se nezdržuje.  Když byl pryč, dosáhli jeho protivníci, aby se o tom 
znovu jednalo, a kromě toho ho obvinili, že v opilosti zesměšňoval obřady 
eleusínských mystérií. Alkibiadés vzal rozkaz na vědomí, rozloučil se s voj
skem a namířil si to - do Sparty. Když se pozděj i dozvěděl, že byl v nepří
tomnosti odsouzen k smrti, přísahal Athéňanům pomstu: "Však já jim 
ukáži, že jsem živ ! "  

Sicilská výprava skončila katastrofou ( roku 413 př .  n .  1 . ) .  Váhavý a bo
jácný Níkiás nevyužil počáteční převahy ani občanských nepokojů a vzpou
ry otroků v Syrakúsách, promarnil několik příležitostí k rozhodné bitvě 
a ztrácel muže v drobných potyčkách, v n ichž padl i jeho spoluvelitel Lá
machos. Když dorazily na Sicíl i i  spartské posi ly s vojevůdcem Gylippem, 
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Syrakúsané zaútočili na athénské vojsko a v krvavé bitvě u řeky Asinary je  
i s loďstvem zničil i .  Podle Tímaia spáchal Níkiás s novým spoluvelitelem 
Démosthenem sebevraždu. Podle Thúkýdida byli popraveni, stejně jako 
všichni důstojníci . Vojáci byli posláni do lomů, jež se dnes jmenují pro 
malebnou vegetaci Latomia del Paradiso, kde potom většinou zahynuli .  
Athéňané se o zkáze své armády dozvěděli až od nějakých cizinců u holiče 
v Peiraieu, kteří o ní mluvili jako o staré známé věci . Nezachránil se ani 
posel, aby o ní přinesl do Athén zprávu. 

To však nebylo všechno. Sparťané se na Alkibiadovu radu zmocnili 
strategicky významného města Dekeleie (dnešního Klidi, "Klíče", severně 
od Athén) a začali soustavně plenit okolí a blokovat cesty. Tím rozvrátili 
attické zemědělství a zastavili obchod. K tomu se brzy připoj ilo ochromení 
celého athénského hospodářství, protože situace využili otroci a v počtu asi 
dvaceti tisíc, j ak uvádí Thúkýdidés, uprchli z města. Podobně využili osla
bení i takzvaní spojenci a v čele s Lesbem a Chiem se od nich odtrhl i .  Když 
přesto Athény nepadly a dovedly si udržet Samos, Sparťané se je rozhodli 
zničit zákeřnou ránou . Spojil i se proti nim s Peršany. 

Příliš mnoho se toho nahrnulo na Athény v letech 413-412  př. n. 1 . ,  a to 
nikoli bez viny a hlavně ne bez chyby jej ich vůdců a jej ich lidu. Za tyto viny 
a chyby musely platit. 

První splátkou byl státní převrat, který odstranil demokracii a nastolil 
oligarchii, jež vyústila v tyranii . 

Druhou byla daň krve, kterou Athény musely odvádět nepřátelům ještě 
sedm let. 

Třetí a poslední byla vojenská porážka, kterou skončila peloponnéská 
válka. 

V peloponnéské válce došlo v letech 413-412  př. n .  I. ke kvalitativnímu 
zvratu. Z vnitřní války mezi Řeky se změnila ve válku s účastí cizinců. 
Přitom nikoli jakýchkoli cizinců, nýbrž Peršanů !  Vtáhli je  do ní Sparťané, 
protože potřebovali peníze k posílení svého loďstva, a za příslib těchto 
peněz zaplatili neuvěřitelnou cenu: smlouvou se satrapou Tissafernem 
uznali nadvládu perského krále Dáreia II. (424-404 př. n . l . )  nad maloasij 
skými Řeky. Dopustili se tak dvojnásobné zrady na celořecké věci, není-I i  
slovo zrada v tomto případě slabé, a navíc se dali oklamat. Peršané splnili 
jen tu část smlouvy, která jim přenechávala maloasijské Řeky. Peníze po
sílali liknavě a jen v takové míře, aby Sparťané mohli pokračovat v boj i ,  
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nikoli dobýt vítězstvÍ. Nebylo přece v zájmu perské říše, aby se Řekové 
přestali navzájem pobíjet . . .  

Zatímco si  Sparta takto svou pozici upevnila, v Athénách se po sicilské 
katastrofě a dekelejské blokádě zhroutila vláda. Jej ich demokracie se skvě
le osvědčila v dobách míru a spravedlivé obranné války. Nemohla však 
přežít neúspěchy v útočných válkách a v prosazování nadvlády nad j inými .  
Jestliže Athéňané povýšil i  svobodu a rovnost na  své privilegium a s ostat
ními Řeky jednali jako s nesvobodnými a nerovnými ,  dostali se do rozporu 
se samou podstatou demokracie .  Tento rozpor mohla Periklova obratnost 
dočasně utlumit nebo Kleónova brutalita na čas udusit .  Nakonec však 
musel propuknout. Stalo se tak státním převratem z roku 411  př. n. I. 

Protidemokrtická politika Athén vůči j iným státům připravila tedy zánik 
demokracie v jej ich vlastním státě. Opoziční politikové z řad aristokratů 
a konzervativců, sdružení v polotajné spolky zvané hetairie, využili momen
tu vrcholící krize a pod vedením demagoga Peisandra donutili l idový sněm, 
aby přijal reformu ústavy a uzákoni l  oligarchii . Bylo to tím lehčí, že v něm 
chyběly hlasy demokratických vojáků padlých na Sicílii , ale i j inak si po
čínali velmi obratně. Reformu představili jen jako "dočasné opatření 
do konce války" a vlastně jako "návrat k ústavě předků" . Ponechali také 
všechny demokratické instituce, ovšem j en formálně. Sněm 'a  jeho práva 
neomezil i ,  zato však počet j eho členů na pět tisíc. Mohli j imi  být jen občané, 
kteří si opatřoval i  výzbroj z vlastních prostředků, tj . především bohatí At
héňané. Ponechali i radu, avšak počet jej ích členů snížili na čtyři sta, a pod
statně zvýši l i  jej í  pravomoc. Mohla vykonávat veškerou státní moc, zejmé
na nescházel-li se sněm, a ten pro j istotu přestali svolávat. Radu obsadili 
výhradně svými přívrženci . Mohli tedy vládnout zcela podle své vůle, bez 
jakékoli ústavní odpovědnosti a kontroly. Prvním j ejich opatřením bylo 
zrušení odměn za výkon veřejných funkcí, čímž z nich vyřadili méně zámož
né a chudé občany. Druhým pak zastavení všech veřejných prací. Třetím 
nabídka míru Spartě. 

Athénští oligarchové se však přepočítali .  Sparta kladla tak tvrdé pod
mínky, mezi j iným athénské námořní moci, že je při nej lepší vůli nemohli 
přijmout. Nezbylo j im tedy než pokračovat ve válce, ale hned v první bitvě 
(u Eretrie na Euboi) byli poraženi a jej ich vláda se rozpadla. V Athénách 
nastal chaos, z něhož se nedalo najít ústavní východisko. Tu se opřel o zbyt
ky vojska aristokrat Thérámenés, zformoval je v akceschopné oddíly poli
cejního charakteru a ráznými opatřeními dosáhl, že athénské ulice se ne-
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změnily v jeviště občanské války. Prořídlý sněm doplnil příslušníky vojska 
a radu změnil v jeho orgán. Přes odpor extremistických skupin prosadil, že 
složité vnitřní problémy se začaly řešit politickými metodami. Cílevědo
mým a umírněným postupem dosáhl pak v krátké době takové konsolida
ce, jaká byla vůbec možná. Tím také vytvořil podmínky, aby Athény po
kračovaly v boji .  Tentokrát už jen za svoji záchranu. 

Mohly se Athény vůbec zachránit? Kromě Thérámenových oddílů měly 
ještě válečnou flotilu na Samu. Velel j í  však Thérámenův politický odpůrce, 
demokrat Thrasybúlos, který neuznával ústavní změny v Athénách ani 
jejich vládu. Najednou se jako paprsek majáku na temném obzoru zjevila 
nová naděje :  Alkibiadés. Byl sice odsouzen k smrti, ale bývalou vládou, 
a tak se to dalo napravit. Po aféře se spartskou královnou musel prchnout, 
a protože nemohl do žádného z obou řeckých táborů, namířil si to, j ak 
známo, k Tissafernovi do Sard. Skvěle se tam uvedl, a jelikož se obával 
pomsty Sparťanů, začal proti nim intrikovat. Nakonec dosáhl, že jim Per
šané omezili pomoc. Zpráva o tom se dostala do Athén a jeho přátelé to 
dovedli správně politicky vysvětlit. Zaháji l i  kampaň pro jeho omilostnění, 
ve které prosadili několik ústavních reforem, jež mu měly jako známému 
demokratovi usnadnit návrat. Netrvalo dlouho a po nových složitých intri
kách, které by i Goldoniho nebo Beaumarchaisových komediích vypadaly 
nepravděpodobně, stál Alkibiadés v čele athénské flotily na Samu. Vypra
vil se na moře, dvakrát porazil spartské loďstvo (u Abýdu a Kyziku) a po 
řadě dalších úspěchů spoji l  své síly s Thérámenem a dobyl Byzantion. 
Roku 408 př. n. l .  se pak vrátil se dvěma sty triérami jako hrdina do Athén.  
A s ním se vráti la i důvěra v budoucnost města a demokracie. Ale také 
skepse, kterou zlobili občany filozofové: j aká je to obec a jaká ústava, když 
jej í  osud závisí na rozmarech a štěstí jednoho muže? 

Tato skepse byla oprávněná. Peršané, kteří vedli svou válku proti Řekům 
prostřednictvím Řeků, hodili na vyprázdněnou misku Sparty několik talen
tů stříbra. Velitel spartských námořních sil, tvrdý a schopný válečník Lý
sandros, doplnil své loďstvo, takže znovu získalo převahu. Athéňané vyslali 
proti němu Alkibiada, ale místo plné pokladny mu dali na cestu jen honos
ný a poněkud nedemokratický titul autokratór čili "samovládce". Ztratil 
mnoho času a sil sháněním proviantu a peněz, takže nemohl rozvinout včas 
námořní operace, a když jedna z jeho eskader byla poražena Lýsandrem 
u mysu Notia, zbavili ho velení. (Uprchl pak do Thrákie a odtamtud do 
Frýgie, kde později zahynul. Podle jedné verze ho dal zavraždit Lýsandros, 
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podle druhé Tissafernův nástupce Farnabazos, podle třetí ho zabil i  bratři 
nějaké dívky, kterou tam svedl . )  Athénské loďstvo však porážku přežilo 
a roku 406 př. n. I .  dosáhlo skvělého vítězství u Arginúských ostrovů poblíž 
Lesbu. 

Jak se ukázalo, u Arginús vydobyli Athéňané poslední vítězství a záro
veň ztratili poslední příležitost. Sparta nabídla mír a slíbila stáhnout vojsko 
z Dekeleie. Zmařili to však demagogové v čele s nějakým Kleofóntem, 
j inak výrobcem lyr a opilcem. Dostavili se na sněm v brnění, že prý budou 
válčit, dokud Sparta nevyklidí všechno, co dosud zabrala. Navíc dosáhli, že 
shromážděný lid odsoudil osm velitelů od Arginús k smrti, neboť se prý 
nepostarali o důstojný pohřeb padlých . Dvěma z n ich se podařilo prch
nout, šest j ich pak bylo skutečně popraveno. Důsledky likvidace nejlep
ších vel itelských kádrů nedaly na sebe dlouho čekat. Hned příštího roku 
405 př. n .  1. bylo athénské loďstvo a vojsko na hlavu po raženo u Aigospo
tam čili Kozích říček v Helléspontu. Tři tisíce mužů padlo do zajetí a Spar
ťané s nimi naložili přesně tak jako Thébané s Platajci po první bitvě pe
loponnéské války :  do jednoho je pobili. Vítězný Lýsandros připlul 
k Athénám a uzavřel je  od moře, král Pausaniás ( I I . )  je obklíčil na souši. 
V dubnu 404 př. n .  I . se potom Athény, zlomené neúspěšným pokusem 
o odpor a nakonec hladem, vzdaly Spartě na milost a nemilost. 

Lýsandros přij a l  athénské posly v plné zbroji a s lakónskou stručností j im 
oznámil rozkaz. Ve své velkomyslnosti ušetří Athény, ač je  může zbourat, 
a ušetří také Athéňany, ač je  může prodat do otroctví, ale . . .  Za prvé, musej í  
srovnat s e  zemí všechna opevnění, především "Dlouhé zdi" . Za druhé, 
musejí  vydat celé válečné i obchodní loďstvo až na dvanáct hlídkových 
člunů. Za třetí musej í změnit ústavu, aby nevládl dav, nýbrž nej lepší mužo
vé. Pokud jde o vládu, mohou si ji Athéňané určit sami, ale až splní všechny 
podmínky. Do té doby svěří dohled nad nimi pěti mužům z jej ich vlastních 
řad. Mezi nimi Thérámenovi, který byl statečným nepřítel em Sparty, a Kri
tiovi, který byl vždy přítelem Sparty. 

Rozkaz ke zbourání hradeb a vydání loďstva byli Athéňané ochotni 
spln it, i když věděli ,  že potom už nebudou žít, ale jen živořit . Změna ústavy 
narazila však na rozhodný odpor l idu. Sešel se na  sněmu v předměstí 
Kolónu, poblíž posvátného háj e  usmířených bohyň pomsty, a odmítl Thé
rámenův návrh, podle něhož se práva většiny měla změni t  ve výsadu men
šiny. Nato se dostavil na sněm sám Lýsadros. Hřímal a hrozil, nesplní-Ii prý 
Athéňané jeho rozkaz, nemaj í  od Sparty co čekat. Zastrašený sněm projevil 
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pak neochotný souhlas s kompromisním návrhem, aby se vybralo třicet 
občanů, kteří dostanou plnou moc k vypracování nové ústavy podle starých 
vzorů. Když se lid rozcházel, ztemnělo nebe a těžké mraky se snesly na 
Athénino město. Dny, které měly přij ít potom, patřily k nejchmurnějším 
z celých jeho děj in .  

Třicet vybraných občanů se změnilo v kolektivního tyrana. Nesepsali 
ústavu, ale černou listinu demokratů, které zbavili úředních funkcí a práv. 
Nezrušili radu, ale přenesli na ni i pravomoc soudu, a místo tajného hla
sování zavedli veřejnou aklamaci . Neodstranili úřady, ale ovládli v nich 
všechny pozice a svou vlastní si zaj istili zvláštní ochranu stráží. "Zprvu 
jednali s občany slušně a předstírali ,  že jim jde jen o ústavu předků," píše 
Aristotelés v Athénské ústavě. "Jakmile se však stali pány v obci, nedbali 
zákonů. Vybrali pět set členů rady a ostatní úředníky z j imi uznaných ob
čanů, pak si přibrali deset velitelů z Peiraiea, jedenáct hlídačů věznic a tři 
sta zřízenců s karabáči a nastolili nad městem samovládu." Plútarchos na
zval tuto samovládu "opilým řáděním třiceti pánů". 

Zpočátku měl ve výboru třiceti hlavní slovo Thérámenés. Jako realistický 
politik viděl, že se Spartou je třeba nějak vyj ít, a přes svůj konzervatismus 
se snažil respektovat athénské demokratické tradice. Postupně nabývali 
převahy zastánci tvrdého postupu a za několik týdnů ovládl výbor vůd
ce krajního křídla Kritiás. O tomto muži, synovi aristokrata Kallaischra 
a strýci filozofa Platóna, se názory historiků nerozcházej í. Staří i noví ho 
považuj í za vyvrhele a nejnovější (vzhledem k jeho metodám) za "praotce 
fašismu" .  Přitom vynikal neobyčejným intelektem a stálo by za psycholo
gicko-sociologickou analýzu, aby se zj istilo, proč se tak zvrhl. Vyznal se ve 
filozofii a historii, zabýval se hudbou, napsal několik dramat a pojedná
ní o spartské ústavě, byl dobrým řečníkem. V mládí patřil do Sókratova 
kroužku, ale pro nějaké sexuální výstřednosti jej musel opustit. Přešel tedy 
ke konkurenčním sofistům. Záliba v pitkách ho přivedla k Alkibiadovi .  
Spřátelil se s ním, po aféře s hermovkami se ho zřekl, pozděj i  byl hlavním 
bojovníkem za jeho rehabilitaci, po porážce u mysu Notia požádal Lýsan
dra (a současně Farnabaza) o jeho hlavu . Původně se hlásil k demokratům, 
ačkoli veřejně sympatizoval se spartským zřízením. Za převratu roku 
41 1 př. n. I. se připoj il k oligarchům a stal se členem rady. Po svržení 
oligarchické vlády proslul horlivostí, s níž udával své bývalé kolegy, a znovu 
se prointrikoval k moci . Zpronevěřil však nějaké peníze a ze strachu před 
soudem uprchl do Thessal ie. Svým hostitelům se pak odvděčil tím, že proti 
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nim zorganizoval povstání. Nakonec našel cestu do Sparty a vrátil se jako 
jej í  agent do Athén. Stal se Lýsandrovým přisluhovačem, ale mířil výš :  
k absolutní vládě nad životem a smrtí všech Athéňanů, k n advládě n ad 
spartskou nadvládou. Na krátkou dobu j í  také dosáhl. Třáslo se před ním 
jako před tyranem i "třicet tyranů" . 

Když chtěl Thérámenés obnovit ústavu z roku 41 1 př. n .  I. a navrhl 
vytvořit sněm z pěti tisíc občanů, kteří si  opatřují výzbroj z vlastních pro
středků, Kritiás se proti tomu postavil . Mezi těmito pěti tisíci mohou být 
přece i demokraté a nepřátelé výboru třiceti, což nelze připustit. Členové 
sněmu maj í  být proto pečlivě vybráni a j ej ich počet má být stanoven maxi
málně na tři tisíce, víc důvěryhodných se beztak nenajde. Výběr těchto 
členů má být svěřen radě. Kdyby přitom zj istila, že někdo je nepřítelem 
nového zřízení, má ho zatknout a uvěznit. Rada měla být nejvyšším vlád
ním i soudním orgánem, podřízeným pouze výboru třiceti. Thérámenés 
namítal, že tento návrh je  v rozporu se vším, co dosud Athény znaly, ba  
v rozporu se  zřízením v kterékoli řecké obci. Kritiás jej však prosadi l  a vy
mohl si i přijetí dalšího návrhu, podle něhož svrchovaná moc měla zůstat 
v rukou výboru třiceti navždy. 

S takovou úpravou poměrů nemohla souhlasit ani většina přívrženců 
oligarchie, o demokratech nemluvě. Tím spíš, že v praxi to muselo vypadat 
mnohem hůř než na voskových tabulkách. Kritiem ovládaná rada se dala 
do práce. Zkoumala především, kdo může být členem sněmu, kdo nikol i  
a kdo má být uvržen do žaláře. Důležitým hlediskem byl přitom majetek. 
Dostal-Ii na něj některý z členů rady zálusk, nějaký zločin se už našel nebo 
vykonstruoval. Avšak ani kdo byl zapsán do seznamu členů sněmu, nebyl 
si ještě j ist. Mohl být z něho vymazán ,  čímž se stal teprv podezřelým a kan
didátem žaláře. Jakýkoli nesouhlas se svévolí rady nebo výboru, třeba ve 
formě odvolání proti j ej ich rozhodnutí, se automaticky považoval za pro
tistátní zločin ,  který se trestal žalářem. Takto vytvořené atmosféry strachu 
a nej istoty využil Kritiás k řadě "prozatímních opatření" .  V zájmu veřejné 
bezpečnosti nařídil nespolehlivým občanům odevzdat zbraně, k zamezení 
rozkladných řečí zakázal filozofům přednášet, k zaj ištění klidu a pořádku 
poslal do ulic patroly zřízenců s karabáči . Lidé už v domech nebydleli, ale 
jen se v nich skrývali. Na to právě Kritiás čekal, aby definitivně zúčtoval 
s odpůrci . Pro všechny případy se však ještě zaj istil : obráti l  se na Spartu se 
žádostí o vojsko. Ochotně mu poslala sedm set těžkooděnců . Umístil j e  
přímo na Akropoli . 
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Kritiás dosáhl cíle, po kterém toužil, a mohl dát naplno průchod své 
posedlosti po moci . Dal svolat radu a obvinil Thérámena ze zrady, přičemž 
důkazy nahradil spíláním. Thérámenés mu odvětil ,  že se asi zblázni l .  Vy
loučil ho tedy z rady a na místě odsoudil k smrti . Nej lepší nepřítel je  mrtvý 
nepřítel, a tak předvídavě zaplněné věznice se začaly vyprazdňovat .  Den 
po dni, týden po týdnu šl i na smrt občané: demokraté i aristokraté, bohatí 
rejdaři i hrdinové od Arginús, skuteční političtí protivníci i prostí kováři, 
kteří byli přistiženi při broušení nože. Ke všemu Kritiovi nestačilo, že 
zločiny páchal j en se svými kumpány. Rozhodl se potřísnit jimi co nejvíce 
občanů, aby je zkompromitoval a donutil táhnout s ním za jeden provaz. 
Kdokoli z vybraných tří tisíc mohl dostat rozkaz, aby přivedl kohokoli do 
žaláře. Kdokoli mohl být určen žalobcem, aby přečetl připravený návrh 
rozsudku smrti a dokázal tak svou spolehlivost. Dva měsíce trvala tato 
hrůzovláda. K tradičním popravám se už nedostávalo bolehlavu, počet 
popravených převýšil tisíc pět set mužů . . .  A nej lepší z nich opakovali po 
Thérámenovi, který před vypitím své číše zvolal :  "Na zdraví velkého Kri
tia ! "  

Terorem lze vládnout, ale obvykle n e  dlouho, a t o  ještě jen lidu, který 
nepoznal svobodu. Hrstce athénských demokratů se podařilo v prvních 
dnech zmatku prchnout. Sdružili se kolem Thrasybúla, bývalého vel itele 
loďstva na Samu, a začali organizovat odpor. K jej ich odvaze se připoj i lo 
štěstí: dostalo se j im pomoci, o které ani nesni l i .  Thébané, odvěcí nepřátelé 
všeho athénského, poznali najednou na vlastní kůži, co znamená moc 
Sparty, není-l i  krocena ohledem na Athény. Ještě před nedávnem doporu
čovali Lýsandrovi zbourat nejen "Dlouhé zdi", ale celé město. Nyníje právě 
Lýsandrova zpupnost přiměla pomáhat každému, kdo by byl ochoten At
hény pozvednout. "Veřejně se usnesli na rozhodnutí, které jim zjednávalo 
čest," píše v Lýsandrově životopise Plútarchos, "aby totiž každý dům a kaž
dé město v Boiótii bylo otevřeno Athéňanům, kteří by toho potřebovali , 
dále aby byl potrestán pokutou jednoho talentu, kdo by athénským uprchlí
kům nepomohl, a jestliže by někdo snad dopravoval přes Boiótii do Athén 
zbraně proti tyranům, aby to žádný Théban neviděl ani neslyšel ." Thrasy
búlos a jeho druhové dostali z Théb zbraně, potraviny, peníze i to, čemu 
dnes říkáme zpravodajská pomoc. V prosinci 404 př. n .  1 .  byli tak daleko, 
že jej ich úderný oddíl vpadl do Attiky a obsadil strategicky významný pa
horek Fýlu. Na jeho vrcholku si pak vybudoval pevnost, a to tak důkladně, 
že jej í  zbytky posloužily řeckým partyzánům ještě za druhé světové války. 
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Kritiás zmobilizoval své tři tisíce vybraných občanů, přitáhl k Fýle a na
řídil j i  vzít ztečí. Pevnost byla však jako orlí hnízdo a při tehdejší válečné 
technice nedobytná. Dal j i  tedy obklíčit a povolal na pomoc Sparťany. 
Demokraté se sice vyhýbali přímému boj i  se svými krajany, ale Sparťany 
přepadli a v nočním boj i  krvavě porazil i .  Když dostali posily, převaha ob
léhatelů se rozplynula jako sníh na jej ich stanech . Pro tento případ měl 
ovšem Kritiás také východisko. Nabídl jej ich veliteli peníze a členství ve 
výboru třiceti. Nebyl to však člověk z jeho těsta, a tak s ním nic nepořídil .  
Na jaře se pak objevilo vojsko demokratů před Athénami. Kritiás se při
pravil k obraně a pro všechny případy i k ústupu do Eleusíny nebo na 
Salamínu. Aby se tam zaj istil před eventuální vzpourou, rozkázal dopravit 
všechny nespolehlivé a zbraněschopné muže do Athén a kolektivně je tam 
popravit. Provedením této hromadné vraždy pověřil vojsko, aby si zavázal 
další spoluviníky. Zvedl se však všeobecný odpor, a tak se jej pokusil potla
čit zostřeným terorem. Když viděl, že jeho zřízenci s karabáči a žoldnéři 
s meči na všechno nestačí, nařídil Athéňanům, aby s výj imkou tří tisíc 
vybraných občanů opusti li město, a vykázal j im bydliště v Peiraieu. Kupo
divu ochotně ho poslechli : aby se tam spojil i s blížícím se vojskem demo
kratů. Thrasybúlos však přivedl do Peiraiea jen nevelký oddíl ,  který se 
opevnil nad válečným přístavem Múnychií, dnešním Mikrolimanem. Kri
tiás se proti němu vypravil ,  byl však se svými oddíly zatlačen do ulic, a někde 
u hráze, kde dnes kotví nejkrásnější jachty Řecka, padl proboden kopím. 

Ještě tři měsíce vládly v Athénách zmatky, jichž se snažil využít Lý
sandros, který připlul do Peiraiea se čtyřiceti loděmi a tisíci těžkooděnci . 
Nenašel však už ani třicet mužů, kteří by se propůjčili k obnovení vlády 
tyranů, a musel se spokoj it s "výborem deseti" . Nakonec sami Sparťané 
poslali proti němu vojsko v čele s králem Pausaniem, aby ho přiměli re
spektovat rozkaz. Podle nařízení eforů měly Athény ztratit hradby a loď
stvo, nikoli však i vlastní vládu, jak o to svévolně usiloval Lýsandros. Vo
jenská síla demokratů pak umožnila, aby o této vládě a o j ejí formě rozhodl 
athénský lid. 

Sedmadvacetiletá peloponnéská válka skončila tedy vítězstvím Sparty 
a porážkou Athén .  Athéňanům nezbylo než se s tím smířit; přinejmenším 
navenek a na nějakou dobu. V naděj i  na lepší budoucnost a ve snaze pře
konat nedávnou minulost smířili se jakoby v kompenzačním šoku přede
vším sami mezi sebou . Přes všechny vnitřní rozpory a utrpěné rány dospěli 
k rozhodnutí, že "pro věci minulé ať se nikdo nemstí" , jak uvádí Aristotelés 
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ve spisu o athénské ústavě, "s výj imkou těch (kteří zbyli) z výboru třiceti, 
ze sboru deseti, jakož i z (Lýsandrem jmenovaných) velitelů Peiraiea. Ale 
ani těm ne, jestliže ze své činnosti složí účty" .  

V srpnu roku 403 př .  n .  I .  si dali Athéňané opět demokratickou ústavu. 
Obnovi l i  l idový sněm, radu pěti set, porotní soudy i volbu do všech úřadů 
losováním z plnoprávných občanů . Znovu zavedli odměny za výkon veřej 
ných funkcí, zvláštní veřejné povinnosti bohatých a podpory chudým. Po
nechali všeobecnou vojenskou povinnost a zpřísnil i podmínky státního ob
čanství, z dřívějších institucí zrušil i jen střepinový soud. V plném rozsahu 
obnovil i  i všechny občanské a polit ické svobody. 

Tato ústava, jež byla schválena shromážděním lidu za archonstátu Eu
kleidova, přežila pak všechny války a otřesy, k nimž v Athénách pozděj i 
došlo, a zůstala v platnosti do konce antických děj in .  

Plameny peloponnéské války a oslnivost Thúkýdidova díla způsobily, že 
bezprostředně následující děj iny Řeků zůstaly jaksi v přítmí zájmu. Mnozí 
historikové i autoři učebnic je podávaj í  stručně a tlumeně, téměř jako od
dychovou pasáž před fortissimem epochy Alexandra Velikého. Výsledkem 
toho bývaj í zjednodušené dojmy: "Sparta ovládla řecký svět ke zděšení 
všech kulturních l idí" ,  "Athény byly v úpadku a bezmocnosti" .  Podle zcela 
zředěných představ "bylo to prostě období zmatků" - a proč by se tím kdo 
zabýval, když je  v Řecku tolik j iných zaj ímavých věcí! 

Konfrontujme si tyto dojmy a představy s fakty, a to hned na příkladu 
Athén. Ztratily své velmocenské postavení a zchudly, o tom není pochyb. 
Zachovaly si však demokracii ,  což byl nikoli bezvýznamný úspěch po vo
jenské porážce, který jim též umožnil, že nezůstaly sraženy na kolenou . 
Není také pochyb, že se nevzmohly na stavby podobné Parthenónu . To 
ovšem neznamená, že sklouzly do úpadku. Jakýpak úpadek, když zrovna 
v této době byly městem filozofů Sókrata, Platóna a mnohých j iných, měs
tem klasika komedie Aristofana, městem řečníka Lýsia a Démosthena, 
městem takových sochařů jako Práxitelés, Leócharés a Skopás !  Ani s tou 
bezmocností to neodpovídá pravdě.  Roku 395 př. n .  1 . ,  necelých deset let 
po kapitulaci, byly už tak si lné, že si troufly vystoupit proti Spartě, a roku 
393 př. n. I. porazil jej ich stratég Ífikratés v tzv. korinthské válce, o které 
bude hned řeč, vojska spartského krále Agésiláa u Isthmu. Ífikratés totiž 
zreorganizoval athénskou armádu a nahradi l  těžkooděné hoplíty lehkoo
děnými peltasty, tj . bojovníky s koženým štítem (pelle') a velmi dlouhým 
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kopím. Tím se zlevnila výstroj vojska, což mělo pro zchudlé Athény zvlášť 
velký význam, a kromě toho se zvýšila jeho pohybl ivost, což mu zabezpečilo 
taktickou převahu nad těžkooděnci. A pokud jde o celořeckou politiku, 
Athény se na jej í  kolbiště rovněž co nejdřív vrátily. Aktivně se podílely na 
organizování protispartské aliance a neomezily se při tom na řecké státy. 
Když už tedy Sparta vtáhla do řeckých věcí Peršany, Athény s nimi navázaly 
kontakt a obrátily je proti Spartě. Athénský stratég Konón, který se zachrá
nil s osmi loděmi od Aigospotam na Kypr, dosáhl s pomocí satrapy Farna
baza, že král Artaxerxés II. mu svěřil velení nad perským loďstvem, a roku 
394 př. n .  I. zničil v bitvě u Knidu námořní moc Sparty. Athény získaly 
takovou prestiž, že Konón dal bez ohledu na protest Sparty znovu postavit 
"Dlouhé zdi" Gej ich pozůstatky lze dodnes vidět na poloostrově Akti v Pi
reu) a vybudoval nové válečné i obchodní loďstvo. Roku 378 př. n .  I .  stály 
už Athény opět v čele tzv. Druhého námořního spolku, který byl federací 
sedmdesáti řeckých států na Egejském moři. 

Sparta se skutečně stala po peloponnéské válce hegemonem řeckého 
světa; ne však nadlouho. Kultuře přitom nijak zvlášť neublíži la, byla přece 
sídlem kulturního prázdna a prázdno nelze vyvážet. O kulturní tvorbu ne
měla zájem, což se kladně projevilo tím, že do ní nezasahovala. Z téhož 
důvodu jej í  vojska ani neloupila umělecká díla .  (Ze všech projevů výtvar
ného umění si cenila jen drobných reliéfů sov, vyražených na athénských 
mincích . Ty ovšem sbírala a odvážela s horlivostí úměrnou jejich váze. )  
Svou hegemonii uplatňovala Sparta s překvapivou obratností, spíš policej
ními než politickými metodami a zcela bezohledně. Škodila tak víc přáte
lům než nepřátelům, a především sobě. Spoléhala jedině na svou sílu :  
Řekům se však vždy špatně vládlo silou. 

Silou Sparty byla síla jej ího vojska. Zdroj této síly se však po peloponné
ské válce neobyčejně zmenšil . "Společenství rovných" ,  narušené ve válkách 
s Peršany, se úplně rozložilo. Hlavní příčinou toho byl příliv válečné kořisti, 
který neobyčejně urychlil proces majetkové a společenské diferenciace. 
Sparťané se začali dělit na plnoprávné a neplnoprávné; nejdřív fakticky, 
potom i podle zákona. Roku 399 př. n. I. došlo k prvnímu známému spik
nutí spartských občanů proti spartskému státu . Jeho vůdce Kinadón, podle 
Xenofónta "mladík zevnějškem statný a povahou nebojácný" , prohlásil při 
vyšetřování, že mu šlo o to "nebýt v Lakedaimonu menší než kdokol i  j iný" . 
Počátkem 4. století př. n. I .  věci dospěly tak daleko, že byl přij at tzv. 
Epitadeův zákon, který zrušil společenské vlastnictví půdy a dovoli l převod 

30 1 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

pozemků ve formě daru nebo odkazu. Tím se otevřela cesta ke koncentra
ci pozemkového vlastnictví, i k jej ímu rubu, zbavování občanů půdy. To 
ovšem mělo dalekosáhlé následky, zejména když uvážíme, že během dvou 
generací se počet pozemkových vlastníků snížil z původních devíti nebo 
deseti tisíc zhruba na patnáct set. Půdy zbavení občané museli hledat nový 
zdroj obživy, a protože ovládali jedině válečné řemeslo, dávali se hromadně 
naj ímat za žoldnéře. Odchodem těchto občanů se snižoval vojenský poten
ciál Sparty a možnost nabývat půdu za peníze podněcovala pak zbylé ob
čany ke kořistnickým válkám. Ty pak připravovaly Spartu o další muže 
a zároveň o zbytky sympatií v j iných řeckých státech. Můžeme proto věřit 
Xenofóntovi, velkému obdivovateli Sparty, když o jej ích tehdejších pomě
rech napsal (v Lakedaimonské ústave') :  "Kdyby se mě někdo zeptal , zda 
soudím, že pod nes trvají  Lykúrgovy zákony nezměněné, ví Zeus, že bych 
neměl odvahu přisvědčit. Vím totiž, že dříve bylo Lakedaimoncům milej ší 
žít skromně mezi sebou doma než dělat místodržící j inde a dát se kazit 
pochlebováním. A také, že dříve se báli , aby nevypadali, j ako by měli zlato. 
Nyní se někteří dokonce pyšní, když je mají .  . .  Dříve chodívali Hellénové 
k Lakedaimoncům prosit, aby je vedli proti těm, kteří na nich páchaj í  
bezpráví. Nyní se  však mnozí z nich vzájemně podporuj í, aby j im znemož
nili ujmout se nadvlády. Není divu, že se jim činí takové výtky. Vždyť 
neposlouchaj í  ani bohů, ani Lykúrgových zákonů ." 

Svou hegemonii rozprostřela Sparta nejen na poražené a spojenecké 
státy v Řecku, ale i na řecké státy v Malé Asii, ačkoli smlouvou s Tissafer
nem je přenechala Peršanům. Tím si okamžitě změnila vlažného přítele 
v zarputilého nepřítele, a tak Athéňané nemuseli proti ní ani příliš intriko
vat. Přitom si znepřáteli la také maloasij ské Řeky, ačkoli jí byl i  zprvu na
kloněni. Zavinil to hlavně teroristický režim, který jej ím jménem nastolil 
Lýsandros. "Tvrdost jeho povahy činila jeho moc strašnou a nesnesitel
nou," píše Plútarchos. Svrhoval a dosazoval vlády podle l ibovůle, zřizoval 
tyranské "výbory deseti" ze svých přívrženců a pochlebníků, aniž se ohlížel 
na mínění občanů,  a všude jmenoval spartské harmosty, tj . vojenské pro
tektory či místodržitele s neomezenou pravomocí. Zkrátka, řečeno opět 
s Plútarchem, "ukazoval Řekům málo přitažlivý příklad spartské vlády" . 

Když roku 404 př. n. I. zemřel král Dáreios II . ,  dostali se jeho synové 
Artaxerxés a Kýros ("Mladší" ) do tradičního sporu o trůn. Vlády se podle 
práva ujal Artaxerxés (II . ) ,  ale Kýros, tehdy místodržitel v Sardech, postavil 
proti němu asi 1 00 000 vojáků a Sparťané se přidali na jeho stranu. Jej ich 
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byzantský harmotés Klearchos najal pro Kýra 1 3  000 řeckých žoldnéřů, 
ponejvíce přímo ze Sparty, a vypravil se s nimi do Sard. Situace se zpočátku 
vyvíjela pro Kýra příznivě, protože řečtí žoldnéři měli pro svou profesio
nální odbornost a disciplínu nad Artaxerxovým domorodým vojskem pře
vahu . V rozhodující bitvě, ke které došlo roku 401 př. n. I. u vesnic Kúnax 
poblíž dnešního Bagdádu, Kýros však padl .  Žoldnéřů zbylo po bitvě asi 
10 000, a ačkoli se Tissafernovým agentům podařilo zavraždit j ej ich vůdce, 
ubránili se zajetí. Osamoceni uprostřed mezopotámské pouště vytvořili 
s politickým instinktem, vypěstovaným tradicí řeckých městských států, 
skutečnou vojenskou nebo putovnípolis. Shromáždil i se na sněmu, hlaso
váním rozhodli, že se vrátí domů, a zvolili ze svých řad stratégy. Tak začala 
slavná "cesta vzhůru" proti proudu Tigridu, přes vyprahlou žhavou poušť 
do divokých hor Kurdistánu a sněžných předhůří Arménie, plná nesnesi
telných útrap a nekonečných bojů .  Směr přesně neznali a mapy neměli, 
vedla je  pouze naděje, která se teprve po dlouhých patnácti měsících 
proměnila ve skutek, když jeden z nich zvolal :  "Thalassa! Thalassa!" Toto 
"moře, moře ! "  znamenalo pro ně stejnou spásu jako "země, země ! "  pro 
Kolumbovy plavce. Moře přece spojuje všechny Řeky, někde na jeho břehu 
musí být řecké město ! Šest tisíc mužů nakonec dorazilo ve spořádaných 
formacích do Trapezúntu, dnešního tureckého Trabzonu. Mezi nimi i ve
litel zadního voje, který se výpravy zúčastnil zpočátku soukromě j ako Kýrův 
přítel, ale po bitvě u Kúnax byl zvolen za stratéga: autor Anabase Xenofón. 

Spartský zásah do sporu o perský trůn nebyl jen epizodou, o které víme 
hlavně pro věhlas Xenofóntova díla .  Měl dalekosáhlé následky. Ví
tězný Artaxerxés I I .  se za něj pomstil válkou, j ež se protáhla na pět let 
(399-394 př. n .  1 .) a skončila námořní bitvou u Knidu, kde Sparta ztratila 
nejen loďstvo, ale i hegemonii na Egejském moři. Tato válka uvedla pak 
Spartu do nesnází, j ichž využili Řekové v Evropě,  kteří poznali ,  že "spart
ský malíček tlačí víc než athénská noha", a v čele s Thébany se proti ní 
vzbouřil i .  K Thébanům se ihned připoj il i  Athéňané a Argejci a po jej ich 
úspěších i takoví tradiční přátelé Sparty jako Megařané a Korinťané. Tak 
vzplála roku 395 př. n. I. tzv. korinthská válka, která donutila Spartu, aby 
odvolala z perské fronty krále Agési láa. Nedokázala však své protivníky 
porazit a po dlouhých letech bojů j í  nezbylo ,  než aby se obrátila  znovu na 
Peršany. Roku 387 př. n. I. přesvědčil spartský zmocněnec Antalkidés krále 
Artaxerxe I I . ,  že přílišný vzrůst thébské a athénské moci není v j eho zájmu, 
a pohnul ho k vyhlášení "královského míru" Perský král si j ím ponechal 
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maloasijská města a Kypr, Athénám přiznal ostrovy Lémnos, Imbros 
a Skyros, ostatní řecká města uznal svobodnými a Spartu pověřil funkcí 
dohlížitele na své zájmy. "Proti všem, kteří nepřijmou tato mírová ustano
vení, zakročím," prohlásil se sebevědomou j istotou, že může znesvářeným 
Řekům poroučet. "Budu proti nim bojovat společně se všemi, kteří mír 
přijmou, a to na souši i na moři, zbraní i penězi ." 

Přílišné sebevědomí, jemuž říkaj í  Řekové hybris, je  však předzvěstí pádu. 
Ještě za vlády Artaxerxe II .  propukly v Persii nepokoje, které překročily 
rámec obvyklých místních vzpour a palácových spiknutí. Nové na nich bylo 
zejména to, že proti ústřední moci nevystoupili jen podmanění kmenoví 
náčelníci, ale sami královští místodržitelé. Velká říše Achaimenovců se 
začala rozkládat, takže král, který poroučel Řekům, nemohl poroučet už 
ani vlastním satrapům. To se přímo odrazilo i na pozici Sparty. Její hege
monie v Řecku, ostatně již dlouho nepříliš přesvědčivá, vzala pak nadobro 
za své. 

Athény, které se po Konónově vítězství u Knidu staly znovu námořní 
mocností, mohly nyní bez překážek ze strany Peršanů i Sparty organizovat 
svůj tzv. Druhý námořní spolek. Roku 378 př. n .  1 .  uzavřely spojenec
kou smlouvu s dvaatřiceti státy. Pozděj i  se jej ich počet zvýšil, jak známo, 
na sedmdesát. Tento spolek trval pak přes dvacet let (formálně do roku 
355 př. n. 1 . )  a umožňoval Athénám stát se znovu spolurozhodčím ve vě
cech Řecka. 

Ve chvíli , kdy se Athéňané pokusili zaujmout mezi svými spojenci místo 
rozhodčího, který by jim byl nadřazen, narazili na odpor. Vznikla z toho 
válka, po které Athény klesly, podobně jako Sparta, na úroveň mocnosti 
druhého řádu. 

Mnohem dramatičtější kapitolu svých dějin napsaly po peloponnéské válce 
Théby. Poprvé od dob, na které vzpomínaly mýty, vyrostly v mocný stát, 
který nakrátko zaujal první místo v Řecku. 

Vzestup Théb byl přímo meteorický. Začal v prosinci roku 379 př. n. 1 . ,  
kdy demokraté svrhli oligarchickou vládu, která se opírala o spartskou 
posádku v Kadmei. Převrat zorganizoval Pelopidas, syn zchudlého aristo
krata Hippokrata, který musel před zvůlí oligarchů emigrovat do Athén, 
kde si zaj istil pomoc občanů i vlády. Přesně pětadvacet let poté, co Thra
sybúlos vytáhl z Théb svrhnout tyranii v Athénách, vypravil se Pelopidas za 
stejným cílem z Athén do Théb. Za bouřlivé zimní noci vnikl se svými druhy 
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v přestrojení do domu, kde oligarchové zrovna hodovali ve spoléčnosti 
mladých žen, a všechny je  pobil. (Jeden z n ich, Anchiás, byl předtím varo
ván dopisem, který mu doručitel předal se sdělením, že je v něm důležitá 
zpráva. Odložil j ej však pod polštář se slovy, jež se změnila v dodnes použí
vané přísloví: "Důležité až zítra ! " )  Smrt oligarchů byla signálem k všeobec
nému povstání, jež se díky Pelopidově obratnosti , se kterou se mu podařilo 
přimět spartskou posádku k odchodu, obešla bez krveprolití. Thébský l id 
si nato dal poprvé ve svých děj inách demokratickou ústavu . Pelipodás byl 
pak zvolen za člena vládního kolegia tzv. boiótarchů a o své vedoucí posta
vení se rozdělil s přítelem a spolubojovníkem Epameinóndem, synem 
zchudlého aristokrata Polymnia. K Thébám se brzy připoji la řada soused
ních států, které přij aly podle jej ich vzoru demokratickou ústavu, a tak 
vznikl vedle athénského a peloponnéského (spartského) spolku třetí spo
lek řeckých států, "boiótská l iga" . 

Sparta se cíti la vymanévrováním svých vojsk z Kadmeie potupena a růs
tem demokracie v Boióti znepokojena. Vyzvala  Thébany, aby rozpusti l i  
boiótskou l igu .  Odpověděli j í, že tak učiní, jakmile Sparťané rozpustí pe
loponnéský spolek. Po dlouhých jednáních , v n ichž Thébané odmítl i vmě
šování do svých vnitřních věcí, vpadl v létě 371 př. n. I .  spartský král Kle
ombrotos s 10  000 těžkooděnci a 1000 jezdci do Boiótie .  "Pro Thébany 
nebyla v sázce jako dříve jen svoboda," píše boiótský rodák Plútarchos, 
"nýbrž hrozilo j im, jak j im bylo otevřeně ohlašováno, vystěhování, takže 
dosud nepoznaný strach padl na Boiótii . "  Strach tím větší, že Thébané 
nemohli postavi t proti Sparťanům více než 6500 mužů. V červenci téhož 
roku se pak s nimi srazili na pláni u vesnice Leukter, necelých dvacet 
kilometrů od Théb . Na boj išti zůstalo 4000 Sparťanů, mezi nimi i král .  
Pelopidovo a Epameinóndovo tropaion, změněné v novodobý pomník, 
připomíná tam vítězství Thébanů dodnes. 

Bitva u Leukter se stala jednou z nejvýznamnějších v řeckých děj inách. 
Poprvé v ní bylo na hlavu poraženo kompletní spartské vojsko a Sparta se 
z této porážky už nikdy nevzpamatovala .  Tuto katastrofu j í  přivodila nejen 
bojová odhodlanost Thébanů, j imž šlo o všechno, ale také nová bojová 
taktika, kterou Epameinóndás vykompenzoval menší počet voj ska. Spar
ťané zaháj i l i  bitvu tradičním, staletími prověřeným způsobem. Seřadili se 
do šiku o stejné hloubce, na povel vykročil i  ve vyrovnané řadě a po srážce 
s nepřátelským šikem se snažili rozhodnout boj útokem pravého křídla. 
Epameinóndás postavil proti nim tzv. kosý šik, tj . zesílil levé křídlo, takže 
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mělo do hloubky padesát mužu, kdežto střed a pravé křídlo zeslabil .  Ze
slabené části šiku, které dostaly obranný úkol, ponechal vzadu a zesílené 
levé křídlo vrhl do útoku. Než se Sparťané vzpamatovali, jej ich šik se 
zdeformoval a roztrhl, "načež ztratili hlavu a zapomněli na své válečné 
umění, zmateně prchali a byli pobíj eni j ako nikdy předtím",  píše Plútar
chos. Značný podíl na zdaru této operace měl tzv. svatý oddíl, složený z 300 
mladých mužu spojených poutem lásky, kteří si navzájem přísahali věrnost 
až za smrt. Pelopidás je nasadil a překazil jimi Kleombrotuv pokus zfor
movat narušený šik. V boj i muže proti muži se uplatnila modernější výzbroj 
Thébanu.  Jej ich podstatně delší kopí, zavedené podle athénského vzoru, 
jim chvílemi zjednávalo převahu samopalníku nad střelci s mauserovka
mi. Zavedením kosého šiku (loxé falanx) provedl Epameinóndás revoluci 
v řeckém válečnictví. Přitom byl vojákem a státníkem víceméně jen proto, 
aby nebyl považován za idióta, tj . člověka stranícího se veřejných věcí. Od 
narození (kolem roku 420 př. n .  1.) žil v skrovném domku, který zdědil po 
otci, a celý svuj zájem a čas věnoval filozofii. 

Porážka Sparty měla za následek, že od ní rázem odpadla většina spoje
neckých a podmaněných měst, jej ichž lid vyhnal oligarchy (nebo je utloukl 
holemi, jako například v Argu) a obnovil nebo převzal demokracii .  Pel 0-
ponnéský spolek se rozložil a proti Spartě povstali Messéňané a Arkaďané. 
Epameinóndás j im přispěchal hned příštího roku (370 př. n .  1 . )  se 70 000 
muži z celé Boiótie na pomoc. Nejdřív osvobodil Messéňany, což si po 
třistapadesátileté porobě skutečně už zasloužili, a založil pro ně nové hlav
ní město Messénu.  Pak se vrátil do Arkádie a založil pro jejích čtyřiačtyřicet 
obcí, které se po svržení spartské nadvlády sdružily ve federaci, "velké 
město" Megalopolis. Pelopidás pak prosadil u krále Artaxerxe II . ,  s nímž 
bylo přes veškeré oslabení Persie nutno počítat, že obnovil starou spoje
neckou smlouvu s Thébami a uznal je  za vedoucí mocnost v Řecku. 

Théby se tak octly na vrcholu moci a slávy. Epameinóndás udržoval 
vojenskými a diplomatickými prostředky jej ich prestiž na Peloponnésu, 
Pelopidás v severním Řecku. Roku 346 př. n .  I .  padl však Pelopidás na 
výpravě proti perskému tyranovi Alexandrovi a Epameinóndás se octl tváří 
v tvář spartsko-athénské alianci. Od přátelství se lze zaj isté těžce odpoutat, 
ale od nepřátelství zřejmě ještě tíž: byla to pochopitelná reakce na obavu 
z thébské hegemonie. Kaleidoskop spojenectví se pak opět jednou pořád
ně zamíchal a roku 362 př. n .  I .  se střetli bývalí přátelé i nepřátelé na 
ruzných stranách bitevního šiku u arkadské Mantineie. Proti Thébanum 
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a jej ich spojencům ze středního Řecka stáli Sparťané s ostatními Pel opon
nésany a Athéňané. Početní převaha byla na straně nepřátel Théb, a to 
dost výrazná. Epameinóndás se rozhodl přesně zopakovat útok, kterým 
dosáhl vítězství u Leukter. V krvavé bitvě porazil spartský šik, ale jeden 
ze zraněných vojáků se z posledních sil zvedl a probodl ho kopím. Rána 
byla smrtelná, a tak nařídil ,  aby velení převzal jeho první zástupce. Ozná
mili mu, že padl. Poslal tedy pro druhého zástupce. Ten však také už padl .  
"Nuže v tom případě," řekl umíraje,  "nej lepší bude,  když uzavřete mír." 
Stalo se tak a bitva skončila nerozhodně: obě strany vztyčily na boj išti své 
vítězné sloupy. Jeden z nich byl však už jen pomníkem na paměť Théb, 
která v té chvíli zhasla .  

Knidos, Leuktry, Mantineia - to všechno byly z hlediska všech Řeků 
porážky, i když je někteří slavili j ako vítězství. Mantineia byla navíc "tech
nickým knokautem" všech hlavních soupeřů, Théb stejně j ako Sparty a At
hén, kteří se tak navzájem vyřadili z kvalifikace na první místo. Ztráty, které 
tu řecké státy utrpěly, zabránily sice jedněm, aby se povýšily nad druhé. 
Oslabily však Řecko, především jeho srdce. Okrajové části řeckého světa 
zasáhl tento nešťastný vývoj na štěstí méně. Nejméně pak Sicílii a severní 
Černomoří. 

Sicíl ie nebyla sice pro Řeky příliš okrajovou zemí (z Korinthu nebo z At
hén jí bylo možné dosáhnout za necelý týden), ale poměry se tam vyvíjely 
j inak než na pevnině. Řekové tam žili v neustálé hrozbě ze strany Kartha
ginců, kteří je přepadávali pravidelným vojskem i tlupami záškodníků a pi
rátů . To pochopitelně upevňovalo j ej ich soudržnost a zvyšovalo význam 
vojska. Je pravda, že jednotícím tendencím bylo nutné občas pomoci silou. 
Syrakúští vládcové j í  měli nejvíc, a tak po boj ích, obvyklých mezi Řeky, 
vytvořili skutečnou "sicilskou říši". Potřeba nepřetržité vojenské pohoto
vosti si tam také vynutila vznik stálých armád. Zatímco na pevnině se vojsko 
skládalo převážně z občanů, kteří se po skončení válečných akcí vraceli ke 
svému zaměstnání, na Sicílii musel být jeho hlavní kádr složen ze žoldnéřů . 
Tito žoldnéři se rekrutovali zejména ze zchudlých zemědělců a bezzemků, 
kteří nevydrželi konkurenci velkostatků, j imž neustálé války zaj išťovaly 
příliv otroků . Velitelé žoldnéřských armád nejednou využili svého posta
vení k uchopení moci, a tak nejběžnější vládní formou se tu stala tyranie. 
Většina tyranů vládla však celkem tolerantně, ač to pro nás zní j ako proti
řečení. Dovedla také plnit obranné úkoly a politicky prosazovala zájmy 
lidových mas. To ovšem neznamená, že demokracie byla sicilským Řekům 
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cizÍ. Mnohá města měla demokratické zřízení a dokonce i Syrakúsy byly po 
smrti Hieróna I .  (roku 466 př. n . l . )  přes půlstoletí střídavě demokratickým 
nebo oligarchickým státem. Podobně tomu bylo i v řeckých městech v j ižní 
Itálii . 

Kolem roku 405 př. n .  1 . ,  kdy v Řecku dohasínala peloponnéská válka, 
zmocnil se úspěšný velitel žoldnéřů Dionýsios vlády v Syrakúsách. Dostal 
od lidového sněmu titul velitele a samovládce (stratégos autokratór) , který 
pak brzy naplnil činy. Zkonfiskoval půdu svým odpůrcům a rozdělil j i  i s ot
roky žoldnéřům, zesílil kontrolu nad spoj eneckými městy, zavedl nový 
daňový systém, vybudoval řadu pevností a strategických silnic. Odrazil útok 
Karthaginců a novou válkou roku 392 př. n. I .  je donutil vyklidit města ve 
východní Sicíl i i ,  nakonec ovládl i část j ižní Itálie. Syrakúsy se tak staly 
hlavním městem "sicilské říše" a hegemonem Velkého Řecka. Až do Dio
nýsiovy smrti (roku 367 př. n .  1 . )  byly vůbec nejmocnějším státem ve Stře
domoří a po Athénách nejvýznamnějším kulturním střediskem Řeků. Jeho 
syn a nástupce Dionýsios II. dovedl však udržet jen jej ich vnější lesk. Jak 
ukazuje známá historka o Damoklově meči, jeho vnitřní postavení bylo 
labilní a roku 357 př. n .  I .  byl svržen svým švagrem Diónem. Nato se 
rozpoutal mezi nimi boj ,  v němž byl Dión zavražděn, a Dionýsos se znovu 
ujal moci. Těchto bojů a s nimi spojených zmatků využili Karthaginci, avšak 
Syrakúsám poskytla pomoc jej ich mateřská obec Korinth, vedená demo
kratickým státníkem Tímoleóntem. S jeho podporou se vrátily k demokra
cii, ale ne na dlouho. Noví žoldnéřští velitelé j i  zvrátili opět v tyranii ,  
tentokrát v našem slova smyslu. Na básníky a učence, sochaře a stavitele, 
kteří za Dionýsiovců šířil i  slávu Syrakús, zůstaly pak už jen vzpomínky. 

Daleké severní Černomoří, na rozdíl od j ižního nedotčené agresí Perša
nů, vykazovalo překvapivě mnoho shodných rysů s vývojem na Sicíl i i .  Také 
tam byla řecká města ohrožena útoky. Místo Karthaginců museli se Řekové 
bránit polodivokým Taurům, kočovným Skýthům a jiným kmenům. To 
platí především o Chersonnésu na Krymu, který byl jedním z prvních ta
mějších měst, j ež se proti nájezdníkům opevni la hradbami. Olbia u ústí 
Bugu měla příjemnější sousedy, a to usedlé Skýthy, kteří se zčásti helléni
zoval i a žili s Řeky ve shodě. Obě tato města si zachovala samostatnost 
a demokracii .  O politickém zřízení měst v okolí Kerčského průl ivu nejsme 
přesně informováni, ale víme, že asi počátkem 5 .  století př. n . 1 .  se sjednotila 
pod vedením mílétské osady Pantikapaia. Na východním pobřeží dnešního 
Azovského moře se utvořil asi v polovině 5. století př. n . 1 .  silný státní útvar 
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v čele s doživotními archonty z rodu Spartakovců. Do dějin vešel j ako Bos
porské království (bosporos, doslovně "volský brod", znamená vůbec moř
skou úžinu, nejen tu u Cařihradu) a udržel se přes tři staletí. 1)rto státy na 
samém pomezí řeckého světa nikdy neztratily kontakt s ostatním i Řeky. 
Jej ich reprezentanti a poslové se zúčastnil i  slavností v Olympi i  a Delfech, 
jej ich obchodníci se plavil i  do řeckých měst na Egejském moři a v Africe, 
jej ich umělci se škol i l i  v Athénách . Doba vnitřních válek v Řecku byla pro 
ně dobou rozkvětu. 

Jak vidíme, nebyly osudy Řeků po peloponnéské válce zrovna nezajíma
vé. Ani jej ich děj iny nebyly pouze obdobím zmatků. Nemá smysl dávat 
tomu všemu dodatečně smysl ,  ale přece :  drobné městské státy se dostaly 
do krize a pokoušely se z ní  dostat. Lze to nazvat snahou jedněch ovládnout 
druhé. Anebo též pokusem o sjednocení Řeků pod vedením nejsilnějších 
z jej ich států . Tragédie je v tom, že se to žádnému z nich nepodařilo. Ze
jména ne tomu, jehož zřízení by bylo pomohlo pokroku v měřítku celého 
Řecka. Vítězství si neodnesla bohyně Athéna, nýbrž zuřivý Arés. 

Opusťmě však Řecko bitevních polí, na němž bratr proléval bratrovu 
krev. A také Řecko neustálých vnitřních bojů a státních převratů. O stov
kách válečných tažení a srážek jsme se beztak nezmínil i .  Vždyť jej ich vý
sledkem byly jen hekatomby mrtvých . . .  

Řecko této doby poskytovalo totiž i radostnější pohled. Ten, v němž 
mizely vítězné sloupy vojevůdců před d íly umělců a vědců. Pohled,  jenž 
potvrdi l ,  že nad mečem vítězí duch . 
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"Nikdy a nikde v celých děj inách světa nedošlo k takovému kulturnímu 
a civilizačnímu skoku vpřed jako v Řecku pátého století př. n .  1 . , "  píše 1. C. 
Stobart ve Slávě, kterou bylo Řecko Gedné z nejrozšířenějších knih svého 
druhu, jež vyšla jen v Anglii od roku 1 9 1 1  v devatenácti vydáních) .  Vítězství 
nad perským kolosem a zmaření jeho zotročitelských plánů vlilo Řekům 
sebedůvěru ve vlastní síly a schopnosti, přesvědčilo je o přednostech jej ich 
politických institucí, přineslo jim hospodářskou prosperitu, uvolnilo a pod
nítilo tvůrčí síly jej ich umělců . Zaháj ilo zkrátka největší epochu jej ich děj in .  
Pozdější vnitřní války mnohému uškodily, ale dosažené výsledky nezmařily. 
Nezabránily dokonce novým skokům vpřed, což mnozí považuj í za další 
"řecký zázrak" . 

Úroveň kultury a civilizace, i jej í  vzestupný a sestupný pohyb, lze měřit 
řadou ukazatelů.  Chceme-li si však o ní udělat co nejdřív souhrnný obraz, 
je vhodné začít architekturou. Vynikaj ící báseň nebo socha může vzniknout 
i na nízkém civilizačním stupni nebo za společenského úpadku, protože je 
dílem individuálního tvůrce a závisí hlavně na jeho nadání. Technický objev 
nebo vynález může být dokladem civilizačního pokroku a nemusí nic říkat 
o kultuře. Architektura je syntetickým ukazatelem kultury i civilizace. Je 
převážně kolektivním výtvorem, a to uměleckým i technickým, je výrazem 
ekonomických možností a organizačních schopností společnosti, vypovídá 
o materiální i ideové stránce života své doby. Prostě - jaká doba, taková 
architektura. 

Nejvýznamnější architektonický komplex v Řecku, který je zároveň nej
výmluvnějším dokladem kulturního a civilizačního "skoku vpřed" v této 
době, jsme navštívili hned na začátku naší cesty: stavby na Akropoli. Téměř 
šest set let po jej ich dokončení napsal Plútarchos (v Periklově iivotopise) :  
"Jak tyto stavby rostly d o  výše, udivujíce svou vel ikostí a nenapodobitelnou 
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krásou svých tvarů , řemeslníci se snažili povznést svou práci na  výkon 
umělecký. Nejúžasnější na tom byla rychlost práce. Stavby, o nichž se mno
zí domnívali, že budou dokončeny za mnoho pokolení a lidských věků, 
dospěly ke svému ukončení v době jediné vlády." (Parthenón za patnáct 
let, Propylaje za pět let, chrám Athény Níké za tři roky.) "A proto 
budí Periklovy stavby tím větší obdiv, že vznikly v krátkém čase na dlouhé 
věky. Pokud jde o krásu, vyvolávaly už hned tenkrát dojem vznešené sta
robylosti, a přesto si dosud zachovaly půvabnou svěžest a novost prvního 
dne. Jakási mladost na nich kvete navzdory staletím a poutá k nim pohled, 
j ako by z nich vyzařoval duch věčnosti a nestárnoucí duše." Tato obdivná 
slova j sou prostým konstatováním faktu .  Ačkoli od jej ich napsání uplynulo 
třikrát šest set let, platí dodnes. Přestože z těchto staveb jsou už tři sta let 
trosky. 

Na začátku Periklovy vlády byla Akropolis holá pláň pokrytá sutinami. 
Peršané tu dokázali za několik. týdnů zničit, co Řekové budovali po ce
lé generace. Starou svatyni Athény Poliady, menší chrámy a pokladnice, 
vstupní bránu a jiné stavby z dob Solónových a Peisistratových zbourali 
téměř do základů, staveniště Hekatompeda ("Chrámu o sto stopách") 
změnil i v rumiště, sochy věnované občany rozbili a rozmetali .  Themistok
lés dal z části těchto ruin obnovit severní opevnění, Kimón pak jižní a vý
chodní. (Přitom vůbec netušili ,  jakou tím způsobí radost příštím archeolo
gům a návštěvníkům Akropolského muzea. )  K nové výstavbě se tu ještě 
nedostali . Bylo třeba především obnovit příbytky ve zpustošeném městě, 
opevnit je hradbami, přestavět přístav v Peiraieu . Teprve Periklés mohl 
přistoupit k přetvoření Akropole v památník vítězství a vel ikosti Athén, 
jehož prvním a nejvyšším stupněm měl být Parthenón, dalšími pak Propy
laje, Erechtheion a chrám Athény Níké . 

Přeměna Akropole v klenotnici řecké (a světové) architektury se zpo
čátku nesetkala v Athénách s nadšením.  Zdá se nám to d ivné ,  ale našlo se 
skutečně mnoho lidí, kteří proti tomu protestovali . Nač prý vyhazovat 
peníze na zbytečný luxus, když ještě nejsou v pořádku chodníky, kaná ly 
a j iné nutné věci ! K těmto řádným a šetrným občanům, kteří znají  cenu 
všeho a hodnotu ničeho, se připoj i l i  Periklovi političtí odpůrci. Zejména 
aristokraté správně pochopil i ,  že jeho stavby jsou oslavou demokracie, 
a demoagogicky mu vyčítali, že je financuje z pokladny Délského spolku. 
"Jako nějaká marnivá žena zlatíme a krášlíme své město, ověšujíce je dra
hými kameny, sochami a chrámy v ceně tisíců talentů," volali podle Plútar-
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Akropolis v době "zlatého věku " Athén. Rekonstlukce (podle Stevensa a Travlose) 

cha, "zatímco spojenci si připadají jako oběti kruté a tyranské zpupnosti, 
vidí-Ii na vlastní oči, jak nakládáme s jej ich příspěvky." Periklés se háj i l ,  že 
"Athény chrání spojence před barbary loďstvem a vojskem, nasazujíce 
životy svých občanů, zatímco spojenci obětuj í  pouze peníze. Peníze patří 
přece těm, kdo je dostali, nikoli těm, kdo je dali, a plní-Ii Athény své 
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povinnosti, což činí, mohou s přebytky volně nakládat a nemusí nikomu 
skládat účty" . Věci došly tak daleko, že se proti těmto "marnotratným 
stavbám" postavil dokonce lidový sněm. "Propříště tedy ponesu náklady 
já ,  nikoli vy, ale na stavby dám vytesat pouze svoje jméno," pohrozil Perik
lés, znaje  své spoluobčany, a dosáhl tak souhlasu k jej ich dokončení. - Nic 
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přece, co přesahuje obzor průměrnosti, neprojde bez boje.  Nemusí to být 
ani stavby na Akropol i .  

Tyto stavby byly opravdu nákladné. Parthenón stál  700 talentů, kultovní 
socha Athény 900 talentů (z toho připadlo 6 1 6  talentů na zlatý oděv a j iné 
sejmutelné části ,  které sloužily j ako státní finanční rezerva), Propylaje stály 
400 talentů. Za jeden talent se dala postavit válečná loď, a mnozí to také 
připomínal i .  Athény však na to měly a Kleónovi zbylo k promrhání víc, než 
Periklés vydal na celou výstavbu Akropole. A jsme-Ii už u ekonomických 
hledisek: byly to tzv. neproduktivní investice, ale spolu s dalšími stavbami 
("Dlouhými zdmi", Periklovým ódeiem pod svahem Akropole aj . )  oživily 
celé hospodářství a umožnily výdělek desetitisícům lidí. "Poskytovaly 
a rozdělovaly blahobyt lidem takřka každého věku a každou pracovní 
schopností," píše Plútarchos a jen namátkou uvádí dvacet profesí, počínaje  
nákupčími stavebního materiálu a konče "množstvím nádeníků a dělníků, 
na nichž spočívalo provádění těžké práce" O práci otroků se nezmiňuje,  
ale z j iných pramenů víme, že jej í  podíl byl jen druhořadý. Zachovaly se 
i různé další  záznamy, zejména pečlivě vedené účty na kamenných deskách. 
Na jedné z nich by dnešní revizor zj istil , co asi uniklo jeho athénským 
kolegům:  že j eden sochař si dal za j ednu a touž hlavičku na vlysu zaplatit 
dvakrát. Inu, kradlo se a podvádělo i v klasické době. Omezenost poctivců 
však ohrozila  výstavbu Akropole víc. Naštěstí to všechno bylo nepodstatné. 
Rozhodl, j ak tomu vždy bývá, výsledek. A ten je vidět dodnes. 

Hlavní údaje  o Akropoli jsme si už řekli (na str. 22-23) .  Prohlédněme si 
nyní jej í  stavby trochu podrobněj i  a pokusme se konfrontovat jej ich dnešní 
stav s původním. Nejsnadnější j e  to u malého chrámu Athény Níké, proto
že jej dánský architekt Ch. Hansen spolu s německými archeology L. Ros
sem a E. Schaubertem v letech 1836-1837 úplně zrestauroval. Postavil jej 
z trosek, které se zčásti povalovaly kolem a zčásti byly zazděny do opevně
ní, když jej Turci roku 1 686 zbourali, aby si na jeho místě postavil i  čtyři 
kanóny. Díky této "největší skládačce děj in" trůní tedy opět tam, kde jej 
roku 427 př. n. I. umístil architekt Kall ikratés : na  jihozápadním skalním 
výběžku, v mytických dobách omývaného prý mořem, do něhož se právě 
odtud vrhl král Aigeus, když spatřil černé plachty Théseovy lodě. Celý 
chrám je z pentelského mramoru, stoj í  na trojstupňové podsadě, má jedi
nou místnost a na  přední i zadní straně je  ozdoben čtyřmi iónskými sloupy. 
N ad těmito sloupy se táhl po všech stranách vlys s hlubokým rel iéfem, který 
se téměř celý našel . V originále je obnoven na východní a j ižní straně, na 

/ 3 1 4  



KLASICKÉ ŘECKO UMĚNÍ KLASICKÉ DOBY 

ostatních jsou odlitky příslušných "EIginových mramorů" z Londýna. Na 
východní straně je výjev ze shromáždění olympských bohů, v němž zauj ímá 
nejčestnější místo n ikoli Zeus, nýbrž Athéna. Na ostatních stranách jsou 
scény z bojů mezi Řeky a Peršany a mezi Athéňany a perskými spojenci 
Boióťany, což byl na  svou dobu překvapivě "světský námět" . V chrámu 
stála dřevěná kultovní socha, jež zobrazovala Athénu jako bohyni vítězstvÍ. 
Na rozdíl od tradiční představy byla bez křídel, aby nemohla uletět a zůs
tala i s vítězstvím trvale v Athénách. 

Ve srovnání s lehounkou básní z mramoru, kterou je chrám Athény 
Níké, působí Propylaje  j ako velebný homérský hymnus. Přes své těžké 
poškození věky j sou vskutku vstupní bránou hodnou Akropole. Jej ich vý
stavbou vyřešil architekt Mnésiklés neobyčejně složitý problém, protože 
terén je zde nerovný a skalní svah členitý. Dal j im podobu otevřené slou
pové síně v dórském řádu, ke které připoj i l  na severní straně budovu Pina
kotéky a na jižní svatyni Hór. Celou tuto stavbu podřídil Parthenónu j ak 
výškou, tak rovnoběžným průčelím i skvělými průhledy. Z antických zpráv 
víme, že byla bohatě vyzdobena .  Ještě Pausaniás v ní viděl Leócharovu 
sochu Dia, Kalamidovu sochu Afrodíty a kromě desítek soch bohů a héróů 
i Krésilovu sochu vojevůdce Diitrefea prostříleného šípy. Amfikratovu so
chu lvice s uříznutým j azykem (postavené na počest Leainy, j inak ženy 
nevalné pověsti, která si  uřízla j azyk, aby při mučení neprozradila, co 
věděla o spiknutí Tyranobijců). Krátce po dokončení byly tu přistavěny 
obytné a administrativní budovy, které vydržely beze změny do 12. století, 
kdy si je dal tehdejší  athénský biskup upravit pro svou rezidenci . Koncem 
14. století přebudoval křižácký vévoda Acciaiol i  celé Propylaje  v palác ve 
florentském stylu. Turci jej pak proměnili ve sklad střelného prachu, jehož 
výbuch je  změni l  v roce 1 640 v trosky. Po osvobození Řecka byly z nich pod 
vedením K. Pittakise odstraněny novověké stavební úpravy. Roku 1875 dal 
v nich Schliemann zbourat poslední tureckou památku, nehezkou a zby
tečnou pevnostní věž. 

Erechtheion vzniklo spojením několika svatyň zničených Peršany a je
j ich přestavbou podle jednotného plánu .  Stoj í  na obzvlášť památném místě. 
Zde byl podle mýtů rozhodnut proslulý spor mezi Poseidónem a Athénou 
o vládu nad Attikou, zde byl pohřben první athénský král Kekrops, zde byl 
též usmrcen Poseidónovým trojzubcem (nebo Diovým bleskem) král 
Erechtheus. Trosky Erechtheia, zbavené pozdějších úprav (zejména z roku 
1463, kdy byl přestavěn v harém tureckého veli tele Akropole) ,  nebylo už 
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Pm1henón, hlavní loď s Feidiovoll SOChOlI A thény Parthenos (podle antických popisů) 

možné vrátit do stavu, který mu dal původně architekt Filoktétés. V letech 
1903-1909 jej uvedl M. Balanos do podoby, kterou měl asi za císaře Au
gusta. Jeho j ádro tvoří obdélníková stavba se čtyřmi nestejně velkými cel
lami na  nestejně vysoké základně. Východní cell a  byla zasvěcena Athéně 
Poliadě, jej íž dřevěná socha dostávala  zde o panathénajských slavnostech 
nové roucho, severní Erechtheovi a Poseidónovi . Východní stranu zdobí 
šest iónských sloupů, k severní přiléhá iónská kolonáda, na j ižní straně 
u Kekropova hrobu je známá Síň kor se šesti karyatidami, tj . sloupy v po
době dívek oděných v dlouhou iónskou řízu (všechny j sou dnes nahrazeny 
odlitky podle originálů; pět z nich se skrývá před kyselým deštěm v Akro
polském muzeu, šestá, jež se moc líbi la Elginovi, je  daleko od nich, zato 
však v klimatizované místnosti Britského muzea v Londýně). Celou j asně 
žlutou mramorovou stavbu lemoval na horním okraj i  vlys z modrého ele-
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usínského mramoru. Zdobily ho výjevy z attických mýtů a jeho 1 1 2  nevel
kých fragmentů je dnes v Akropolském muzeu. Svou "iónskou ženskostí" 
Erechtheion působivě kontrastuje s "dórskou mužností" Parthenónu, kte
rý dělá Akropolis Akropolí. 

Parthenón byl postaven jako chrám k oslavě ochranné bohyně Athén 
a tím i samotných Athén . Od počátku se považoval a dodnes se  považuje 
za non plus ultra architektury. Některé chrámy jej překonaly velikostí, j iné 
drahocenností výzdoby, žádný však nedosáhl jeho "klasičnosti" Stal se  
mramoroovu symfonií krásy: pro svou monumentálnost a skvěle vyvážené 
proporce, pro ukázněnou symetrii a dokonalou harmonii mezi celkem 
a částmi, pro přesnost a jemnost provedení, pro ušlechtilost stavebního 
materiálu, pro jedinečný soulad architektury a skulptury, z n ichž každá 
představuje vrchol .  

O stavbě Parthenónu jsme k naší radosti dobře informováni .  Když padlo 
politické rozhodnutí, že  má být postaven místo Hekatompeda, zbouraného 
Peršany ještě před dokončením, ustavi la  se z Periklova podnětu komise, 
která pověři la vypracováním plánů architekta Iktína a j ej ich provedením 
stavitele Kallikrata. Sochařskou výzdobu a vrchní dozor nad s tavbou svě
řila Feidiovi .  Není pochyb, že Feidiás ovl ivni l  už samotnou koncepci chrá
mu tak, aby se stal  mistrovským dílem nejen architektury, ale i skulptury. 
Navržen byl v dórském řádu, ale jeho tvůrcové jej neváhali obohatit ión
skými prvky, takže nabyl lehkého a vznosného "attického vzezření" . V prů
čelí byl ozdoben osmi sloupy ve dvou řadách za sebou,  čímž se p roti běžným 
dórským chrámům se šesti sloupy zvětši ly štítové plochy pro sochařskou 
výzdobu . Po stranách byl lemován sedmnácti sloupy (včetně rohových) ,  
v břevnoví se střídaly tradiční metopy a triglyfy. Cella se sklád ala ze dvou 
částí rozdělených zdí  (nikoli z obvyklých tří) a na horním vnějším okraj i  
byla vroubena nepřerušovaným iónským vlysem. Východní část celly roz
dělovalo dórské sloupoví na tři podélné lodi, z nichž střední byla  rozšířena, 
aby v ní vynikla Feidiova kolosální socha Athény Parthenos. Západní část 
celly měla čtyři vnitřní iónské sloupy a sloužila  za chrámovou a státní po
kladnici . Celá stavba byla vytvořena ze sněhobílého pentelskéh o  mramoru, 
sochařská výzdoba dostala navíc bohatou polychromii .  Jej í základní kámen 
byl položen, jak známo, roku 447 př. n. I .  Roku 442 př. n .  I .  stály už všechny 
sloupy, roku 438 př. n .  I .  dospěla k zastřešení, takže v ní mohl a  být posta
vena Athénina socha, roku 432 př. n. I .  byla pak dokončena.  Zasvěcena 
byla při panathénajských slavnostech roku 438 př. n. 1 . ,  a to Periklem, který 
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byl k tomuto obřadu zvolen na čtyřiadvacet hodin úřadujícím předsedou 
rady, tj . formální hlavou athénského státu. 

Dnes září Parthenón sněhovou bělobou snad jen za svitu měsíce, j inak 
jeho mramor pokrývá jemná zlatorůžová patina. Při pohledu od severozá
padu zdá se nám stavebně docela zachovalý, postrádáme jen střechu s pal
metami a postranní skulptury. Nejtěžší jeho rány zej í na j ižní straně; pět 
sloupů je  tu sraženo jakoby pěstí zuřivého obra. Epicentrum osudného 
výbuchu z onoho zářijového večera 1687 připomíná kráter ve vápencové 
podlaze nedaleko zbytků podstavce Athéniny sochy. Z původních dvaade
vadesáti metop ( 14  na průčelích a 32 po stranách) nezbyla tu dodnes ani 
polovina. Na východním průčelí jsou s výj imkou jedné otlučeny až k zákla
dům a jen stěží můžeme poznat, že zobrazovaly boj Gigantů s bohy. Na 
západním průčelí jsou naopak všechny, třebaže poškozeny, a lze na nich 
rozeznat výjevy z bojů mezi Řeky a Amazonkami .  Na severní straně nezby
ly po nich většinou ani desky, pouze z antických zpráv víme, že jej ich 
námětem bylo dobývání Tróje .  Na j ižní straně, kde zobrazovaly boj Ken
taurů s Lapithy, se zachovala na původním místě jen jedna. Patnáct dalších 
je v Britském muzeu a jedna v Louvru . Na východním štítu byla scéna 
z mýtu o zrození Athény, na západním z Athénina sporu s Poseidónem 
o Attiku. Ze čtyřiceti nadživotních soch zbyl jen asi tucet fragmentů, 
z nichž většina je rovněž v Britském muzeu. Proslulý iónský vlys z chrámo
vé celly zobrazoval panathénajský průvod. Bylo na něm přes 350 postav 
(kromě desítek koní a obětních zvířat) ztvárněných s vrcholným uměním 
v jednolitý celek. Téměř šedesát metrů tohoto vlysu skví se dosud na pů
vodním místě . Přes osmdesát je  chloubou Britského muzea, asi třímetrový 
fragment zdobí Louvre, přibližně patnáct metrů je nezvěstných. Bohatá 
polychromie sochařské výzdoby zmizela ovšem do nenávratna. 

Snad nej lepší představu o původním vzhledu Parthenónu nám dává jeho 
model v newyorském Metropolitním muzeu. Je na něm doplněna sochař
ská výzdoba podle zachovaných fragmentů a popisů, ve které rozlišuj í  mo
derní badatelé ruku nejméně dvaceti (někteří až osmdesáti) umělců vede
ných Feidiem. Je na něm i polychromie, nanesená podle antických zpráv 
a moderních výzkumů. Metopy mají  červené pozadí, triglyfy jsou modré, 
roucha hrají různými barvami (asi patnácti, od bledě modré po fialově 
hnědou), rozlišujeme tu lesk bronzu a zlata. Musíme však přiznat, že v této 
podobě působí spíš inženýrsky než poeticky a zejména že barevnost výzdo
by je  pro nás velmi nezvyklá. Před skutečným Parthenónem pak tím víc 
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souhlasíme s těmi, kteří jsou ochotni udělat všechno pro j eho údržbu a brá
nit jej proti obnově. Je v pořádku, že byl zbaven novověkých stavebních 
úprav (včetně minaretu, zbouraného už roku 1842), že se zaj išťuje jeho 
ochrana (od zákazu podepisování se na zdi po zákaz přelétávání letadly) 
a že se přikročilo k odstraňování škod, způsobených jeho mramoru exha 
láty. Žádnou rekonstrukci "do původního stavu" nepotřebuje .  Tak, jak 
stoj í, je veledílem, na kterém nelze nic zlepšit . 

Parthenón, Erechtheion, Propylaje  a chrám Athény Níké nebyly ovšem 
jedinými monumentálními stavbami na Akropoli .  Na j ihozápadní straně 
stála svatyně Artemidy Braurónské s výstavným sloupovím a Strongylióno
vou sochou trojského koně, k ní pak přiléhala Chalkotéka ( "Bronzová 
síň") .  Na severovýchodní stál ve zvláštním okrsku Diův oltář, poblíž ně
kdejšího paláce pak Athénin oltář. Z těchto i ostatních staveb se zachovaly 
jen nepatrné zbytky, z některých ani ty ne. Beze stopy zmizely též všechny 
sochy, kterými byla vyzdobena volná  prostranství Akropole. Po n ejvětší 
a nejslavnější, Feidiově devítimetrové Athéně Promachos, zbyla pouze 
mělká, do skály vytesaná prohlubeň jej ího pětimetrového čtvercového pod
stavce. Z mramorového kvádru v jej ím středu je  nejkásněj ší pohled n a  toto 
nejpamátnější místo Athén a Řecka. 

Akropolis byla náboženským střediskem Athén ;  jej ich pol itickým a občan
ským střediskem byla  Agora. Jak nás uj išťují zprávy antických autorů i vý
zkumy moderních badatelů (zejména Američanů H. A. Thompsona ,  G. P .  
Stevense a W .  B .  Dinsmoora), nezůstávala Agora svou architektonickou 
výzdobou příliš za Akropolí. Byla "společnou chloubou všech" ,  "palácem 
demokracie" 

Jak vypadala Agora po perském vpádu, si dovedeme představi t  i bez 
fantazie : asi j ako dnes. Půlstoletí potřeboval i  tehdy Athéňané,  než ji ze 
zbořeniště znovu přetvořili v náměstí, jež svou výstavností odpovídalo vý
znamu jej ich města .  Nejdřív obnovili Prytaneion ,  budovu pro úřaduj ící fýlu, 
zvanou podle kruhového půdorysu také Tholos a podle pyramidální bron
zové střechy Skias ("deštník") .  Dokončili ji krátce po roce 470 př. n. I .  
a dodatečně j i  vyzdobili průčelím z hyméttského mramoru. Tep rve kolem 
roku 435 př. n. I .  přistoupili ke stavbě Búleutéria, tj . radnice s pěti sty 
sedadly v půlkruhu pro členy rady, řečništěm, pódiem s křesly pro předsed
nictvo a vyhrazeným prostorem pro veřejnost. Přibližně v této době posta
vi l i  též chrám Matky bohů, do j ehož pokladnice umístili státní archiv, dále 
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Areův chrám, Apollónův chrám a krytou kolonádu zvanou Diova (nebo 
královská) stoa, kterou vyzdobili Eufranorovými obrazy a mramorovými 
deskami s vytesanými zákony. 

Všechny tyto stavby se tyčily na západní straně Agory. Severní stranu 
ohraničovaly dvě kolonády, z nichž větší se nazývala podle výzdoby Poly
gnótovými obrazy Malovaná stoa (podle ní dostala pozděj i  jméno tzv. 
stoická škola, kterou si tu kolem 4. století př. n. 1. zřídil filozof Zénón 
z Kitia) . Na j ižní straně stály dvě další kolonády, jež lemovaly tržiště, dále 
polokruhová svatyně Nymf a velká čtvercová budova Héliaie čili porotního 
soudu. (Dnes obnovená Attalova stoa na východní straně až ve 2. století 
př. n .  1. , tzv. Střední stoa za pozdějším Agrippovým ódeiem rovněž.) Sou
časně s výstavbou veřejných budov a stinných kolonád pro procházky a po
sezení občanů postarali se Athéňané o výzdobu Agory sochami a oltáři, 
z nichž největší zasvětili dvanácti olympijským bohům. Bezvadně j i  také vy
dláždili, opatřili kanalizací a na volných prostranstvích osázeli platany. 

Všechny stavby na Agoře padly za oběť pozdějším n ičitelům, kteří přišli 
do Řecka z ciziny; také všechny sochy a pomníky. Dnes tu už stěží rozezná
váme základy budov. Na rozdíl od římského Fora žádný sloup a žádná zeď 
tu nepřesahuje výši člověka, výj imku tvoří pouze tři sochy Gigantů před 
Agrippovým ódeiem. Nevelký byzantský kostel Svatých apoštolů z l l .  sto
letí u Svaté cesty panathénajských průvodů vypadá na tomto hřbitově an
tické slávy j ako velkostavba . . .  Z klasické doby se tu zachoval jedině Thé
seion, chrám boha Héfaista, na skalnaté vyvýšenině západně od Agory. Byl 
postaven v letech 450-440 př. n .  1., pravděpodobně podle plánů architekta 
Koroiba, a to v dórském řádu se šesti sloupy v průčelích a třinácti po stra
nách. Zachránil se j akoby zázrakem. Ještě roku 1 660, kdy už sloužil přes 
tisíc let j ako křesťanský chrám, chtěl jej dát athénský paša zbourat, ale 
sultán mu to na patriarchovu prosbu zvláštním fermanem zakázal. Na jeho 
vnějších metopách jsou zobrazeny Héraklovy a Théseovy hrdinské činy, na  
vlysu nad cellou výjevy z boje Kentaurů a Lapithy, pod stropem lze ještě 
spatřit zbytky původní barevné dekorace. Kultovní sochy Athény a Héfa
ista, které vytvořil Alkamenés, zmizely už před věky. Na rozdíl od j iných 
chrámů byl Théseion obklopen sadem granátovníků a myrt, zasazených do 
jam vysekaných do skály (myrty rostou kolem něho dodnes) .  Zbaven pů
vodní polychromie svítí j asnou žlutí pentelského mramoru a navzdory své
mu věku vypadá mnohem lépe než jeho zčernalá "věrná kopie" z minulého 
století ve vídeňském Volksparku . 
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Agom - rekonstlUkce západní strany s Théseiem (podle Dinsmoora) 

Marně bychom hledali v Athénách další památky po architektuře klasic
ké doby. S výj imkou úprav Dionýsova d ivadla a Asklépiovy svatyně pod 
j ižním svahem Akropole (a snad i některých úprav na Pyknu) najdeme 
v nich jen pozůstatky hradeb a podezdívek, které dovedou plně ocenit 
pouze special isté. V Eleusíně, necelou půlhodinu j ízdy na západ z dnešní
ho hlavního náměstí Syntagma, můžeme si však prohlédnout rozlehlé tros
ky svatyně Velkých bohyň (Démétry a Persefony) , kterou budovaly celé 
generace; a pozůstatky Telestéria, zastřešené budovy pro tři tisíce účastní
ků proslulých tamějších mystérií. Přesně opačným směrem se dostaneme 
za necelou hodinu k troskám Artemidiny svatyně v Braurónu, jejíž první 
kněžkou byla podle mýtů Ífigeneia. Je to nejstarší známá svatyně v Attice, 
ale její pozůstatky pocházejí většinou až z přestavby v Periklově době. 
V Rhamnúntu poblíž Marathónu najdeme u pobřežní pevnosti ruiny dór
ského chrámu bohyně Nemesidy z let 436-432 př. n. 1., jehož architektem 
byl pravděpodobně tvůrce Théseia Koroibos. Na mysu Súniu, nejj ižnějším 
výběžku Attiky, stojí  na základech archaického chrámu, zničeného Perša
ny, trosky nového Poseidónova chrámu z let 444-440 př. n.  1., postaveného, 
jak se zdá, rovněž Koroibem. Na strmé temně fialové skále přímo nad 
mořem tu ční do nebe zářivě bílé mramorové sloupy j ako z antické pohád
ky. Původně j ich tu bylo šest v průčelích a třináct po stranách podle zvyk-
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lostí dórského řádu. Devět j ich zůstalo na j ižní straně, pět na severní, j eden 
ve východním rohu. Ve srovnání s j inými jsou štíhlejší a ve větším rozestu
pu, aby kladly menší odpor častým bouřlivým větrům. Pokrývá je, podobně 
jako zbytky dvou přilehlých kolonád, lesklá solná patina z mořské tříště. 
Jsou to jediné vskutku bílé sloupy řeckého chrámu. 

Velkolepé stavby vznikly v této a bezprostředně následuj ící době samo
zřejmě i za hranicemi Athén a Attiky. Všechny jsou ovšem v troskách 
a s některými z nich jsme se už seznámili v dřívějších kapitolách. Platí to 
i o pozůstatcích jej ich výzdoby. V Olympii k nim patří především Diův 
chrám z let 468-456 př. n .  1 . , který postavil Libón z Élidy v klasickém dór
ském řádu se šesti masivními sloupy v průčelích a třinácti po stranách. 
Patřil k nim dále o něco mladší Métróon, chrám Matky bohů, a kromě 
několika menších staveb zejména stoa Ozvěny (Echa) z počátku 4. století 
př. n .  I .  V Delfech je to obnovený Apollónův chrám, řada kaplí a svérázná 
okrouhlá stavba (tholos) se štíhlým dórským sloupovím a vnitřní korinth
skou výzdobou z druhé čtvrtiny 4. století př. n .  I .  V arkadských Bassách, na 
vyprahlé pláni u trosek antické Figalie, leží j akoby v polní šedi Apollónův 
chrám z let 420-417  př. n. 1., který je výtvorem athénského Iktína. Má šest 
dórských sloupů v půčelích a patnáct po stranách, cellu s nejstarším zná
mým korinthským sloupem a se stopami iónského vlysu, jehož originál j e  
i s několika metopami dnes v Britském muzeu. V Epidauru se  skrývají ve  
stínu borového háje trosky Asklépiova chrámu a pod keři mimóz pozůstat
ky léčebných budov z počátku 4. století př. n .  I .  Z j ihovýchodního zalesně
ného svahu vystupuj í pak trosky jednoho z nejproslulejších řeckých diva
del. Vešlo se do něho 14 000 diváků, a dodnes se jich tam také tolik vejde, 
jelikož po menší rekonstrukci levého křídla opět slouží svému účelu. Jeho 
architekt Polykleitos Mladší, vnuk stejnojmenného sochaře z 5. století př. 
n. 1 . ,  dosáhl v něm takové akustiky, že složení novin nebo škrtnutí sirky na 
jevišti je  slyšet i v nejvyšší (pětapadesáté) řadě. V Tegei, necelých deset 
kilometrů od arkadského Tripolisu, obnovil Skopás po roce 365 př. n.  I .  
vyhořelý archaický chrám Athény Aleie. Zachováním dórského zevnějšku 
a korinthskou výzdobou vnitřku vytvořil tak podle antických zpráv jednu 
z nejpůsobivějších staveb na Peloponnésu. Vynecháme-li desítky dalších 
a turisty opomíjených architektonických děl z této doby, jež jsou dnes 
v ruinách, vzpomeňme aspoň dvou, j ež měly svou velikostí prvenství v Ev
ropě: divadla pro 20 000 diváků a sněmovny pro 10 000 poslanců v hlavním 
městě arkadské federace Megapoli .  Z pevnostních staveb pak už jen jedné, 
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ale nej impozantnější : osmikilometrových hradeb kolem města I thómy, 
pozdější Messény. 

Na Sicíli i jsou dnes ještě velkolepější stavební památky po Řecích než 
v dnešním Řecku (pravda, s výj imkou Akropole). Přitom mezi předklasic
kými, o nichž jsme j iž mluvili (str. 216) ,  a pozdějšími není na pohled téměř 
rozdíl . Pokud jde o chrámy, všechny jsou v dórském řádu a z medově na
hnědlého pískovce, všechny j sou výtvorem dnes už neznámých architektů 
a všechny si zasluhuj í  stejný obdiv. V Selinúntu pocházej í  z klasické doby, 
tj . z poloviny pátého století př. n . l . ,  chrámy s neznámým zasvěcením, ozna
čované písmeny A až E. V Agrigentu pak chrámy, o jej ichž názvech jsme 
si už řekli, že je nemusíme brát vážně: Diův z doby po roce 480 př. n. 1 . ,  
v jehož průčelí se střídaly se sloupy sedmimetrové telamóny (mužské pro
tějšky karyatid), Héřin z let 460-450 př. n .  1 . , který dominuj e  vyvýšenině 
v "Údolí chrámů", a Concordie z let 450-440 př. n . l . ,  který je z nich nejza
chovalej ší, neboť do poloviny 18. století sloužil křesťanským bohoslužbám .  
K nim se řadí o něco mladší chrám Dioskúrů, jehož čtyři sloupy se zbytkem 
štítu byly vyzvednuty roku 1826 ze sutin a staly se symbolem znovuzrození 
tohoto města.  V Syrakúsách si musíme 'zaj ít za pozůstatky Athénin a  chrá
mu z počátku 5 .  století př. n .  I .  do pološera tamního dómu, kde je zabudo
váno jeho dvanáct sloupů . Naproti tomu divadlo, j ež bylo rodnou scénou 
řecké komedie, se tu leskne v jasu sicilského nebe. Není z něho takový 
výhled j ako v Taormině ("jemuž podobný může být jen v ráji" ) ,  ale zato j e  
n a  něj j edinečný pohled. První jeho řady dal vytesat Gelón do b ílé skály p o  
vítězství u Himery, p o  dokončení šedesáté první z a  Hieróna se  tam vešlo 
15 000 diváků. V Himeře najdeme rozsáhlé pozůstatky Athén ina chrámu, 
v Gele z Héřina chrámu však j en j eden sloup. 

Nostalgii v nás zanechá návštěva Segesty. Řecká menšina tohoto neřec
kého města se tu rozhodla koncem 5. století př. n .  I . postavit velký dórský 
chrám, ale vpád Kartaginců zmařil jeho dokončení. Sloupoví už nedostalo 
žlábkování, metopy nebyly vsazeny, ani štítové sochy; pláň kolem něho se 
změnila v pustinu zarostlou bodláčím. Nikdy tu nebyla přinesena obě ť  
a nikdo nevypátral, kterému z bohů měl být zasvěcen. Na rozdíl od  j iných 
chrámů Řeků, jež byly Neřeky ničeny, tento zemřel před narozením. 

V jižní Itálii se zachovalo z klasické doby méně památek na tvorbu 
řeckých architektů, než bychom očekávali . V někdejším mocném Krotónu 
je to jen jediný sloup Héřina chrámu přímo nad ú tesem, který podemílá 
moře. V Metapontiu napočítáme zbylých sloupů patnáct, v Kúmách těžko 
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Mauzoleum v Halikamassu, rekonstlUkce podle Pliniova popisu (vlevo podle Stevell
sona, vpravo podle Adlera). 

rozeznáme, co je v tamějších troskách Apollónova chrámu ještě řecké nebo 
už římské. Výj imkou je Paestum, řecká Poseidónia, kde stoj í  na přímořské 
rovině skupina tří dórských chrámů, o nichž lze sotva říci, že "zdáli vypadaj í 
jako sušárny" , i když to napsal K. Čapek. Dva z n ich pocházejí  ze sklonku 
první poloviny 5. století př. n . 1 . :  menší, připisovaný Démétře, ale zasvěcený 
pravděpodobně Athéně, a větší, připisovaný Poseidónovi, ale zasvěcený 
podle všeho Héře. Za svoji dnešní zachovalost vděčí zřejmě tomu (stejně 
jako třetí a asi o sto let starší, viz str .  217) ,  že po zkáze starověkého města 
tu po tisíciletí nevzniklo nové. Pro vědu bylo Paestum objeveno už v polo
vině 18. století, kdy Athény s Parthenónem a Théseiem byly badatelům bez 
dobrodružných sklonů ještě nepřístupné. Poskytlo lidem ze "století klasi
cismu" první představu, j ak vlastně vypadaly řecké chrámy. 

Maloasijské Řecko je sice ráj pro poutníka staletími, ale z velkých staveb 
vzniklých v době od perských válek do výbojů Alexandra Velikého se tam 
zachovalo jen nemnoho . Chrámy a radnice v Mílétu, Kolofónu, Magnésii 
nad Maiandrem a pod Sipylem, Smyrně a v j iných městech padly za oběť 
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novým dobyvatelům a zemětřesením. Pokud se tak výjimečně nestalo, zmi
zely v přestavbách a nelze je v pozdějších troskách rozeznat. Zvláštní ná
hodou se zachovaly rozsáhlé pozůstatky Apollónova chrámu v Didymách, 
jehož obnova po zničení Peršany byla zahájena až ve druhé polovině 4. 
století př. n .  I .  a nikdy nebyla zcela dokončena. Architekti Paiónios z Efesu 
a Dafnis z Mílétu jej navrhli jako iónský chrám s deseti zdvojenými sloupy 
v průčelích a osmnácti po stranách. Cellu na nestejně vysoké základně 
rozdělili na čtyři části, z nichž jedna sloužila za věštírnu. Tři sloupy se 
z něho dodnes tyčí do téměř dvacetimetrové výše a jeden z nich je j eště bez 
žlábků . Z většiny ostatních zbývají jen ozdobné podstavce a patky, vnitřní 
a vnější schodiště je téměř nepoškozeno.  Dnes je tento chrám největším 
a nejvelkolepějším památníkem iónské architektury vůbec. 

Z jiné proslulé stavby z první poloviny 4. století př. n .  1 . ,  jež vznikla 
v nepříliš vzdáleném Hal ikarnassu, dórsko-iónském městě a s ídle satrapy 
Maussólla, nezbylo naproti tomu na tváři místa nic než tříšť ú lomků. Byl 
to podle antických zpráv čtyřicet šest metrů vysoký náhrobek, v němž se 
spojovaly prvky řecké, mezopotamské a egyptské architektury. Jeho základ 
tvořil obrovský masivní kvádr obložený prokonnéským mramorem, na něm 
stál chrám se šestatřiceti iónskými sloupy, jež nesly střechu v podobě stup
ňovité pyramidy. Po stranách byl ozdoben vlysem, který vytvořili Leócha
rés, Bryaxis, Skopás a Práxitelés nebo Timotheos. Mezi sloupy měl boha
tou sochařskou výzdobu, na vrcholu pyramidy se tyčilo sousoší Maussól la  
a jeho manželky Artemísie. Z jeho materiálu s i  postavi l i  křižáci pevnost 
svatého Petra, podle které se Halikarnass nazývá turecky Bodrum. čtrnáct 
desek vlysu s výjevy z bojů  Řeků s Amazonkami je spolu s torzem Maus
sóllova a Artemísiina sousoší v Britském muzeu; jeden lev z vnější výzdoby 
hlídá pokladnu Archeologického muzea v Istanbulu. Architekty tohoto 
Maussóllova náhrobku, který dal jméno všem mauzoleům, byli Míléťané 
Pýthios a Satyros. Starověk je považoval za j eden ze sedmi divů světa. 

Mnoho slavných staveb, jež byly chloubou Řeků, dnes vůbec nenajdeme.  
Platí to především o Afrodítině chrámu v Pafu, který l ákal na Kypr po 
staletí poutníky z celého Řecka. Původní chrám zničil už Dáreios a obno
vený zmizel beze stopy. Jeho pozůstatky se snad skrývaj í pod domky ves
ničky Kuklie, a co se za ně dříve považovalo, j sou jen trosky něj aké vedlejší  
budovy z římských dob, u nichž se nevybírá ani  vstupné.  Na egejských 
ostrovech se významné architektonické památky z 5 .-4. sto letí př .  n. I .  
zachovaly j en  na Délu a Kóu (Asklépieia s pozděj šími přístavbami). Na  
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Rhodu musely ustoupit pozůstatky velkého chrámu boha Hélia středově
kému paláci velmistra Rhodských rytířů a pouze na staré akropoli se za
chovalo tři a půl sloupu Apollónova chrámu. Na africké půdě pocházej í  
z této doby rozlehlé chrámové trosky v Kyréně. Vykopávky v blízké Euhes
peridě a Taucheiře (dnešní libyjské Terkeře) nejsou zatím podrobně zpra
covány. Podrobný výzkum řecké architektury, resp. jej ich zbytků, čeká též 
ruské archeology na severním a východním pobřeží Černého moře. 

Řekové nebyli však jen vynikaj ícími staviteli budov; na stejné úrovni ovládli 
i umění stavět města. Po válkách s Peršany splnil i nejdřív svoje povinnosti 
vůči bohům a státu výstavbou chrámů, radnic, sněmoven a nutných opev
nění. Teprve potom přistoupili ke stavbě divadel, sportovních zařízení 
a kolonád, jež měly sloužit všem občanům. Nakonec se soustředi l i  ke zlep
šení životního prostředí svých měst a ve spoj itosti s tím i svých příbytků . 
Zničená nebo nově zakládaná města budovali podle předem vypracova
ných plánů : dbali přitom o vzhled města j ako celku a o jeho uspořádání 
z hlediska životních potřeb. Ul ice budoval i  podle možnosti rovnoběžně 
a tak, aby se protínaly v pravých úhlech, ú řední budovy stavěli soustředěně 
na náměstích a tělovýchovná a léčebná zařízení v klidných místech . Chrá
my umisťovali tak, aby byl na ně nej lepší pohled, divadla naopak tak, aby 
byl z nich nej lepší výhled. Krásný příklad takto vybudovaného města na
jdeme v troskách Priény, jež byla po zničení Peršany znovu postavena podle 
zásad architekta Hippodáma z Mílétu. Podobný obraz poskytuj í však i od
kryté části maloasijského Knidu, severořeckého Olynthu, sicilského Seli
núntu. 

Řekové stavěl i  všude, kde žili , a všude stavěli dobře. Ať měla jej ich města 
j akoukol i  vládu a jakkoli rozporné vztahy k okolnímu světu, snažili se 
v nich dosáhnout "dynamické harmonie mezi člověkem a prostředím", jak  
říká soudobý řecký urbanista světového významu K.  A. Doxiadis, "harmo
nie, jež je  nepostradatelná pro štěstí člověka" . 

Jestliže jsme při prohlídce řecké architektury 5 .  a 4. století př. n. I. prochá
zeli troskami, na cestě za tehdejším řeckým sochařstvím se setkáme větši
nou s torzy a kopiemi. Nepoškozených nebo nepříliš poškozených děl 
z této doby se zachovalo velice málo; ne víc než někol ik desítek. Všechno 
ostatní, co plní světové sbírky klasického sochařství, j sou kopie.  Kde i ty 
chyběj í, musíme se spokojit  s ohlasy na vázových malbách nebo v drobné 
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keramice, někdy dokonce s pouhými popisy. Lépe než u soch jsme na tom 
u reliéfů :  podle odhadu zachovalo se j ich asi tak jedno promile . . .  

Přes všechny mezery a nedostatky víme toho však dnes o řeckém sochař
ství klasické doby relativně dost. Mnohem víc než například Michelange
lo, který neznal jediný tehdejší originál (tzv. Belvederské tolZO a Láokoón 
pocházejí až z 1 .  století př. n .  1 . ) ,  mnohem víc než Winckelmann,  který 
prvně použil výrazu "klasické sochařství" (spíš k označení umělecké hod
noty než vývojové etapy) , mnohem víc než ještě v minulém století Goethe, 
který považoval tzv. Junonu Ludovisi, průměrnou římskou repliku hellénis
tického díla, zobrazující pravděpodobně císařovnu Antonii, za vrcholné  
dílo řeckého sochařství ( "hodné Homérova eposu") .  Nejde tu  jen o no
vá díla, která vynesli z hlubin země a moře archeologové, ale především 
o nové poznatky, za které vděčíme historikům umění. Dnes víme bezpečně, 
která skulptura je  originál a která kopie, máme je spolehlivě časově a míst
ně zařazeny a systematicky roztříděny. Podle geografického h lediska roz
l išujeme například tvorbu athénského střediska, peloponnéských dílen,  
západní oblasti a maloasijských škol .  Podle chronologického h lediska, j ež 
zároveň odpovídá hlavním etapám vývoje tehdejší řecké společnosti ,  roze
znáváme tvorbu raného, vrcholného ("vlastního klasického") a pozdního 
období. (Existuje ovšem i řada dalších třídění a systémů, z nichž mnohé 
vyúsťuj í v čistý formalismus. Naštěstí jsou knihy s jej ich výkladem zpravidla 
tak těžké, že člověk si je  do sbírek řeckých soch nebere . )  A co je nejdůle
žitější: ze zachovaných děl a jej ich ohlasů dovedeme dnes zrekonstruovat 
celou "imaginární galeri i" klasického sochařství se stovkami děl vyn ikaj ící 
úrovně.  

Řecké sochařství se rozloučilo s archaickou dobou "aigínským úsmě
vem", do klasické vkročilo Kritiovým Efébem . Doslovně vykročilo: zatímco 
dřívější sochy stály nehybně nebo nanejvýš naznačovaly pohyb Uako napří
klad Piombinský Apollón) ,  tento mladík se už uvolnil ze strnu lé frontální  
pozice, mírně naklonil hlavu, přesunul váhu na  levou nohu a pravou pokrčil 
v koleně, aby udělal onen významný krok vpřed, který vedl k překonání 
archaického schématu. Rozměry je  to nevelká socha (84 cm) z parského 
mramoru, zčásti poškozená a nepochybně vytvořená podle lidského mode
lu. Má skvělou stavbu těla a j emně uhlazenou pokožku, zamyšlený a vážný 
výraz tváře, uvolněně klidný a ukázněný postoj ,  přímo ztělesňuje  harmonii .  
Pochází z let 490-480 př .  n. l .  a byla nalezena v sutinách Akropole z dob 
perského vpádu. Dnes je v Akropolském muzeu. 
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Archaickou strnulost překonalo už předtím sousoší Tyranobijců ,  které 
vytvořil v prvním desetiletí 5. století př. n .  I. Kritiův učitel Anténór. Zob
razeni byli ve vrcholném okamžiku svého činu :  Harmodios s mečem v ruce, 
jak se chystá zaútočit na Hippia, Aristogeitón s pláštěm v ruce, jak ho kryje 
ze strany. Známe je jen z popisů a v podání římské napodobeniny (v nea
polském Národním muzeu) .  Jeho originál uloupil roku 480 př. n . 1 .  Xerxés 
a odvezl jej do Persepole. Když o sto padesát let pozděj i  dobyl Persepole 
Alexandr Veliký, našel jej tam a vrátil jej do Athén. Jenže Athéňané pově
řil i už roku 477 př. n .  I .  Kritia a Nésiota, aby vyhotovili po paměti jeho 
repliku, a postavil i  j i  na dřívější místo uprostřed Agory. Tak se octly vedle 
sebe dva téměř stejné pomníky. Oba však pozděj i  za neznámých okolností 
zmizely. Zřejmě noví pánové Athén nepovažovali za vhodné, aby l id měl 
před očima tak provokativní symboly někdejší svobody. 

Sochy tyranobijců a mladíka z generace marathónských vítězů byly jarní 
předzvěstí rozkvětu řeckého klasického sochařství, jenž byl součástí vze
stupu Řecka po válkách s Peršany. První známé sochy tohoto raného ob
dobí jsou ještě v podání pohybu poněkud zdrženlivé. Dobrým příkladem 
toho je slavný Vozataj delfský, zbytek bronzového pomníku z doby kolem 
roku 475 př. n. 1 . ,  který dal postavit na  paměť vítězství svého čtyřspřeží 
v Delfech tyran Polyzalos ze sicilské Gely. Zobrazuje vítězného závodníka 
v okamžiku, kdy zastavil koně, přičemž z jeho tváře a postoje prosvítá do
znívaj ící vnitřní napětí a ukázněně potlačovaná hrdost. Terakotová socha 
Zeus unášející Ganyméda z doby kolem roku 470 př. n . 1 .  zachycuje už rychlé 
vykročení. Patří k mistrovským dílům nejen dávných umělců, ale i moder
ních restaurátorů, kteříj i  složili z bezmála stovky fragmentů někdy menších 
než kostka cukru, z nichž první byl vykopán roku 1878 a poslední (už po 
vystavení v Olympijském muzeu) o šedesát let pozděj i .  Mramorová skulp
tura Prchající dívky z Eleusíny je asi ze stejné doby a zachycuje běh, snad 
útěk Persefony před Hádem. Nej lepším a nezaclÍovalejším dílem raného 
klasického řeckého sochařstvíje  bronzový Zeus zArtemísia . Pochází z doby 
kolem roku 460 př. n .  I .  a byl vyloven na dvakrát v letech 1 926 a 1 928 ze 
čtyřicetimetrové hloubky u severního pobřeží Euboie. Zobrazuje Dia vr
hajícího blesk (podle starších výkladů Poseidóna vrhajícího trojzubec) a zná
me jej také z četných drobných napodobenin. Jeho tvůrce, snad athénský 
sochař Kalamis, dokázal tu mistrovsky spoj i t  prudké gesto atleta s důstoj 
ným klidem boha.  Originál je v Národním archeologickém muzeu v Athé
nách a jeho přesná kopie zdobí vstupní halu budovy OSN v New Yorku. 
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Dřív než u volných soch dospěli řečtí umělci k zobrazení pohybu na 
reliéfech; nepochybně proto, že to bylo po technické stránce snazší. Po řadě 
archaických metop a štítů vzniklo v letech 470-460 př. n . 1 .  v j ižní Itáli i  nebo 
na Sicíl i i  dílo, j ež se svým pojetím i provedením řadí už do klasické doby. 
Je to reliéf Afrodíty vynořující se z vln , součást tzv. trůnu Ludovisi, dnes 
v Římském národním muzeu v Termách. Vyznačuje se přísnou symetrií 
a dokonalým realismem, j ímž tlumočí ve výtvarné řeči výjev popisovaný 
v mýtech jako zázrak. Z tehdejších děl na řecké půdě je nejvýznamněj ší 
výzdoba Diova chrámu v Olympii, dokončená roku 456 př. n .  1 . ,  se kte
rou jsme se setkali už v Olympijském muzeu (str. 143). Týká se to metop 
s Héraklovými činy, které se sice zachovaly jen zčásti a značně poškozené. 
Tím víc to platí o výzdobě štítů, která patří k nej lepším ukázkám tzv. přís
ného stylu raného klasického sochařství. Západní, který byl podle Pausania 
dílem Alkamenovým (o čemž však řada badatelů pochybuje) ,  vyplňovala 
divoká scéna scéna z bojů  Kentaurů s Lapithy. Východní, údajně d ílo Pai
óniovo (od něhož pochází torzo Okřídlené Níkév Olympij ském muzeu), byl 
vyzdoben nehybným, jako pro starší fotografy upraveným výjevem z pří
pravy závodu Oinomaa s Pelopem. ("Žádný sochař kteréhokoli j iného 
období řeckého umění nedokázal zobrazit výjev tak dramaticky nehybně, 
jak je tomu na východním štítě," napsal historik antického umění D. E. 
Strong, "žádnému sochaři se během dalších století nepodařilo i lustro
vat námět tak živě a působivě jako tvůrci západn ího š títu .")  Z dalších 
děl vzniklých v této době uveďme jen nevelký reliéf z parského mramoru, 
známý pod konvenčním názvem Zamyšlená Athéna. Zobrazuje Athénu 
v dlouhém rouše, jak se opírá o kopí a melanchol icky hledí na stélu se 
jmény padlých bojovníků. Svou uměřeností dosahuje vpravdě monumen
tálního účinku. Dokonce i v náročném prostředí Akropolského muzea. 

Tyto i další památky svědčí, že v první polovině 5. století př. n . 1 .  působi la 
v řeckých městech řada významných sochařů . S výj imkou Kritia, Nésióta, 
Paiónia a Euénora (tvůrce Athéniny sochy z roku 480 př. n . l . , j ež se zacho
vala v torzu bez hlavy) nám jej ich jména nic neříkaj í: nemůžeme j e  spoj it 
se žádnými d íly. Litujeme toho zvlášť u Pýthagora ze Samu, který po obsa
zení svého města Peršany emigroval do j ihoitalského Rhégia, a u Athéňa
na Kalamida, sochaře "přísného stylu",  o n ichž se staří autoři zmiňuj í  
s velkou chválou . Zůstává tedy většina dě l  z této doby pro nás bez autorů. 
Platí to i o bronzovém Poseidónovi z let 480-470 př. n .  I. vzniklém v Boióti i ,  
o athénském Apollónovi z roku 460 př. n .  I .  známém z kopie, o stéle Vítěz-
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ného atleta ze Súnia, jež jsou v Národním archeologickém muzeu v Athé
nách, i o půvabné sošce Athény se sovou z doby po roce 470 př. n . l . ,  dnes 
v Metropolitním muzeu v New Yorku. Nicméně na sklonku tohoto období 
se už objevily sochy, jej ichž autory si  zapamatovalo lidstvo dodnes. Vůdčí 
troj ici mezi nimi tvořili Feidiás, Polykleitos a Myrón. 

Myrón byl z nich pravděpodobně nejstarší, i když data jeho života ne
známe. Víme jen, že se narodil v boiótských Eleutherách, za vlast že si zvolil 
Athény a že vytvořil desítky významných soch. V originálu se nezachovala 
ani jedna, v kopiích pouze dvě. První z n ich je  Diskobolos, snad nejznámější 
řecká socha vůbec. Zobrazuje atleta v okamžiku, kdy má pravou paží vy
mrštit disk a činí to s mistrovstvím, j akého při zobrazení prudkého pohybu 
těla nedosáhl před ním žádný sochař. Vytvořil ji v letech 465-460 př. n .  I .  
a z jej ích kopií je nej lepší tzv. Diskobolos LanceloUi z parského mramoru, 
zhotovený podle originálu v 1. století př. n . 1 .  (dnes spolu s torzem ze stejné 
doby v Římském národním muzeu v Termách) .  Druhé je sousoší Athéna 
a Marsyás, vyhotovené v letech 460-450 př. n. I .  pro Akropolis. Jeho posta
vy se zachovaly v kopiích, ale odděleně, našlo se však jej ich společné vyob
razení na tzv. Pinlayho váze z 1. století př. n .  I. Athéna tu odhazuje dvoj itou 
píšťalu (diaulos) ,  protože hra na ni  křiví tvář, a silén Marsyás, jemuž takové 
zpitvoření nemůže vadit, ji nadšeně zvedá .  (Námět byl odrazem tehdejších 
sporů mezi zastánci tradiční kithary a "barbarské" píšťaly s kvílivými tóny. ) 
V obou těchto dílech lze ještě naj ít prvky "přísného stylu", avšak provede
ním a ideovým obsahem se řadí už mezi díla vrcholného období. 

Na rozdíl od Myróna, "mistra sochařské momentky" , Polykleitos byl 
"mistrem monumentální harmonie" a podle názoru antiky "tvůrcem ideá
lu atletické krásy" . Narodil se kolem roku 480 př. n. I .  v Sikyónu, vyučil se 
(stejně jako Myrón a Feidiás) u argejského sochaře Agélada, pracoval 
v Argu a krátce i v Athénách. Kdy a kde zemřel, nevíme. Proslul nejen jako 
sochař, ale též j ako autor první knihy o sochařství zvané Kánón čili "Pra
vidlo", v níž podal výklad o proporcích lidského těla a vyslovil mnohé obec
ně platné poučky (mezi nimi "kázeň dělá mistra" a "jedině zákon dává 
svobodu") .  Z více než dvou desítek jeho známých soch se zachovalo šest, 
a to rovněž jen v kopiích . S jedinou výj imkou zobrazuj í atlety. Nejstarší j e  
asi Diskoforos, "Atlet nesoucí disk" . Na rozdíl od Myrónova Diskobola stoj í 
klidně, vlastní sportovní výkon ho teprve čeká. Vytvořil j i  krátce před 
rokem 450 př. n .  1 . ,  o něco pozděj i  pak sochu olympijského vítěze Kyniska . 
Z let 450-440 př. n. I. pochází Doryforos, "Atlet nesoucí kopí" , který se pro 
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dokonalé zvládnutí anatomie a proporcí považuje  za "ztělesnění kánónu" 
a "klasický vzor podání lidského těla" . O jeho reputaci svědčí, že se  zacho
val ve více než třiceti antických kopiích. Poslední ze slavných soch tohoto 
druhu je  Diadúmenos, "Atlet uvazuj ící si stužku" (odznak vítězství) . Po
zdvižené ruce mladíka stupňuj í  jej í  heroizační účinek a tělesné proporce 
jsou tu snad nejpropracovanější. Zdá se, že to bylo nej lepší Polykleitovo 
dílo. Nic ovšem nevíme o jeho portrétní soše athénského architekta Arte
móna, ani o jeho kultovní soše Héry v argejském Héraiu, ani o jeho dalších 
dílech, z nichž známe jen v pozdní římské replice sochu Raněné Amazonky, 
kterou prý zvítězil v soutěži s Feidiem, Krésilem a Fradmonem v Efesu. 
Připisuje se mu i socha Hérakla , známá z četných kopií (zej ména v Řím
ském národním muzeu v Termách) .  Jako každý velký mistr proslavil se 
i žáky (Kanachem, Aristeidem a Alexiem) .  Jeho vliv zasáhl všechny oblasti 
Řecka. 

Feidiás byl podle souhlasného názoru antiky největším sochařem vůbec. 
Nemáme o tom bohužel přímý důkaz, ale ani důvod pochybovat. Narodil 
se po roce 500 př. n .  I .  v Athénách j ako syn řemeslníka Charmida ,  mládí 
prožil za řecko-perských válek (podle některých autorů bojoval v nich jako 
řadový voják),  sochařství se vyučil u Parrhasiova otce Euénora a argejské
ho Agélada. Už j ako mladý muž vytvořil sochu boha Herma pro chrám 
v Thébách, pak sochu Athény pro chrám v Pal1éně a velkou kul tovní sochu 
pro Plataje .  Kolem roku 465 př. n. I. dostal z Kimónova podnětu zakáz
ku na pomník k oslavě marathónského vítězství v Delfech. Jeho vrcholné 
tvůrčí období začalo v době, kdy ho Periklés pověřil uměleckým vedením 
výzdoby Akropole. Jako přesvědčený demokrat, s loužící svým uměním 
demokraci i, stal se Periklovým přítelem, zároveň ovšem i terčem útoků 
Periklových politických nepřátel .  O jeho odsouzení areopagem roku 432 
př. n .  I. j sme už mluvili (na str. 269) .  Jaký trest mu byl vyměřen, n evíme .  
Podle Efora, historika ze 4. století př. n .  1 . ,  byl prý uvržen do vězení, kde 
zemřel .  Podle Diodóra uprchl neznámo kam. Podle jiných zpráv byl do
konce popraven .  Podle Filochóra, historika ze 4.-3 . století př .  n. 1 . ,  doži l  
své dny v Olympii .  V pozadí akce na jeho záchranu stál prý Perik lés, z jehož 
podnětu složili za něho Élid'ané obrovskou kauci (40 talentů) . Dávný spor 
vyřešili až vědci našeho století: ve prospěch O lympie. V troskách byzant
ského chrámu u Altidy, na místě uváděném Pausaniem, odkryli v letech 
1 954-1 955 němečtí archeologové pod vedením E. Kunzeho sochařský ate
l iér a zj istili , že patřil Feidiovi. Našli v něm dokonce zlomky matric zbytky 
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železných koster, j ichž použil při práci na svém nejslavnějším díle, kolosální 
soše Dia Olympského. Mezi nimi i konvičku, na jej ímž dně bylo ve stylu 
monumentálních sochařských nápisů vyryto Feidiú eimi, "Patřím Feidiovi" .  
Zdá se, že  na posvátné půdě olympijské Feidiás také zemřel .  Pravděpo
dobně nedlouho po roce 429 př. n .  I .  

Akropolis se stala galerií Feidiových děl j iž před zahájením velkých 
periklových staveb . Koncem čtyřicátých let 5. století př. n. I. tam postavil 
sousoší vojevůdce Xanthippa a básníka Anakreonta, které objednal Perik
lés. Někdy po roce 460 př. n . 1 .  k němu připoj i l  nadživotní bronzovou sochu 
Apollóna hubícího kobylky. Jak můžeme usuzovat z římských kopií Apol
lóna a Anakreonta (Xanthippova socha se nezachovala), Feidiás tu ještě 
byl poplatný "přísnému stylu" argejských sochařů, ale zobrazoval postavy 
volněj i .  Athéňanům se l íbily, a tak ho na Periklův návrh pověřili vyhotove
ním monumentální sochy Athény, která měla symbolizovat válečnou moc 
jej ich města. Dokončil ji nejpozději  roku 45 1 př. n . 1 .  a dostala názevAthéna 
Enoplos ("Ve zbrani") ,  který se pozděj i  změnil v Athénu Promachos ( "Vy
zývající k boj i") .  Byla z bronzu, měřila i s podstavcem devět metrů a hrot 
jej ího kopí zářil v slunci daleko do moře. Jak vypadala, nevíme, protože se 
nezachovala ani v kopiích, ačkol i  jej í  originál existoval ještě počátkem 1 3 .  
století. Za  císaře Jústiniána byla odvezena do  Konstantinopole, ale obyva
telstvo j i  tam roku 1203 rozbilo, jel ikož prý svýma vztaženýma rukama 
přivolala ze západu křižáky. V letech 450-448 př. n. I .  vyhotovil Feidiás na 
objednávku athénských osadníků z Lémnu j inou bronzovou sochu Athény, 
tentokrát jako symbol míru. Do děj in umění vešla j ako Athéna Lémnia 
a římská mramorová kopie jej í  hlavy v boloňském Městském muzeu do
svědčuje, že právem byla považována za "vzor půvabu" . Všechny tyto sochy 
však překonala dvanáctimetrováAthéna Parthenos, kterou vytvořil ze zlata 
a slonoviny. Zobrazovala  Athénu jako patronku jeho rodného města: váž
nou, majestátní, vznešenou, se symboly moci a slávy. Ze zlata měla roucho, 
jež se dalo sejmout a podle matric znovu odlít, takže tvořilo finanční rezer
vu státu (a to nemalou : podle antických zpráv vážilo 616  talentů, tj . 16 1 40 
ki logramů), ze slonoviny měla pak obnažené části těla. Stála v hlavní celle 
Parthenónu od roku 438 př. n. I .  do přibližně stejného roku našeho leto
počtu, kdy j i  dal Theodosios II. odvézt jako pohanskou modlu do Konstan
tinopole, kde potom zmizela. Zachovalo se mnoho jej ích zmenšených ko
pií, napodobenin a vyobrazení. Ze soch je snad nejznámější Athéna 
Fa1'l1eská z 1 .  století př. n. I .  v neapolském Národním muzeu, Athéna Per-
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gamská z 2. století př. n .  I .  v berlínských Státních muzeích a Athéna Vatva
kejská z 2. století př. n. I. v Národním archeologickém muzeu v Athénách . 
Všechny reprodukuj í  jen jej í  celkový vzhled, z Feidiova umění pouze vy
bledlý stín .  

Feidiova účast na výstavbě a výzdobě Parthenónu byla především ideo
vá. Lze předpokládat, že mu patří už zásluha na harmonické jednotě ar
chitektury a skulptury. O námětech výzdoby bylo rozhodnuto politicky, a le 
z jeho funkce vrchního dozorce vyplývalo, že tu uplatnil svůj vliv. O jeho 
přímé pracovní účasti nemáme zpráv, avšak ani pochyb, že se neomezil na 
všeobecné instrukce a pomoc kritikou, ale sám přiložil ruku k dílu. Marné 
jsou ovšem dohady, kde lze naj ít stopy jeho dláta. Někteří je hledají ve 
štítových sochách, které jsou báječné i ve fragmentech, j iní  ve stejně báječ
ném vlysu. Vyloučit je lze snad jen u metop, jej ichž "přísný styl" kontrastuje 
s vrcholně klasickými skulpturami štítů a vlysu. Přitom tento kontrast není 
v rozporu s ideovou a uměleckou jednotou výzdoby. Jde tu zřejmě o vědo
mé spojení tradičních a novátorských prvků , jež má paralelu ve spojení 
dórských a iónských prvků v architektuře. Ostatně celou výzdobu charak
terizuje snaha vyhnout se  uniformitě a vystupňovat estet ický účinek roz
manitostí. "Nade vším vládne myšlenka i představa, úvaha a cit geniálního  
umělce, který dovedl sjednotit práci, nenutě spolupracovníky k č innost i  
epigonské," napsal v této souvislosti A.  Matějček. "Ve figurách štítů není 
polohy těla, ani posunku údů, který by nebyl v naprosté shodě s přirozený
mi pohyby l idského těla, není formy, která by nebyla odvozena ze skuteč
nos ti . . .  Tělesná krása postav, ušlechtilost typů a vznešenost výrazu jsou 
vskutku vrcholným vtělením řeckého ideálu kalokagathie formou výtvar
nou a zároveň i vítězstvím myšlenky umělecké nad světem skutečným, j a 
kého nebylo dotud dosaženo nikdy a pozděj i jen v řídkých chvílích děj in  
umění." 

Ať si Řekové jakkoli vysoce cenili Feidiovy práce na Parthenónu, byl pro 
ně především "sochařem bojů". Ještě za pobytu v Athénách připoj i l  k do
savadním dílům dvě sochy Afrodíty; po odchodu (nebo útěku) zhotovi l  
další  Afrodítu pro chrám v Él idě. Z antických zpráv víme i o jeho soše  
Amazonky pro Artemidin chrám v Efesu a o dvou sochách vítězných atletů 
(Anadúmena a Pantraka) .  Ze všeho nejvíc se však proslavil kolosální  kul
tovní sochou pro Diův chrám v Olympii, kterou vytvořil po roce 432 př. n. I .  
Zobrazoval Dia Olympského na cedrovém trůně, byla opět ze zlata a slo
noviny a s podstavcem dosahovala výšky dvanácti a půl metru. Drahocen-
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nost materiálu a velikost rozměrů překonávalo prý jej í  provedení, j ímž 
"Feidiás zvítězil nad samotným Olympem" . Nemůžeme to posoudit , pro
tože po Theodosiových akcích proti pohanským kultům někde v Konstan
tinopoli zmizela (prý za požáru roku 475 n.  1 . ) .  "Ze soch vytvořených lid
skou rukou nebylo velkolepější a obdivuhodnější," napsal o ní Valerius 
Maximus v 1. století n. 1 . , kdy už byl přehled starověkého sochařství dost 
úplný. "Kdokoli z lidí stane před touto sochou," napsal Dión Chrýsostomos, 
"třebas hluboce sklíčen, zapomene na všechno, co je v životě lidském hrozné 
a truchlivé."  Starověk ji považoval, j ak známo, za čtvrtý ze sedmi divů světa. 

Měla-li antika pravdu, že Feidiás byl největší řecký sochař, znamená to, 
že všichni, kteří přišli po něm, museli být menší. Přesto byli velicí, a to i při 
nejpřísnějším měřítku. Platí to především o jeho nejnadanějším žáku a kra
janu Alkamenovi, tvůrci několika kultovních soch ze zlata a slonoviny, 
které se ztratily, a řady bronzových soch, z n ichž dvě nejslavnější, Disk% 
ros a tzv. Arés Borghese, jsou v římských mramorových kopiích v Louvru . 
Platí to o Agorakritovi z Paru, který ho prý sochou bohyně Nemsidy do
konce překonal, i o neznámých příslušnících jeho školy nebo dílny, kteří 
vytvořili v letech 430-420 př. n. I. eleusínský reliéf Démétry a Kory s Tripto
lemem (dnes v Národním archeologickém muzeu v Athénách). Menší než 
tito sochaři nebyl snad ani athénský Krésilás, který se zúčastnil s Feidiem 
a Polykleitem soutěže na sochu Amazonky pro Artemidin chrám v Efesu. 
Dokazuje to kopie této sochy (třeba v kodaňské Glyptotéce Ny Carlsberg) 
i řada kopií j eho portrétní sochy Perikla z doby kolem roku 430 př. n. I. 
A menší nebyl pravděpodobně ani Kall imachos, i když mu někteří přísní 
kritikové vytýkají, že rafinovaně průsvitnou drapérií nesledoval žádnou 
ideu, ale jen oslavu smyslné krásy ženského těla .  Místo polemiky stačí 
poukázat na kopii jeho Mainady v římském Kapitolském muzeu nebo 
Afrodíty (tzv. Venuše Roditelky), připisuje-li se mu právem, v pařížském 
Louvru. 

Neobyčejně vysoký standard řeckého sochařství této doby dokumentuje  
též množství děl, jej ichž autory byli neznámí a podle úsudku současníků 
pouze průměrní umělci. Z originálů je to zejména Raněná Niobovna z doby 
kolem roku 440 př. n . 1 .  (v Římském národním muzeu v Termách) ,  Umíra
jící Niobovec z přibližně stejné doby (v Glyptotéce Ny Carlsberg), tzv. 
Pénelopa z doby kolem roku 420 př. n. 1 . ,  nalezená v Persepoli (v Teherán
ském muzeu) ,  Nymfy z pomníku Néreoven v Xanthu z doby kolem roku 
400 př. n .  I .  (v Britském muzeu) a třeba soška nahé dívky z makedonské 
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Berroie (Z téže doby, dnes v mnichovském Antikváriu) .  Z děl známých 
pouze přes kopie uved'me aspoň jedno: sochu Afrodíty nebo ÍSidy asi 
z poloviny 5. století př. n .  1 . ,  jež se stala koncem 1. století př. n. I. předlohou 
pro římskou Venuši Esquilinskou. 

Vedle monumentální tvorby existoval ve vrcholném klasickém období 
i pozoruhodný "druhý proud" skromnějšího umění. Představují ho díla 
anonymních sochařů (a někdy jen kameníků) pro soukromé zakázky. Nej
lepší jeho příklady podávaj í  náhrobní pomníky z athénského Kerameika, 
např. Stéla Hégésy, Stéla Démétrie a Pamfily, Stéla Polyxeny. Mají  zpravidla 
tvar miniaturního chrámového průčelí a zobrazují mrtvé občany jako he
roizované typy. Samozřejmě vzniklo v tomto období, jako vždy a všude ,  
také dost dě l  netvůrčích a manýristických . Koncem 5 .  století př. n .  I .  se 
dokonce dosavadní rozmach řeckého sochařství jaksi zastavil . Byl to nutný 
oddych po vzepětí k nejvyšším výkonům a nepochybně i odraz nepřízni
vých společenských podmínek, zejména oslabení Řecka vnitřními válkami. 
Nicméně netrvalo dlouho a objevil i  se umělci , kteří přivedl i  sochařství 
k novému rozkvětu. Lze souhlasit, že nedosáhli feidiovské úrovně; nelze 
však obhájit  strnulé stanovisko četných h istoriků umění, podle něhož vše, 
co vzniklo v pozdně klasické době, j e  pouze úpadek. Noví umělci se prostě 
nezastavili u starých vymožeností a pokračovali ve tvorbě podle poněkud 
změněných ideových a estetických norem. Zobrazovali pochop itelně i na
dále bohy, ale bez svatozáře neotřesitelné moci a zl idštěně. Zpodobovali 
ideální typy, ale čím dál tím víc i skutečné lidi .  Oslavovali vládce a hrdiny, 
ale (a zřejmě s větší chutí) také ženskou krásu. O jej ich vel ikosti lze vskutku 
diskutovat jen v řeckém kontextu. V děj inách umění kteréhokoli j iného 
národa by vynikali jako giganti. Přinejmenším dva z nich: Práxitelés a Sko
pás. 

Práxitelés pocházel ze staré athénské sochařské rodiny. Jeho otec Kéfí
sodótos byl sochař, jeho děd Práxitelés rovněž, sochaři se stali i j eho synové 
Kéfísodótos Mladší a Timarchos, Narodil se kolem roku 390 př. n. l .  a ze
mřel kolem roku 330 př. n. I .  Jinak o jeho životě nevíme nic, až na to, že 
měl milenku Fryné, která mu stála v odvážné nahotě modelem k soše 
Afrodíty Knidské. Byla to jeho nejslavnější socha a podle Plinia dokonce 
"nejlepší socha na světě". Zobrazovala Afrodítu vystupující z lázně. Vznik
la  v letech 350-340 př. n. I. a zachovala se  ve více než padesáti antických 
kopiích a napodobeninách, bohužel jen slabších (nejlepší jej í  hlava j e  
v Louvru, celá postava ve Vatikánských muzeích) . Z kopií známe i jeho 
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Apollóna zabíjejícího ještěrku a Odpočívajícího Satyra (v Louvru, římské 
Ville Borghese i v j iných sbírkách) ,  z nej istých repl ik jeho sochy Eróta 
a Fauna, kterých si prý osobně nejvíc ceni l .  V originálu se zachovala - jako 
jedno z mála spolehlivě identifikovaných děl pozdně klasické doby - jeho 
socha Herma s malým Dionýsem. Obdivovali jsme j i  už při návštěvě Olym
pijského muzea. Zobrazuje Herma v uvolněně elegantním postoj i ,  opřené
ho levým loktem o kmen stromu a držícího Dionýsa, který sahá po hroznu 
v jeho (dnes nedochované) vztažené pravici. Hermés tu už není zpodoben, 
na rozdíl od skulptur vrcholného období, jako atlet nebo bojovník, nýbrž 
prostě j ako hezký mladý muž. V tváři má zasněný úsměv a pokožku zpra
covanou tak jemně, že sáhneme-Ii na ni  (což se ovšem nemá dělat), pře
kvapí nás chlad mramoru, neboť jsme čekali teplo l idského těla. Dionýsos 
je podán tradičně, bez ohledu na proporce dětské postavy. Socha pochází 
z doby kolem roku 340 př. n .  I. (nebo o něco pozdější) a vyjadřuje nový 
ideál mužské krásy, o sto let mladší než feidiovský a polykleitovský. Zmínka 
o tehdejším úpadku řeckého sochařství nám před ní připadá jako vtip. 

Sochařství se Práxitelés vyučil zřejmě u svého otce, kterého antika ceni la  
jako vynikaj ícího umělce. Z jeho děl  vyzdvihovala zejména sochu Athény 
v Peiraieu, sousoší Múz a výzdobu jednoho z Diových oltářů. Známe jen 
kopii jeho sochy Eirény s malým Plútem, kterou vytvořil na paměť míru mezi 
Athénami a Spartou roku 374 př. n. I .  Dnes je v mnichovské Glyptotéce 
a připomíná tam totéž co před tisíciletími :  závislost bohatství a b lahobytu, 
jehož bohem byl Plútos, na míru (Eiréné) .  Z děl Práxitelových slavných 
současníků se zachovalo rovněž velice málo. Bryaxis prý vytvořil sousoší 
Maussólla a Artemísie v Halikarnassu, které je dnes v Britském muzeu 
(jeho autorství není však zcela j isté) .  Timotheos, j iný účastník výzdoby 
Mauzolea, proslul sochami dvou Néreoven, bohyně Níké a Lédy s labutí. 
Z Leócharových děl obdivovala antika zejména sochu Dia Hromovládce, 
Apollóna s diadémem a Ganyméda unášeného orlem, jej ichž římské na
podobeniny jsou ve Vatikánských muzeích. Ze soch, jež se mu připisu
j í, známe v římských mramorových kopiích Apollóna tzv. Belvederského, 
považovanou za "ztělesněný ideál mužské krásy" (rovněž ve Vatikánu) 
a stejně skvělou Artemidu tzv. Versailleskou (v Louvru) .  Těžištěm svého 
sochařského díla, j ímž byly portréty makedonských vládců, zařadil se však 
Leócharés už do hellénistického období, jehož nejvýznamnějším předsta
vitelem byl Lýsippos. 

Skopás, vedle Práxitela největší postava pozdně klasického sochařství, 
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pocházel z ostrova Paru a rovněž ze sochařské rodiny. Kolem roku 375 př .  
n .  I .  se usadil v Athénách, ale pracoval i na Peloponnésu a v Malé Asi i .  
Setkali j sme se s ním už jako s architektem (u trosek Athénina chrámu 
v Tegei) i jako s autorem reliéfní výzdoby halikarnasského M auzolea (od 
něho pocházej í  pravděpodobně desky s výjevy bojů  Řeků s Amazonkami 
v Britském muzeu) .  Proslul j ako sochař, který dokázal mistrně zobrazit 
náměty plné vzruchu a duševního pohnutí. Antičtí autoři ,  kteří srovnávali 
jeho výtvory se vznešeně klidnými postavami vrcholně k lasického období, 
ho nazvali "prvním, kdo oživil mramor" . Nejobdivovanějším jeho dílem 
byla alegorická skupina Láska, Touha a Žádost, kterou vyhotovil pro Me
garu, Plinius však kladl výš sochu Afrodíty Pandémos v Élidě. K j iným jeho 
významným dílům patři lo sousoší Erínyí v Athénách a socha Hérakla v Si
kyónu, originálem z jeho dílny je snad bronzová hlava boha spánku Hypna 
(dnes v Britském muzeu).  Ve zmenšené římské kopii se zachoval a  jeho 
Tančící Mainada (dnes v Drážďanech) a v torzu kopie jeho sochy Meleagra 
(dnes ve Foggově muzeu v Bostonu, hlava též ve Ville Medici v Římě a ve 
Vatikánu. Kopií jeho díla je podle názoru některých badatelů také jedna 
z nejznámějších soch Římského národního muzea v Termách, Arés Ludo
visi, a jedna z psychologicky nejjemněj i  propracovaných řeckých soch, Hla
va Hygie v Národním archeologickém muzeu v Athénách . 

Torza, fragmenty, kopie, jen tu a tam origináL . .  Zastavme však jejich 
výčet, i když v něm chybí anonymní socha, podle které vznikla pozděj i 
Venuše Kapitolská, reliéf Oifeus a Euridyka s Hermem z athénského oltáře 
dvanácti olympských bohů, náhrobní reliéf Mladíka z Ílissu, sousoší tří 
Tančících dívek z Delf a mnohé j iné. Nejde nám přece o inventarizaci řecké 
sochařské tvorby klasické doby, pouze o jej í  stručný přehled. 

A to jsme vůbec nemluvili o drobných terakotových a bronzových figu
rínách, o pohárech s plastikou výzdobou a zrcadlech s rytinami, o zlatých 
a stříbrných špercích z řeckých nalezišť od j ižního Středomoří po severní 
Černomoří. Ani o odborných diskusích a vášnivých sporech kolem uvede
ných děl, an i  o vzrušuj ících příbězích při jej ich objevech a bludných poutích 
po různých sbírkách . . .  Máme pro to jedinou omluvu: rozsah určený této 
knize. 

Omezme se už jen na jedno konstatování. Nic z dřívěj ších dob a j iných 
kulturních oblastí se v sochařství nevyrovná tomu,  co vytvořili Řekové 
v klasické době. Množstvím, ani uměleckou úrovní, ani v l ivem na pozdějš í  
věky. 
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Jen jednou zažilo lidstvo podobný rozmach sochařské tvorby. V renesan
ci, jež byla, j ak ukazuje sám jej í  název, jen znovuzrozením toho, co se 
v klasickém Řecku zrodilo poprvé. 

Oč větší byl oddíl věnovaný sochařům, o to kratší bude nyní o malířích. Ne 
že by snad malířská tvorba Řeků v 5. a 4. století př. n . 1 .  nestála za pořádný 
kus řeči :  podle antických zpráv se vyrovnala tomu, čeho Řekové dosáhli 
v architektuře a skulptuře. Jenže . . .  

Dovedeme si z několika listů katalogu různých reprodukcí, dvou tří 
originálů a vzpomínek návštěvníků udělat představu o velké souborné vý
stavě obrazů, kterou zničil požár? O barvách a umělecké úrovni děl, které 
obsahovala, o zápasu malířů s formou a obsahem, o jej ich hledání nových 
cest a vzájemném soutěžení, o tom, kam dospěli ?  Přesně totéž se od nás 
žádá u řeckého klasického malířství. Známe jen popisy některých jeho děl 
(ke všemu od pozdních autorů, zejména Plinia a Pausania), jej ich ohlasy 
na vázových malbách a několik napodobenin na nástěnných malbách (rov
něž pozdních, hlavně z Pompej í  a Herkulánea), z originálů jen zcela ná
hodně zachované ukázky. Je to velice málo, ale přesto víme o několika 
stovkách obrazů vytvořených desítkami významných malířů, kteří po
cházeli ze čtyř hlavních škol :  attické (athénské) , iónské čili maloasij ské, 
peloponnéské (sikyónské) a thébské. Korinthská škola, slavná na sklonku 
archaické doby, ustoupila pozděj i  zřejmě do pozadí. O sicilském a j ihoital
ském malířství máme jen fragmentární informace, egyptští Řekové se svý
mi realistickými portréty proslavili teprve v dalších stoletích. 

Prvním a nejvýznamnějším představitelem attického malířství byl Poly
gnótos z Thasu, syn malíře Aglaofónta. Narodil se počátkem 5. století př. 
n .  1 . ,  do Athén přišel velmi mladý a brzy se spřáteli l  s Miltiadovým synem 
Kimónem, který mu zaj istil bezstarostnou existenci. Mohl proto pracovat 
pro Athény zdarma, za což byl šetrnými občany ohromně slaven . Bezsta
rostně ž i l  ovšem jen v materiálním smyslu; j ako umělec neúnavně zápasil 
zejména s problematikou zobrazení prostoru a charakteru postav. Za jeho 
největší dílo se považovalo Dobývání Tróje, kterým vyzdobil severní stou na 
Agoře, jež pak dostala jméno "Malovaná" (Stoa Poikile) . Pro chrám v Del
fech namaloval Tróju po dobytí, pro Athénin chrám v Plataj ích Odysseovu 
pomstu na ženiších. Omezoval se na tradiční barvy (bílou, žlutou, červenou, 
černou) a jeho obrazy byly podle našich pojmů pouze kolorované kresby. 
Přesto byl novátorem: sevřenou kompozicí obrazu, individualizováním 
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zobrazených osob a zachycením dramatičnosti děje .  Tak aspoň vyplývá 
z antických zpráv, které o něm mluví též j ako o sochaři. 

Polygnótovými mladšími současníky byli Athéňané Mikón a Panainos, 
narození roku 456 př. n. I .  Mikón vyzdobil Malovanou stou Marathónskou 
bitvou a Bojem Řeků s Amazonkami. Pana inos, Feidiův synovec, se taktéž 
zúčastnil výzdoby Malované stoy, nejvíc však proslul malířskou spoluprací 
na Diově soše v Olympii, jej íž trůn pokryl řadou mytologických scén. Kon
cem 5 .  století př .  n .  I .  vynikl mezi athénskými malíři Apollodóros. První 
překonal tradiční čelné zobrazování některých částí lidského těla (zejména 
tváře a prsou) a podal je na svých obrazech pootočené, pivní též začal 
používat barevných přechodů k dosažení plastičnosti postav, takže překro
čil hranici mezi koloristou a malířem.  K ostatním představitelům attické 
školy patřili Tímagorás, vítěz nad Panainem na pýthijských hrách v Del
fech, a Agatharchos ze Samu, který se poprvé pokusil zmenšováním pozad í  
zobrazit perspektivu . 

Jónská škola měla bl ízko k attické a j ej í  hlavní reprezentanti strávili 
nemalý kus života v athénských ateliérech . Nejstarší z nich byl Zeuxis (Ze
uxippos) ,  který pocházel z j ihoitalské Hérakleie, kde se narodil kolem roku 
440 př. n .  I .  Vyučil se u Dámofila z Himery, odjel  do Athén ,  pak do Make
donie, nakonec se usadil v Efesu. Maloval zejména tabulové obrazy s my
tologickými postavami ,  z n ichž se za nej lepší považoval Erós korunovaný 
nižemi. Jeho Héraklés rdousící v kolébce hady se stal zřejmě předlohou ke 
známé stejnojmenné nástěnné malbě z Pompej í  z doby kolem roku 60 n. l .  
(dnes v Národním muzeu v Neapol i ) .  První prý vnesl do malby kontrast 
světla a stínu. Jinak se o něm zachovaly hlavně klevety; mezi jiným, že 
malířstvím natolik zbohatl, že své obrazy nakonec neprodával ,  neboť se 
beztak nedaly ocenit, ale dával je zájemcům darem. O velkých příjmech 
umělců a jej ich výstřednostech, milenkách atd . kolovaly zřejmě vždy řeči .  
Neunikl j im ani Zeuxidův největší soupeř, asi o generaci mladší Parrhasios 
z Efesu, kterému prý sláva natolik s toupla do hlavy, že se prohlašoval za 
syna Apollónova, ačkoli jeho otcem (a učitelem) byl sochař a malíř Euénór. 
Žil rovněž dlouho v Athénách , kde vytvořil řadu obrazů inspirovaných 
attickými tragédiemi (Prométheus, Filoktétés aj .) a proslulou a legorii At
hénského lidu, kde v jedné postavě vyjádřil všechny j eho protichůdné cha
rakterové vlastnosti (zejména velikost a zároveň malost, vytrvalost a pro
měnlivost) . Současníci chválili realistickou věrnost ("sílu pravdy") jeho 
obrazů a schopnost zvládnout psychologicky náročné náměty. Posledním 
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velkým představitelem iónského malířství byl Timanthés z Kythnu, který 
se narodil kolem roku 400 př. n .  I .  Z četných jeho obrazů známe několik 
v pompejských kopiích, mezi nimi Obětování Ífigeneie z tzv. Domu tragic
kého básníka asi z roku 65 n. I. (dnes rovněž v Neapoli) , který potvrzuje 
antické zprávy, že dovedl zachytit duševní pocity. Zúčastnil se s Parrhasiem 
soutěže o nej lepší zobrazení Aianta a Odyssea ve sporu o Achilleovu zbroj 
a zvítězil. Parrhasios toho l itoval, j ak se vyjádřil , "nikoli kvůli sobě, nýbrž 
kvůli Aiantovi, že tak už podruhé podlehl nehodnému".  

Zakladatelem sikyónské malířské školy, města s dávnou uměleckou tra
dici (pocházeli z něho sochaři Aristoklés a Kanachos), byl Eupompos, na
rozený počátkem 4.  století př. n . 1 .  Jej ím hlavním představitelem se stal jeho 
žák Pamfilos z Amfipole. O jej ich obrazech mnoho nevíme, zato však o je
j ich vyučovacích metodách. Věnovali mimořádnou pozornost matematice 
a geometrii ,  jej ichž znalost považoval i  pro výtvarné umělce za nezbytnou . 
Pamfilos svým vlivem dosáhl, že kreslení bylo zavedeno do učebních osnov 
řeckých škol. Za hodiny prý si dával draze platit, ale žáky také něčemu 
naučil . Potvrdil to svým dílem jeho nástupce Pausiás a kromě j iných i nej 
větší řecký malíř Apellés. Vlastní rozkvět této školy, stejně j ako thébské, 
nastal však až v epoše hellénismu. 

Tímto konstatováním v starších pracích přehled o tehdejším "velkém" 
malířství končí a přechází se k vázovým malbám. Od sedmdesátých let je 
tu však možné a nutné něco nikol i  bezvýznamného připojit .  Roku 1 977 
objevil řecký archeolog M. Andronikos ve Vergině nedaleko starověké 
Berroie (asi 50 kilometrů na j ihozápad od Soluně) královskou hrobku, 
kterou připsal otci Alexandra Velikého Fil ippovi II. Kromě nevídaných 
pokladů našla se tam skvěle zachovaná a barvami zářící nastěnná malba 
Hádés unáší Persefonu, jež se téměř shoduje  s pozdější mozaikou v řím
ském Kapitolském muzeu, o které se má za to, že byla vytvořena podle 
obrazu tehdejšího slavného malíře Níkomacha.  Rovněž vnitřní vlys hrobky 
byl pomalován živou kompozicí, jež zobrazovala Hon na lva. Na j iném 
konci někdejšího řeckého světa, u j ihoitalského Paestu, objevili italští ar
cheologové už roku 1968 hrobku z let 480-470 př. n .  I .  s překvapivými 
nástěnnými malbami, jež se odlišuj í  od okolních etruských a jsou nepo
chybně dílem řeckých umělců. Vyniká mezi nimi Scéna z hostiny a zejména 
Skokan do vody, který je navíc jediným dokladem o pěstování tohoto sportu 
Řeky. "Jde tu o nejkvalitnější doklad řeckého nástěnného malířství z po
čátku 5. století př. n .  1." píše v Objevech ve Středomoří J .  Bouzek ( 1 979). 
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"Srovnání s etruskými malbami pak přesvědčivě ukazuje, že malby etrus
kých hrobek navazuj í  na řecké malby, ba podporuje názor, že nejlepší 
z nich byly vytvořeny řeckými malíři pracuj ícími v Etrurii ." Najdou se po
dobné doklady i j inde pod zemí obydlenou Řeky, a doplní tak naše dosa
vadní skromné informace ilustracemi? Ilustracemi, jež ani po dvou nebo 
dvou a půl tisíciletích nevybledly? 

Pokud jde o vázové malířství, je  známo, že do klasické doby vstoupilo 
s dokonale zvládnutou technikou a takřka uzavřenými formálními výboj i .  
Přesto neustrnulo; nové proudy, které se projevily v monumentální tvorbě, 
zachytilo dokonce s předstihem. Starší malíři váz zobrazovali postavy podle 
ustáleného schématu, nynější toto schéma překonali .  Osoby podávali ve 
tříčtvrtečním pohledu a komplikovaných pozicích, využívali perspektivní 
zkratky a obraceli se víc k námětům z denního života. Ve srovnání s před
chůdci z archaické doby ustoupili j aksi do anonymity, takže je známe víc 
podle dílen a děl než podle jmen. Vynikl mezi nimi zejména malíř hrnčíře 
Pistoxena (Héraklés, jde na hodinu hudby z let 480-470 př. n .  1 . ,  dnes ve 
Schwerinském muzeu) a malíře hrnčíře Kleofrada se scénou z Dobytí Tróje, 
zobrazuj ící beznaděj a hrůzu poražených (z téže doby, dnes v Národním 
muzeu v Neapoli) .  Z ostatních to byli tzv. malíř Penthesi leie, nazvaný pod
le malby Achilleus zabijí královnu Penthesileiu, zachované na číších z doby 
kolem roku 460 př. n . 1 .  (dnes v mnichovském Antikváriu aj . ) ,  malíř Achil 
lea (podle Achillea na velké attické amfoře z doby kolem roku 460 př. n .  1 . ,  
dnes ve Vatikánských muzeích) ,  malíř Niobovců (autor Záhuby Niobiných 
dětí na kráteru z doby před rokem 450 př. n. 1 . ,  dnes v pařížském Louvru), 
malíř Pénelopy Uehož nejznámějším dílem je  Satyr s dívkou na houpačce 
z doby kolem roku 430 př. n. 1 . ,  dnes v berlínských Státních muzeích) aj . 
Většinu děl nelze připsat ani takto nepřímo identifikovaným malířům.  Se 
jmény se tu setkáváme jen výj imečně (např. s Aisonem, mal ířem Thésea 
a Mínótaura na číši z doby kolem roku 410  př. n . l . ,  dnes v Archeologickém 
muzeu v Madridu) .  Masovost těchto maleb a anonymita j ej ich tvůrců svěd
čí, že tu šlo o prosté řemeslníky, jej ichž práce nebyla společensky nij ak 
mimořádně hodnocena. Po umělecké stránce snesou však mnohá z nich 
srovnání s nej lepšími monumentálními díly známých malířů váz z klasické 
doby. 

Malíři váz pracoval i  i v klasické a poklasické době převážně v červeno
figurovém stylu; postupně jej však obohacoval i  novými barvami a zlacením. 
Ve druhé čtvrtině 5. století př. n. I .  dospěli k novému stylu ,  který charakte-
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rizuje bílé pozadí a pestrá paleta barev (dvoj í červeň, modř, zeleň, žluť aj . ) .  
Jeho průkopníkem byl pravděpodobně malíř Pána (Artemis a labuť z doby 
kolem roku 470 př. n .  1., dnes v petrohradské Ermitáži) a hlavně malíř 
Achil lea (Služka z doby po roku 460 př. n. 1 . ,  dnes v Národním archeolo
gickém muzeu v Athénách, a Bojovník z doby kolem roku 440 př. n. I. 
v Britském muzeu v Londýně) .  Tento styl se uplatnil zejména na štíhlých 
náhrobních Iekythech a lze v něm spatřovat poslední novinku řeckých ma
lířů váz. Nikoli však poslední slovo: jej ich tvorba pokračovala, v j ihoital
ských a černomořských střediscích se dokonce rozvíjela. Nicméně v pozd
ně klasické a hellénistické době byla už jen opakováním. Nejednou ovšem 
znamenitým i v rámci docela běžné produkce. 

Nyní se po pouti řeckým světem a sbírkami světových muzeí můžeme klid
ně posadit :  k seznámení s dalším oborem umění klasické doby nám stačí 
křeslo v divadle nebo u přihrádky s knihami. Jde o attické drama, jež se 
zrodilo a zároveň vyvrcholilo v téže době, kdy řečtí umělci tvořili svá nej
lepší r;l.íla z mramoru, bronzu a barev. Na rozdíl od výtvarného umění ne
mělo však na světě přímého předchůdce. Se svými dvěma větvemi, tragédií  
a komedií, je  jedním z největších původních přínosů Řeků do všel idské 
kultury. 

Počátky dramatu, od něhož vede přímá cesta k našemu divadlu a fi lmu, 
jsou zahaleny v mlze. Už Aristotelés, který znal fakta, jež neznáme my, se 
musel spokoj it hypotézou. V čtvrté kapitole Poetiky píše, že "tragédie pro
šla mnohými změnami",  než dostala konečnou podobu a "stala se vážnou" 
Jej ím zdrojem byly prý improvizace "těch, kteří uváděli dithyramby" , tj . 
sborové písně na počest boha vína a plodnosti Dionýsa. Tyto písně obsa
hovaly, j ak víme ze zpráv o jej ich nejstarším autoru, Aríonovi z Lesbu, 
deklamační vložky, které přednášel sbor přestrojený za Satyry, oblíbené 
Dionýsovy společníky. Satyry si Řekové představovali jako kozly nebo lidi 
s kozlími rohy a celé přestrojení spočívalo zřejmě v tom, že se členové 
sboru oblékli do kozlí kůže. Slovo tragédie (tragóidiá) znamená v překladu 
"kozlí píseň", což svědčí ve prospěch této hypotézy. Mluví pro ni i zprávy, 
podle kterých měla prý původně bujný "satyrský ráz" . První etapou jej ího 
vývoje v nový umělecký druh byla patrně přeměna dionýsovské písně v ba
ladu s hérójským námětem, o čemž svědčí například poezie Aríonova pok
račovatele Bakchylida. Druhou etapou byla pravděpodobně přeměna pře
strojení chóru ze satyrských kozlů v héróje,  ke které došlo koncem 6.  století 
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př. n .  I .  V Attice. Pokud jde o komedii ,  odvozuje Aristotelés j ej í  počátky od 
"těch, kteří zaváděli faII ické písně, j ež se dosud udržuj í na vesnicích" . Jej í  
název pochází snad ze slova kómos, což lze přeložit jako "družina kumpá
nů", která zpívala sborové písně s nepříliš spisovnými výrazy a j adrnými 
posměšky, a to nejen o Dionýsových svátcích . Podle j iného výkladu pochází 
od slova kómé, "vesnice", kde vznikla a časem se stala jednou z forem 
vesnického protestu proti povýšenosti nebo útlaku města .  Jako hra s celist
vým uzavřeným dějem, paroduj ícím zpravidla mytické příběhy, vyvinula se 
komedie (komóidiá) dřív než v Attice na  Sicíli i .  

Většina badatelů soudí, že vznik dramatu souvisí s prvobytnými magic
kými představami o tom, že sehraje-Ii se určitý děj (úspěšný lov, přemožení 
nepřítele, oslava plodnosti atd . ) ,  pomůže to jeho reálnému uskutečnění. 
Posiluje  to i poznatek, že prvky dramatu, známé u všech národů ( sborové 
zpěvy a deklamace, mimické hry, masky aj . ) ,  bývaj í součástí náboženského 
rituálu. Nicméně nelze opomenout hlasy, že tu jde o přeceňování nábožen
ství a že původ dramatu je snad j inde. Třeba v přirozeném sklonu člověka 
ke hře nebo v potěšení z umění imitace. Homo sapiens j e  j istě především 
homo faber, "člověk výrobce", ale kromě toho i homo ludens, "hrající s i  
člověk" . Z hlediska hry jako kulturního fenoménu považuje například his
torik 1. Huizinga tvrzení o "rituálním původu řeckého dramatu za zjevně 
a dokonale překonané". Ať je tomu j akkoli ,  zůstává faktem, že ačkol i  prvky 
dramatu existovaly u všech národů, rozvinuly se poprvé a nadlouho jedině 
u Řeků tak, že z nich vzniklo skutečné divadlo s herci a diváky, a že toto 
divadlo se skutečně provozovalo v souvislosti s náboženským kul tem, tj . 
jako součást oslav svátku boha Dionýsa. 

K Dionýsově poctě se konala v řeckém světě řada slavností; v Attice 
každý rok čtyři . Koncem prosince to byly tzv. malé čili venkovské dionýsie 
spojené s hody a veselicemi, v lednu lénaie (od lénos, " lis") ,  v únoru an
thestérie ("slavnosti květů) spojené s ochutnáváním vykvašeného vína, 
a koncem března tzv. velké či l i  městské dionýsie, jež byly zavedeny roku 
534 př. n. I .  a trvaly šest dní. O všech těchto slavnostech se pořádaly prů
vody a soutěže, o velkých dionýsiích hned od počátku i divadelní p ředsta
vení (o lénaiích až od roku 448 př. n .  1 .) .  Tato představení měla charakte r  
soutěže autorů her  o cenu a konala se  čtyři dny, přičemž první den byl 
vyhrazen komediím a tři další tragédiím. Kdo se chtěl soutěže zúčastn it ,  
obrátil se na prvního archonta, který byl pověřen řízením slavností, a před
ložil mu text hry se žádostí o přidělení sboru. Archón posoudil, zda h ra 
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vyhovuje (zejména po ideologické stránce, tj . provedl, chceme-Ii to tak říci, 
jej í  "předběžnou cenzuru") ,  a neshledal v ní nic závadného, určil autorovi 
choréga,  "vedoucího sboru",  vybraného ze zámožných občanů losem. Ten 
pak dal na svůj náklad vystroj it  a vycvičit sbor (o 1 2  až 1 5  členech pro 
tragédii ,  o 24 členech pro komedii) a financoval tak výpravu . K posouzení 
hry byl zvolen lidovým shromážděním sbor deseti soudců, a to po athén
ském zvyku rovněž losem. Tento sbor vylosoval před představením ze svých 
řad pět členů, kteří pak o ní rozhodl i .  Nastudování a provedení hry měl na  
starosti autor. Byl tedy nejen skladatelem jej ího básnického textu a hudeb
ních složek, ale i choreografem a režisérem, ve starších dobách také "prv
ním hercem" (prótagónistés) .  Divadelních soutěží se zúčastnilo pět autorů 
komedií (od konce 5. století př. n .  I .  j en tři), a to každý s jednou hrou . 
V oboru tragédie soutěžili vždy tři autoři, každý s novou kompletní tetra
logií, tj . třemi tragédiemi a jedním satyrským dramatem. Patnáct až sedm
náct nových her se uvádělo v Athénách každý rok jen o velkých dionýsiích, 
další pak o lénaiích, další j inde a při j iných soutěžích nebo i mimo ně . . .  
Kolik novověkých národů se může pochlubit takovým počtem každoroč
ních nových her? A jakých her! Eurípidés dostal například za Médeiu roku 
43 1 př. n. I. jen třetí cenu .  

Divadelní představení se konala zpočátku na veřejných prostranstvích, 
v jej ichž středu byla okrouhlá orchéstra ("plošina pro tance") .  Diváci seděli 
na stupňovitých lavicích podepřených dřevěným lešením. Když jednou při 
hře toto lešení spadlo, byl pro hlediště (theátron) upraven j ižní svah Akro
pole. Tam tedy vzniklo kolem roku 490 př. n. I. první stálé divadlo. Po 
úpravách z druhé poloviny 4.  století př. n. 1 . ,  jej ichž pozůstatky j sme nav
štívili hned při první procházce Athénami, vešlo se do něho podle dnešních 
výpočtů 17 000 diváků (ačkoli antické prameny uvádějí  až 30 000) .  Divadlo 
bylo masovou podívanou, přístupnou všem účastníkům slavností (i cizin
cům a otrokům), pokud si za ni zaplati l i .  Stát totiž pronaj ímal prostor di
vadla společnosti podnikatelů, kteří museli o jeho zařízení pečovat a směli 
proto vybírat vstupné. Bylo sice jednotné, ale poměrně vysoké (dva oboly) . 
Za tyto peníze mohli tam pak strávit diváci celý den. Přicházeli časně ráno 
v slavnostním oděvu, a protože představení trvalo osm až devět hodin a bu
fety tam nebyly, přinášeli si j ídlo i nápoje .  Spokojenost projevovali tleská
ním, nespokojenost syčením a dupáním (někteří i mlaskáním, což se však 
považovalo za neslušné) .  Nejvyšší poctou publika bylo volání authis, "ještě 
jednou" Vítězného autora, choréga a herce ověnčil pak archón břečťano-

/ 344 



KLASICKÉ ŘECKO UMĚNÍ KLASICKÉ DOBY 

Divadelní masky herců. Vlevo tragická, uproslI'ed dívčí, vpravo komická (podle antic
kých vyobrazení) 

vým věncem. Autor dostal navíc ze státní pokladny honorář a zvláštní 
peněžní cenu. Honorář býval prý slušný (přesné údaje neznáme), ale cena  
padla zčásti na  oběť bohům, zčásti na hostinu pro herce a přátele ,  jej íž 
vystrojení se považovalo za společenskou povinnost. Podle udělených cen 
byli nejúspěšnějšími dramatiky Aischylos a Sofoklés, kteří je dostali u dvou 
třetin svých her. Eurípidés jen u jedné pětiny. 

Divadlo se skládalo z orchéstry, tj . otevřeného okrouhlého j eviště,  
a z podkovitého stupňovitého hlediště. Orchéstra byla původně z upěcho
vané země, pozděj i  vydlážděna kamennými deskami, a v jejím středu stál 
Dionýsův oltář. Sedadla byla původně dřevěná, pak kamenná, a první řadu 
tvořila zpravidla křesla pro čestné hosty a rozhodčí. Mimo dohled d iváků 
byla skéné, "bouda" pro přestrojování herce. Počátkem 5. století př. n .  I .  
byla přemístěna za orchéstru a dostala funkční úpravu, tj . stala se  dekora
tivním pozadím pro hru (představovala obvykle průčelí chrámu nebo pa
láce, kde se odehrával děj ) .  Postupně k ní přibylo proskénion (sloupoví 
s dekoracemi vztahuj ícími se ke hře) a paraskénion (postranní přístavky), 
nakonec se změnila v bohatě zdobenou trvalou stavbu z kamene. Herec 
(hypokrítés) byl původně jen jeden, pozděj i  k němu přibyli dva až tři další. 
Protože ve hře bývalo zpravidla víc jednaj ících osob, musel hrát herec 
několik úloh. Umožňovalo to jednak přestrojování, j ednak používán í  škra
bošek, jež představovaly určité typy. Strnulý výraz škrabošky se ve velkém 
divadle nepociťoval rušivě. Široký otvor pro ústa zesiloval h las a umožňoval 
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uplatnit deklamační umění herce, jež se hodnotilo nejvýš. V tragédiích byli 
herci oděni do bohatých kostýmů s vycpávkami a ke zvýšení postavy nosili 
boty se silnými podešvami (kothomoi), v komedi i  měli běžná roucha s ka
rikující úpravou. Sbor doprovázel svůj přednes mimickým tancem a do hry 
přímo nezasahoval, jeho mluvčím byl náčelník (kOlyfaios) .  Herci hráli ve 
starších dobách pravděpodobně v orchéstře, pozděj i  na vyvýšeném proské
niu, sbor zůstával v orchéstře. Technické zařízení divadla bylo původně 
prosté. Brzy se v něm však začalo používat různých strojů (méchanés) ,  
například jeřábů k vyzdvižení nebo spouštění herců představujících bohy 
(theos apo méchané, lat. "deus ex machina") ,  vysouvacích balkonů, otáči
vých zvýšených pódií a žebříků (tzv. Charónových schodů), j imiž vystupo
vali herci j ako duchové z podsvětí. Herečky v antice neexistovaly, j ej ich 
úlohy hráli přestrojení muži . Herci se dosti brzy profesionalizovali a zor
ganizovali v tzv. Dionýsově bratrstvu. Jako osoby zúčastněné na kultu byli 
placeni státem a požívali různých privilegií, mezi nimi osvobození od daní. 
Jej ich počet vzrostl zejména počátkem 4. století př. n .  1 . , kdy s i  téměř 
všechna města (s výj imkou Sparty) vybudovala vlastní divadla, jež počtem 
sedadel převyšovala i největší divadla  dnešních světových metropolí. 

Řecké drama bylo vždy básnickým dílem v přísně závazné formě, jež se 
ustálila počátkem 5 .  století př. n. I. Skládalo se z částí mluvených, dekla
movaných a zpívaných, přičemž pro každou z nich byl předepsán zvláštní 
rytmus. Tragédie byla kompletní jen tehdy, měla-Ii tři hry s vážným obsa
hem zabývajícím se základními problémy lidského jednání a jednu lehkou 
("satyrskou") ,  jež uváděla diváka do dobré nálady. Hra se skládala z pěti 
základních částí. Začínala prologem, tj . expozicí děje,  který přednesl první 
herec. Pokračovala parodem, tj . vstupní písní sboru s doprovodem píšťaly 
a sólem náčelníka. Teprve potom následovala jednotlivá dějství (epeisodia, 
"vložky", což je pojmenování, jež se udrželo zřejmě z dob, kdy hlavní 
složkou hry byly zpěvy, kdežto dialogy jen vsuvkami) .  Mezi dějstvími zpíval 
sbor chórické písně (stasima) ,  jež rozdělovaly hru místo přestávek. Posled
ní částí byl pak exodos ( "odchod") .  Komedie měla obdobnou skladbu, ale 
na rozdíl od tragédie, která musela být vždy trilogií (resp. se satyrským 
dramatem tetralogií) , byla jedinou samostatnou hrou. Tragédie i komedie 
zachovávaly zpravidla jednotu místa, času i děje (tzv. "zákon tří jednot", 
který však nebyl v antice nikdy formulován. Prvně jej vyslovil až roku 1 570 
Ital Castelvetro, Aristotelés žádal jen "jednotu děje") .  Obsah her byl pře
dem znám: u tragédií z mýtů a historie, u komedií přinejmenším z prologu, 
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a autoři měli tedy co dělat, aby upoutali zájem diváků .  Ideové, formální 
a technické požadavky, kladené na dramatické básníky, byly tudíž dost 
značné. V jej ich rámci měli ovšem plnou "tvůrčí svobodu" 

Prvním dramatickým básníkem byl podle athénské tradice Thespis, který 
složil tragédii s dnes už neznámým názvem a obsahem, jež se hrála na  
prvních velkých dionýsiích roku 534 př .  n .  1 .  Další zprávu máme až o bás
níkovi Frýnichovi, který uvedl roku 494 př. n .  1 .  tragédi i  Dobytí Mí/étu, j ež 
svým líčením potupy Řeků Peršany a Foiničany dojala d iváky k pláči a vy
volala politickou demonstraci. Druhá Frýnichova hra Foiničanky z roku 
476 př. n .  1. měla rovněž námět ze současnosti a oslavovala vítězství Řeků 
nad Peršany u Salamíny. Prvním skladatelem satyrským dramat byl podle 
tradice Frýnichův současník Pratinás z Flíúntu. Jinak o raném attickém 
dramatu nevíme nic podrobnějšího. Zdá se, že j eho autoři brzy opusti l i  
náměty ze současnosti, aby se vyhnuly různým komplikacím, a přišl i  na to, 
že aktuální témata lze zpracovat stejně dobře, i když obtížněj i ,  v mytolo
gickém rouchu.  Většinu těchto autorů neznáme už ani podle jmen. Zmizeli 
v záři Aischyla ,  Sofokla a Eurípida. 

Aischylos, "otec trgédie", byl z velké troj ice tvůrců klasického dramatu 
nejstarší. Narodil se roku 525 př. n .  1 .  v Eleusíně jako syn aristokrata 
Euforióna. Bojoval u Marathónu jako prostý voják, pak také u Salamíny 
a snad i u Plataj ,  a všude splni l  svou povinnost. Politickým přesvědčením 
byl demokrat konzervativního ražení. Stavěl se proti reformám, jež sledo
valy růst moci l idových mas, a le  i proti vlivu boháčů a ambicím podněco
vatelů výbojných válek. Konzervativní byl i ve vztahu k tradičnímu ná
boženství. Přesto se stal kritikem vládnoucích představ o spravedlivém 
božském řádu, bojovníkem za pokrokové principy v rod inném a trestním 
právu, hlasatelem humanistických myšlenek o soucitu s u trpením všech l idí  
včetně barbarů a otroků . Svá díla skromně nazýval "drobty z velké hostiny 
Homérovy" a zpracoval v nich s neobyčejnou emotivní silou a pateticky 
vznešenými verši otřesné příběhy z trojských a thébských mýtů. Dal j im 
však novou ideovou náplň a podřídil je  aktuální problematice . Sílu a moc 
vášní předvedl v nich tak, aby se v divákovi vybi ly a přinesly mu úlevu 
(katharsis, "očištění" ) .  Po formální stránce byl rovněž novátorem. Uved l  
na scénu druhého herce (pozděj i  přidal i třetího) ,  zvýši l  význam d ialogu, 
dal tragédii "klasickou podobu" Jako básník se těši l  úctě a uznání svých 
spoluobčanů. To mu ovšem nebránilo, aby občas nezanevřel na  jej ich po
l it iky a neopustil pod záminkou uvádění svých dramat Athény. Z poslední 
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své cesty se už nevrátil .  Roku 456 nebo 455 př. n. I .  zemřel v sicilské Gele. 
Antičtí autoři napočítali v Aischylově l iterárním odkazu neméně než 

devadesát her. Úplně se od něho zachovalo sedm tragédií, z toho pouze 
jedna kompletní tri logie (bez satyrského dramatu) .  Dvaaosmdesát j ich 
známe podle titulů a nevelkých zlomků. Nejstarší z nich jsou Prosebnice 
(z let 490-480 př. n. 1 . ) ,  první část j inak ztracené trilogie o Danaovnách. 
Hlavní jej ich tendencí byl boj proti vynuceným sňatkům a obhajoba man
želství z lásky, což mělo v tehdejších podmínkách aktuální význam. Druhou 
jeho známou hrou, přitom jedinou s h istorickým námětem, jsou Peršané 
(z roku 472 př. n .  1 . ) .  Oslavil v ní heroismus Řeků bojujících za svobodu, 
přičemž Peršany zobrazil bez nenávisti, j ako oběť Xerxovy zpupnosti, což 
je pozoruhodné. Řecko-perské války chápal j ako střetnutí dvou společen
ských řádů, v nichž vyšší, řecký, musel nezbytně zvítězit. Další zachovanou 
hrou je závěrečná část trilogie z thébských mýtů, z nichž první dvě (Láios 
a Oidipús) se ztrati ly, Sedm proti Thébám. Uvedena byla roku 468 př. n. I .  
a s jej ím obsahem jsme se  seznámili už  ve  druhé kapitole. Osudy mykén
ských vládců se zabývá úplně zachovaná trilogie Oresteia z roku 458 př. n . 1 .  
Má tři části (Agamemnón, Choéfory, Eumenidy) a není jen  hrou o nezkrot
ných vášních a krvavých vraždách v boj i  o trůn, ale i varováním, že zločin 
nevyhnutelně plodí nový zločin, že válka je stejně zhoubná pro vítěze j ako 
pro poražené, že krevní msta a náboženské očištění od viny je přežitkem, 
který musí být nahrazen soudem a trestem společenského orgánu jednaj í
cího jménem státu. Posledním známým jeho dílem (snad z doby kolem 
roku 470 př. n . l . )  je Spoutaný Prométheus, druhá část nezachované trilogie 
(první byl pravděpodobně Prométheus přinášející oheň , třetí Osvobozený 
Prométheus) .  Také zde jde o starý mýtus, zpracovaný už Hésiodem, a Pro
métheus je v něm přetvořen v symbol boje  za osvobození l idstva z nadvlády 
přírodních sil a od strachu z nadpřirozených bytostí. Je to hra prodchnutá 
vírou v pokrok l idské společnosti, ve vítězství civil izace nad barbarstvím, 
v triumf svobody nad tyranií. Aischylův humanismus se v ní projevuje nej
silněj i .  

Sofoklés, druhý z největších attických dramatiků, se narodil kolem roku 
496 př. n. I. v tehdejším athénském předměstí Kolónu a zemřel v Athénách 
roku 406 př. n .  I .  Pocházel ze zámožné rodiny Ueho otec Sófilos byl zbroj íř) 
a nabyl dokonalého vzdělání. Politicky patřil v mládí k nepříliš pokrokové
mu křídlu Kimónových stoupenců, pozděj i  se s j istými výhradami přimkl 
k Periklovi, ve stáří zaštítil svým jménem vůdce oligarchického převratu 
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z roku 41 1 př. n .  1. Zastával řadu veřejných funkcí, byl například knězem 
boha lékařství Amyna (Asklépiova předchůdce) a Periklovým spoluvel ite
lem ve válce proti Samu. Přitom prý poli tickým rozhledem "nevynikal nad 
průměrného čestného Athéňana" (jak aspoň říká jeho současník lón 
z Chiu) .  Přes veškerý konzervatismus stál však na platformě demokracie 
a háj i l  jej í  systém morálních hodnot, hluboce též věřil v rozumové a mravní 
síly člověka. Byl skutečným dramatikem : uměl dát děj i  strhuj ící spád, tě
žiště hry vložil do rozhodování a vnitřního zápasu l idí, podal  mistrnou 
charakteristiku složitých postav a své hrdiny povýšil do monumentálnost i .  
Vědomě se zřekl "Aischylovy nádhery" ve prospěch "slohu, který nejvíc 
odpovídá povaze jednaj ících postav" , jak sám řekl. Hře dal přísnou archi
tektoniku a zavedl do ní třetího herce. Složil celkem 1 23 dramat, tj . prů
měrně každé dva roky jednu tetralogi i , čímž překonal všechny antické 
autory. Dosáhl také největšího počtu vítězství o velkých dionýsiích (24) .  
Těšil se nesmírné oblibě v celém řeckém světě. Když zemřel ,  vzdali mu 
Athéňané poctu jako héróovi . 

Z obrovského Sofoklova díla se zachovalo rovněž jen sedm tragédi í. 
Některé další známe ze zlomků, j iné pouze z názvů.  Tři ze zachovaných 
čerpaj í  námět z thébských cyklů a navazuj í na Aischylovo zpracování. Nej 
starší, z doby kolem roku 442 př. n. 1 . ,  je Antigona .  Řeší v ní konflikt mezi 
"nezrušitelnými zákony bohů",  tj . morálky a náboženství, a "proměnl ivými 
zákony" vládců, j ehož nositelkou a obětí je  titulní hrdinka hry, která přitom 
vyrůstá v jednu z největších postav světového dramatu. D ruhá, z let 
429-425 př. n . l . , j e  tragédie Král Oidipús. Na rozdíl od Aischyla se v n í však 
nesoustřeďuje na "dědičnou vinu", ale na osobní osud a problém nestálosti 
štěstí. Třetí, ze sklonku Sofoklova života, je  Oidipús na Kolónu ,  kde l íčí jeho 
poslední hodiny a oslavuje humanistické poslání Athén. V tragédii Élektra 
zpracoval stejnou látku j ako Aischylos ve druhé části "mykénské trilógie" 
Na rozdíl od něho nepředstavuje však Élektru j ako pouhou Orestovu 
pomocnici, nýbrž j ako uvědomělou nositelku touhy po pomstě n a  otcových 
vrazích. V tragédii Filoktétés, uvedené roku 409 př.  n. 1 . ,  využil epizody 
z trojského cyklu, by postavil proti sobě "lstivou chytrost" zosobněnou 
Odysseem a "čestnou přímost" ztělesněnou Achilleovým synem Neopto
lemem. Povahy hrdinů vykreslil odlišně od Homéra a se záměrem zaútočit 
na učení sofistů . Dvě tragédie z neurčité doby věnoval problému dobrovol
né smrti: Tráchiňanky, jej íž hrdinkou je Héraklova manželka Déianeira, 
a Aiás, hrdina trojské války, který nepřenesl přes srdce, že mu Achajci 
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nepřisoudi l i  zbroj padlého Achillea, a v pomatení spáchal sebevraždu. 
Z neúplně zachovaných Sofoklových děl je  nej rozsáhlejší zlomek satyrské
ho dramatu Slidiči, objevený teprve roku 1 9 1 1 .  

Eurípidés byl z trojhvězdí attických dramatiků nejmladší. Narodil s e  na 
Salamíně roku 480 př .  n .  1 . ,  tj . v době, kdy Aischylos bojoval u jej ích břehů 
jako muž v plné síle a Sofoklés olavoval tamější vítězství j ako člen chlapec
kého sboru ; zemřel krátce před Sofoklem roku 406 př. n. I .  v Makedonii .  
Jeho otec Mnésarchos byl prý pouhý zpěvák a matka prodavačka zeleniny. 
Jinak by se jeho životopis dal sestavit z pomluv, ke kterým patří i to, že 
zahynul rozsápán psy. Příčinou těchto výmyslů byl zřejmě jeho "podivínský 
život" . V mládí byl všestranným atletem a zvítězil na panathénajských 
hrách v boxu a na eleusínských hrách v pětiboj i .  Pozděj i  se stranil aktivní 
politické činnosti, což bylo v demokracii nezvyklé, a žil jako samotářský 
myslitel uprostřed knih, který se před návštěvami uchyloval do přímořské 
jeskyně. Přitom však pohotově reagoval na politické a společenské otázky, 
dokonce víc než ostatní dramatikové (s výj imkou Aristofana) . Antika ho 
nazývala "filozofem na scéně", ačkoli nebyl stoupencem žádného filozofic
kého učení, ba ani pevných názorů . Pevné bylo jen jeho athénské vlaste
nectví a demokratické přesvědčení. Viděl v demokracii řád svobod, ale 
nepřehlížel jej í  vnitřní rozpory a kritizoval ji takříkaj íc zprava i zleva. Vů
bec byl silnější v kritice než v kladném programu. Spíš než l idskou sílu 
zdůrazňoval l idskou slabost a víc než zákonitost j evů náhodnost, před bo
jem dával často přednost rezignaci . Dá-li se říci, že Aischylos byl básníkem 
doby zrodu athénské demokracie a Sofoklés j ej ího vrcholného rozkvětu, 
pak Eurípidés byl tragickým básníkem období jej í  krize. Nicméně jeho dílo 
je velkolepé a potomci je  ocenili výš než současníci . 

Podle antických zpráv složil Eurípidés 92 tragédií, z n ichž se zachovalo 
sedmnáct (nepočítaje tragédii Rhésos, u které se o j eho autorství pochybo
valo už ve starověku) .  Z dalších známe někdy dost rozsáhlé zlomky. Zabý
val se stejnými náměty jako Aischylos a Sofoklés, používal však j iných 
variant mýtů a zpravidla j im dával ideově obrácené vyznění. Ve formě 
zůstal konzervativní, aby naplnil ji novým obsahem. První uvedl do hry 
psychologické problémy (zejména při zobrazování osudů těžce zkoušených 
žen) ,  zřekl se monumentálních postav a nahradil je životními (typickými 
i výjimečnými) ,  tragičnost přetvořil z osudovosti v náhodnost, výrazně po
síl i l  realistické prvky v kresbě postav. (Tento moment charakterizoval už 
Sofoklés, když se vyjádřil, že zatímco on sám zobrazuje "lidi, jací maj í  být",  
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Eurípidés je zobrazuje, "j ací ve skutečnosti jsou" . )  Je těžké vybrat z jeho 
zachovaných her stejný počet j ako u jeho dvou velkých druhů a konkuren
tů, aby nevznikl dojem, že je  rozsahem nebo významem tvorby převýšil . 
Začněme třeba poslední, Ífigeneiou v Aulidě z let 408-406 př. n. 1 . ,  jej íž 
pokračování Ífigeneiu v Tauridě, složil už v letech 415-414  př. n. I. Obě 
čerpají  látku z mykénských mýtů podobně jako Orestés (asi z roku 408 př. 
n .  1 . )  a Élektra (z doby kolem roku 413 př. n . I . ) .  Uveďme dále Médeiu z roku 
43 1 př. n .  1., tragédi i  vášnivě miluj ící a oklamané ženy, ke které vybral 
námět z mýtů o lásonovi, Alkéstis z mýtů o Héraklovi, Trójanky s otřesným 
líčením osudu žen dobytého města a Foiničanky na námět thébských mýtů. 
Ani v nejpřísnějším výběru však nemohou scházet tragédie Hippolytos 
(o lásce Théseovy manželky Faidry k nevlastnímu synovi), Bakchantky 
(o záhubě krále Penthea vlastní matkou). Totéž však lze říci o tragédiích 
Helena, Hekaba a Andromacha z méně známých variant mýtů o trojské 
válce, i o tragédii lón, která Athéňany nadchla, protože v ní zdůvodnil 
jej ich původ od boha Apollóna. První cenu mu však o velkých dionýsiích 
udělili za celý život jen čtyřikrát. 

Samozřejmě existovali i jiní básníci tragédií než Aischylos, Sofoklés 
a Eurípidés; současně s nimi i po nich. Jej ich jména upadla většinou v za
pomenutí a hry se ztratily. Nejplodnější z n ich prý byl Karkínos z Akragan
tu, který složil pro sicilská divadla přes sto tragédií, a v Athénách Aischylův 
synovec Astydamás. Nejznámější je Agathón, který zavedl do hry hudební 
a zpěvní intermezza (víme o něm hlavně proto, že jednu z jeho obligátních 
hostin po vítězství na velkých dionýsiích si vzal Platón za námět ke svému 
spisu Symposion) .  Koncem 5. století př. n. I. se tvůrčí epocha tragédie 
uzavřela. Staré hry se hrály i nadále, ale noví autoři se přeorientovali na 
méně náročné skladby určené pouze k deklamaci. Vedoucí místo v drama
tické tvorbě zaujala pak komedie. 

Komedie, druhá větev řeckého dramatu, byla na soutěže o velkých dio
nýsiích připuštěna až v letech 488-486 př. n. I .  V Athénách měla přímou 
předchůdkyni v lidových hrách s písněmi, v nichž se veselá  oslava Dioný
sových svátků proplétala s vážnou kritikou, na Sicílii v parodických hrách 
na mytologická témata. Sicilského původu byly jej í  "scénky podle skuteč
nosti" (mímos, "napodobení" )  a karikuj ící masky. Z attických zdrojů se 
vyvinulo její  politické nebo mravokárné zaměření a zesměšňování typizo
vaných postav. S tragédi i  se shodovala v tom, že byla básnickým dílem 
s předepsanou skladbou, přičemž jej í  osou musel být slovní zápas (agón) 
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dvou protivníků za účasti sboru . Na rozdíl od tragédie se od ní žádalo, aby 
námět byl novinkou a děj co nejfantastičtější. Navíc měla diváka rozesmát, 
což byl požadavek, se kterým jsme se v děj inách umělecké tvorby zatím 
nesetkali . 

Nejstarším známým autorem komedií byl sicilský básník Epicharmos 
z konce 6. století př. n .  1., který žil a tvořil v Syrakúsách stejně jako je
ho mladší následovník Sófrón .  Z Athén známe z první poloviny 5. století 
př. n . 1 .  básníky Chiónida, Ekfantida a Magnéta. Z jej ich komedií, podobně 
jako ze sicilských, se však zachovaly jen názvy a zlomky. Lépe jsme infor
mováni o Athéňanech z druhé poloviny 5. století př. n. I. Kratínos si bral 
na mušku sofistické filozofy a Perikla s jeho milenkou Aspasií. Kratés sklá
dal fantastické hry ze světa zvířat, ale uvedl na jeviště i problém pánů 
a otroků. Ferekratés napsal scénickou science-fiction o cestě člověka do 
podzemí, v j iných hrách pak zesměšňoval básníky, kteří svým neuměním 
páchali bezpráví na umění. Eupolis se vydal na pole politické komedie 
a útočil na podněcovatele útočných válek, h lavně na Alkibiada. Současníci 
i pozdější autoři jim vytýkali ,  že přeháněli a zveličovali .  To ovšem patřilo 
k jej ich povolání, stejně j ako riziko, že se dostanou pro pomluvy a urážky 
před soud. Nemáme však zprávy, že by j im byla nějaká hra zakázána, ani 
o tom, že by některý autor byl proto ze strany moci perzekvován. Zatímco 
na tragédii kladl stát přísné ideologické požadavky, komedii ponechal 
"karnevalovou volnost" Dokonale j í  využil i ;  podle antických zpráv psali 
lehce a vtipně, takže to vážné, řečeno s Markem Twainem, jim tam pronik
lo samo. Ověřit si to však můžeme jen na díle j ej ich pokračovatele a dovr
šitele, j ímž byl největší básník attické komedie Aristofanés. 

Aristofanés se narodil v Athénách roku 445 př. n .  I .  a zemřel asi roku 
380 př. n. I. Po otci Filippovi zdědil statek na Aigíně a po sobě zanechal tři 
syny, z nichž Ararós a Filippos psali rovněž komedie.  O jeho soukromém 
životě j inak nic nevíme, zato však o jeho díle, což je  důležitější. Složil 44 
her, z n ichž se zachovalo jedenáct (kromě zlomků) . V prvním období se 
věnoval polit ické komedii ,  ve které útočil z pozice demokrata, i když po
někud skeptického, na athénské předáky a zlořády. Roku 427 př. n .  1 . ,  
jedenadvacetiletý, uvedl hru Hodovníci a rok nato hru Babylóňané, kde 
kritizoval athénskou politiku vůči spojencům. Tehdejší mocipán Kleón se 
v ní poznal a zažaloval ho pro urážku na cti, ale soud ho osvobodil . Obě 
tyto hry se ztratily. Nejstarší jeho zachovanou komedií jsou Archaňané 
z roku 425 př. n .  1., kterou zaměřil, stejně jako pozdější Mír (z roku 421 př. 
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n .  1 .) , proti politikům, kteří rozdmýchávali oheň peloponnéské války. Na 
Kleóna zaútočil znovu ve hře Jezdci (roku 424 př. n .  1 . ) ,  kde ho předvedl 
jako bezcharakterního otroka, který klame svého pána Déma ("Lid") .  
Dostal z a  n i  první cenu, což není špatným vysvědčením a n i  pro něho, ani 
pro athénskou demokraci i .  V komedii Oblaka (z roku 423 př. n .  1 .) , kterou 
si prý cenil nejvýš, zkritizoval a zesměšnil sofisty zosobněné kupodivu jej ich 
odpůrcem Sókratem, v komedii Vosy (z roku 422 př. n. 1 . )  pak úplatné 
soudce a profesionální udavače. Ve druhém období, kdy už jeho staří po
litičtí odpůrci odešli ze scény, bavil publikum tzv. literární komedií. Roku 
414 př. n . 1 .  uvedl fantastickou hru Ptáci, jež je obrazem světa, kde nevlád
nou bohové ani l idé, nýbrž opeřenci . Ve Svátku žen (z roku 41 1 př. n .  1 . )  
parodoval Eurípidovy "ženské tragédie", v pozdějších Žábách (z roku 405 
př. n . l . )  předvedl "zápas Eurípida s Aischylem a zanechal nám tak nej starší 
doklad antické literární kritiky. Roku 41 1 př. n .  I .  uvedl o lénaiích komedii 
Lýsistrata , v níž se vrátil k mírové tematice. Spoj i l  tu erotiku s politikou 
a zobrazil úspěšnou sexuální stávku žen, jež donutila muže skoncovat s ne
konečnou válkou. V posledním období své tvorby se obrátil k problematice 
společenských vztahů a proti utopickým návrhům na jej ich přeměnu. V Žen
ském sněmu (z roku 392 př. n. 1 . )  zkarikoval Platónův projekt " ideálního 
státu" se společenstvím majetku i mužů a žen . V komedii Plútos (z roku 
388 př. n .  1 . )  zobrazil převrácený svět, v němž se poctivým lidem vede dobře 
a nepoctivým špatně. Podmínkou této přeměny bylo vrácení zraku bohu 
bohatství Plútovi, takže přestal své dary rozdávat slepě. Touto nepříl iš 
povzbudivou hrou, kterou projevil stejný smysl pro fantazii j ako pro realitu, 
se s publikem rozloučil . Protože zřejmě nemohl nepsat, uváděl další hry, 
jež známe jen podle názvů (Aiolosikón podle Eurípidovy tragédie o Aiolovi 
a Kókalos o Daidalově záchraně na Sicílii), pod jménem svého syna  Araróta. 

Literární historikové nazvali Aristofana "klasikem komedie" ,  a to prá
vem: jednak pro básnickou úroveň j eho děl, v n ichž se spojuj e  působivá 
lyrika se živým humorem, jednak pro výstižný, i když z křivého zrcadla 
snímaný obraz athénského života v době krize městského státu. Dramatic
kou tvorbu, jej ímž byl hlavním představitelem, nazvali pak " starou attickou 
komedi i" ,  aby ji odlišovali od "střední" (a pozdější "nové") ,  která šla spíš 
po cestách naznačených Epicharmem. Tato střední komedie parodovala 
hlavně mytologické příběhy a hry tragiků, ale zpracovávala též náměty ze 
života (o hašteřivých ženách, příživnících , záletnících atd . )  a výjimečně 
i otázky politické. Největší rozmach zaznamenala kolem druhé poloviny 
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4. století př. n. I .  Známe z ní jen zlomky, avšak zprávy máme o více než 
600 hrách téměř šedesáti autorů, z n ichž nejpopulárnějšími byl i Antifanés 
a Alexis. "Nová attická komedie", charakterová a intriková, se rozvinula 
až počátkem hellénismu. 

Attické drama, jehož vážnější složkou byla tragédie a oblíbenější kome
die, se stalo nejvýznamnějším oborem literární tvorby klasického Řecka 
a zaujalo v ní stejné místo j ako v archaickém Řecku epos. Vyrostlo z vnitř
ních řeckých zdrojů a bez jakéhokoli cizího vlivu; naopak jeho vl iv zasáhl 
všechny kulturní národy. Jeho význam zdaleka nevystihuje jen to, že napří
klad podle Aischylovy "prométheovské tragédie" vznikl Goethův a Byro
nův odbojný Prométheus nebo Herderův a Shelleyho Odpoutaný Pro
métheus, že Sofoklovy hry byly předlohou Racinovy FaidlY, Anouilhovy 
Antigony, Jeffersovy Médeie, Cornei llova a Voltairova Oidipa, že Eurípido
vy tragédie byly vzorem Racinovy lfigenie v Aulidě a Goethovy lfigenie 
v Tauridě, což jsou jen namátkově vybrané příklady, v nichž lze libovolně 
pokračovat .  Attické drama nebylo totiž jen zdrojem těchto her, nýbrž 
celého evropského dramatu, jež se rozšíři lo na všechny kontinenty. Snad 
žádný j iný obor řeckého umění neměl takový historický a vpravdě celosvě
tový význam jako dramatická tvorba.  Přitom sama nepatří pouze do histo
rie: jej í  klasická díla jsou součástí soudobého repertoáru všech divadel .  
Dodnes se smějeme Aristofanovu vtipu, dosud považujeme Aischyla za 
největšího dramatika lidských vášní vedle Shakespeara, Sofoklés a Eurípi
dés jsou výslovně televizní autoři . . .  

Pro Řeky mělo drama a jeho veřejné uvádění j eště jeden význam, na 
který se v dnešních změněných podmínkách občas zapomíná.  Bavilo je ,  
těšilo je ,  bylo pro ně odpočinkem a zotavením, spoluvytvářelo kulturní 
atmosféru jej ich měst. Navíc však bylo školou všeobecného vzdělání l ido
vých mas, učilo je  jej ich mýtům a děj inám, vychovávalo je ideologicky. 
Proto též demokratické státy zpřístupňovaly lidu účast na divadelních 
představeních . Od Periklových dob dostávali chudí athénští občané, jak 
známo, plnou úhradu vstupného ze státní pokladny. 

Tento přístup athénské demokracie k divadlu a vůbec ke kultuře je  
vskutku pozoruhodný. Ukázal, že  demokracie neznamená jen  vládu lidu, 
ale i kulturu lidu. Že demokratičnost kultury se neměří jen podmínkami 
pro tvůrce, ale i způsobem zprostředkování kulturních děl lidu . . .  

Téměř se nám nechce věřit, že k tomuto chápání kulturní politiky dospěli 
Řekové před 2400 léty. A nejen k chápání! Také k jej í  proměně ve skutek. 

/ 354 



KLASICKÉ ŘECKO U MĚNÍ KLASICKÉ DOBY 

Dalo by se čekat, že při takovém rozmachu dramatické tvorby, jaký nastal 
v Řecku klasické doby, nezbylo už energie ani talentů pro j inou l i terární 
činnost. A přece zbylo, a víc než dost. 

Dokázali to především básníci, kteří nadále pěstovali tradiční epickou 
a lyrickou poezii .  Dokázali to spisovatelé, kteří rozvinuli zcela nový l iterár
ní  druh :  uměleckou prózu. Dokázali to konečně autoři děl, pro která se 
nepovažovala za závaznou umělecká stylizace, tj . vědeckých a odborných 
spisů. Koncem 5. století př. n. \. dospěla prozaická literatura k takovým 
výbojům, že se svou poměrnou váhou vyrovnala poezii. V dalších desetile
tích si vydobyla vedoucí postavení, jež si pak udržela do konce antiky. 

Tradiční epická a lyrická poezie žila v klasické době v celém řeckém 
světě, přičemž největšího rozvoje dosáhla na své rodné půdě v maloasijské 
lónii .  Dnes máme sklon jej í  význam podceňovat, a to j ednak proto, že ji 
známe jen fragmentárně, a hlavně proto, že na ni klademe měřítka Homé
rových básní a attických dramat. I když nesnese tato kritéria (kolik děl  ze 
světové tvorby je však snese?) ,  nebyla jen brázdou za velikou lodí. Jej í  
tvůrcové s e  trvale zapsali d o  děj in literatury, a to n ikoli d o  pouhé podka
pitoly o epigonech . Halikarnasský Panyassis (asi 580-460 př. n .  \ . ) ,  strýc 
historika Hérodota, složil v hexametrech rozsáhlý epos Héraklés a v elegic
kých distichách řadu básní o počátcích iónských měst. Choirilos ze Samu 
napsal koncem 5 .  století př. n. \ .  epos o řecko-perských válkách a několik 
epických básní o děj inách východních národů, zvláště Médů. Přetvořil tak 
epos z básně o mytických hrdinech v báseň historickou a otevřel mu mož
nosti nového rozvoje. Ve zpracování h istorických námětů pokračoval Tí
motheos z Mílétu (asi 450-360 př. n. \ . ) ,  autor básnické skladby Peršané, 
jej íž rozsáhlý zlomek, nalezený roku 1902 v Egyptě, je nejstarším řeckým 
textem na papyru, který dnes známe. Antimachos z Kolofónu složil počát
kem 4. století př. n . \ .  epos The'bais a elegickou báseň Nanno (na paměť své 
milenky), kterou se stal předchůdcem tzv. "alexandrijského slohu" Řada 
básníků se s úspěchem věnovala sborové lyrice . Patřil k nim Melanippidés  
z Mélu, Frýnis z Mytilény, Filoxenés z Kythéry a především velký Boióťan 
Pindaros, jehož tvorba se však vzhledem k ideovému zaměření zařazuje do  
předchozího období. Trvalou obl ibu sborové lyriky a soutěží v jejím před
nesu nám dodnes připomíná pomník pod východním svahem Akropole, 
který si dal roku 334 př. n .  \ .  postavit chorég vítězného chlapeckého sboru 
Lýsikratés. (Zachoval se j ako jediný z celé aleje  pomníků na někdejší  "Ces
tě třínožek" .  Před vápenickou pecí jej zachránili francouzští kapucíni ,  kteří 
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jej roku 1669 vykoupili od tureckých úřadů a ohradili zdí svého kláštera . )  
Uměleckou prózu třídila antická l iterární teorie na tř i  odvětví: dějepi

sectví, filozofii a řečnictví. Stranou tohoto třídění nechávala výpravnou 
literaturu, ke které patřila zejména folklorní pověst a bajka. O dějepisec
tví, na které kladli Řekové vždy také umělecké požadavky, jsme j iž mluvili 
(na str. 102-107), o filozofické l iteratuře si promluvíme v příští kapitole. 
Někdo snad bude v tomto ohledu postrádat modlitby, věštby a snáře, jež 
tvoří důležitou součást l iteratur starověkého Východu. Řekové je občas 
zaznamenávali, ale j ako zvláštní literární druh nepěstovali . Neznali ani 
žádné "svaté knihy" . 

Řečnictví mělo u Řeků dávnou tradici. Zakládalo se na hluboce zakoře
něném právu svobodného člověka svobodně mluvit, jež pocházelo ještě 
z dob rodového zřízení a nejplněj i  se uplatnilo v demokratických státech, 
zejména v Athénách. Řekové na ně pohlíželi j ako na "dar bohů" a zároveň 
jako na umění, jemuž je možné (a užitečné) se naučit. Z potřeby řečnictví 
ve veřejném životě, j ak ukázal příklad Themistoklův, Kimónův, Periklův 
a j iných státníků, zrodila se v 5 .  století př. n . 1 .  nauka o řečnictví či l i  rétorika. 
Při jej ím vývoj i ve zvláštní disciplínu sehrálo hlavní úlohu učení sofistů, 
kteří v souladu se svým názorem na význam slova vyzdvihovali  subjektivní 
působivost řeči, umění "dobře a přesvědčivě mluvit", a také činit "silnější 
slabším a slabší silnějším" Protože k dokonalému ovládnutí řečnictví se 
vyžadovaly nejen formální vědomosti (o skladbě řeči, přednesu, způsobu 
argumentace atd . ) ,  ale i vědomosti o obsahové stránce řeči, rozšířila  se 
příprava řečníků o vyučování historie, práva, politiky, fi lozofie, matematiky 
a řady dalších věd. Rétorika se tak vyvinula z pouhé nauky o řečnictví ve 
školu univerzálního vzdělání s praktickým zaměřením, která při výchově 
mladého občana ("v zápase o duši mladého člověka" , jak říká Platón) 
konkurovala s filozofií. Odlišila veřejnou řeč od obyčejné i básnické mluvy, 
stanovila jej í  formu a sloh, povznesla ji na umělecké dílo. Jej í  vliv se pak 
projevil v celé řecké próze. 

Řečnická teori� i praxe rozlišovala tři základní druhy veřejných řečí. 
První a nejstarší byla politická řeč, jej íž funkce je nám zřejmá bez dalšího 
výkladu. Za zmínku snad stoj í, že taková řeč musela být vždy proslovena, 
n ikoli přečtena  z papíru (nebo přesněj i  z papyru) .  Druhou pak byla soudní 
řeč, jej ímž účelem bylo přesvědčit nebo pohnout porotce, by přiřkli řeční
kovi vítězství ve sporu. V řeckých státech neexistovali u soudů obhájci ani 
veřejní žalobci . Při porušení soukromého nebo veřejného práva, ať už 
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skutečném nebo domnělém, mohl podat žalobu kterýkol i  občan, a to svým 
jménem a osobně, a obžalovaný se musel háj i t  rovněž osobně. Složit tako
vou soudní řeč, měla-Ii být účinná, vyžadovalo často značných odborných 
znalostí. Žalobci i obžalovaní se proto v komplikovanějších případech ob
raceli na special izované logografy, "spisovatele řečí" , kteří j im je  za přísluš
ný honorář vypracovali a poučili je také o právních otázkách a o způsobu 
vystupování. Tyto řeči se pak soudní strany naučily nazpaměť a přednášely 
je spatra, četly jen dokumenty. Protože řecké soudy byly porotní a jejich 
členové byli voleni nebo (jako například v Athénách) losováni z řadových 
občanů, nemohli se logografové omezit na čistě právní stránku sporu, 
a museli soudní řeč přiblížit úrovni soudců, vyšperkovat ji příklady ze živo
ta, působit v ní na jej ich city atd . ,  a hlavně dbát, aby je nenudila .  Z řečí na  
římských soudech, kde rozhodoval právnicky vzdělaný samosoudce, má  
dnes požitek j en  právník. U řeckých soudních řečí, jež j sou mnohdy sku
tečnými literárními výtvory, si přijde na své každý, kdo má smysl pro to, co 
je lidské. Konečně třetím a nejmladším druhem veřejných řečí byly pak 
slavnostní projevy na  počest padlých a zemřelých . Přednášeli je  zpravidla 
vedoucí státníci nebo vynikaj ící řečníci a řecká umělecká próza v n ich do
sáhla vrcholu. 

Nejstarším známým profesionálním řečníkem byl Korax ze Syrakús, au
tor první učebnice řečnictví a zakladatel první řečnické školy. Proslul ze
jména soudními řečmi po pádu syrakúské tyranidy roku 466 př.  n. 1 .  Vědo
mě se "odpoutal od pravdy" , j ej íž hledání ponechal soudu, a hlavní důraz 
položil na "důkaz z pravděpodobnosti" . Jeho žákem byl Gorgiás z Leontín 
(asi 483-380 resp. 485-378 př. n. 1 . ,  tj . žil téměř 1 00 let ) ,  který působil po 
roce 427 př. n .  I .  načas i v Athénách, kde uchvacoval posluchače květnatým 
slohem plným metafor a překvapivých figur. Jako pravý sofista dovedl  
"obracet právo v neprávo a neprávo v právo" a háj i t  jakékoli teze. Příkla
dem toho je jeho známá Řeč na obranu Heleny, kde přesvědčivě háj i l  právo 
vdané ženy na útěk s milencem. Měl mnoho žáků, od nichž se zachovaly 
různé hříčky, například Chvalořeč na smrt nebo Chvalořeč na myš. (Je 
skutečně sofistickým paradoxem, že takovéto "chvalořeči" známe v origi
nálu, kdežto velkolepou Periklovu Chvalořeč nad padlými z prvního roku 
peloponnéské války pouze v parafrázi, třebaže Thúkýdidově.) K této starší 
generaci řečníků se řadí také Thrasymachos z Chalkédonu, který žil v At
hénách koncem 5. století př. n .  I .  Napsal učebnici řečnictví, ve které zpra
coval otázky prozaického slohu a vyzdvihl význam doprovodu řeči harmo-
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nickými pohyby těla. Za největší zásluhu se mu přičítalo objevení protějšku 
rytmické stavby verše v řečnickém rytmu prózy. 

Z řečníků, kteří působil i  v Athénách i v j iných řeckých městech od konce 
5. do konce 4. století př. n. 1 . ,  vybrali antičtí autoři hlavní reprezentanty 
a seřadili j e  do tzv. "kanónu deseti řečníků" .  Tvořili jej Lýsiás, Antifón, 
Andokidés, Isokratés, Isaios, Démosthenés, Aischinés, Lukúrgos, Hyper
eidés a Deinarchos, což je sestava spíš podle věku než podle významu. 
Kromě řady řečí, j ež jsou nesporně pravé, známe i několik dalších, jež se 
j im připisuj í  neprávem. Jsme za ně rovněž vděčni, protože doplňuj í  prame
ny k poznání života tehdejší řecké společnosti (hlavně z té horší stránky, 
která však nebyla horší než j inde) .  Význam těchto kanonizovaných řečníků 
a jej ich řečí byl zcela mimořádný, ovl ivni l i  celé pozdější řecké a pak i řím
ské řečnictví, jež se stalo vzorem řečnictví evropských národů. Od těchto 
dob má "klasická řeč" čtyři základní část i :  za prvé úvod, v němž se říká, 
o čem se bude mluvit; za druhé vypravování čili pojednávání, v němž se pak 
o tom mluví; za třetí dokazování nebo odůvodnění toho, o čem se mluvilo; 
a za čtvrté závěr, v němž se říká, že se to dokázalo a řeklo. 

Lýsiás, syn Kefalův (asi 445-380 př. n. 1 . ) ,  byl nejslavnější athénský 
skladatel soudních řečí. Politicky patřil k demokratům, a ačkoli  nebyl pl
noprávným občanem, aktivně se zúčastnil veřejného života. Za vlády třiceti 
tyranů ztratil bratra a majetek, sám se zachránil jen útěkem. Jako profesio
nální logograf napsal prý přes 400 řečí, z nichž se zachovalo 34, mezi nimi 
jedna, kterou osobně proslovil (Proti Eratosthenovi, vrahovi svého bratra) . 
Všechny vyn ikaj í  přirozeným a živým jazykem a dokonce odpovídaj í  pova
ze a postavení klientů. Jinak mluví u něho například hrdý aristokrat, j inak 
vypočítavý obchodník, j inak prostý rolník .  Důraz kladl na druhou část řeči 
("vypravování") ,  z něhož vytvořil skutečně uměleckou novelu s poutavým 
dějem a výstižnými typy (např. důvěřivého manžela, jeho mladé ženy, míst
ního záletníka, intrikánské otrokyně a všeho, co z toho vzešlo, až po vraždu 
ze žárlivost i) .  Jediný jeho klient nebyl prý s jeho řečí spokojen. "Krásná řeč 
je to, milý Lýsie, ale pro mne nevhodná," řekl mu podle Diogena Laert
ského, když si ji přečetl. "Jak to, že se ti nehodí, když je krásná?" zeptal se 
nato. "Nebyly by pro mne rovněž nevhodné krásné šaty a střevíce?" Lýsiás 
to uznal a k naší lítosti onu řeč zničil . Jmenovala se Obrana Sókratova. 

Isokratés (436-338 př. n . I . ) ,  žák Gorgiův a Sókratův, byl největší athén
ský skladatel oslavných řečí. Jako bohatý mladý muž Ueho otec Theodóros 
měl závod na výrobu hudebních nástrojů)  se chtěl původně věnovat poli-
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tickému řečnictví, ale měl příl iš s labý hlas. Psal tedy řeči pro jiné, a h lavně 
chvalořeči, protože přišel na to, že vynášej í nejvíc. Kolem roku 390 př .  n .  I . 
založil v Athénách řečnickou školu, která přilákala žáky z celého Řecka.  
Poplatek za kurs stanovil na 1000 drachem, za což však naučil nejen řečnit ,  
ale poskytl i široké encyklopedické vzdělání (včetně poučení o základech 
morálky, j ak aspoň uvedl ve své programové řeči Proti sofistům) .  Z jeho 
oslavných řečí je  nejznámější Za Euagorem (na počest zemřelého kyper
ského krále) . Vytvořil v ní schéma pro posmrtný životopis historických 
osob, které se obecně ujalo. Zúčastnil se proslulé soutěže v oslavných 
řečech Za Maussóllem, kterou vypsala halikarnasská královna Artemísia. 
Nezvítězil, ale s výsledkem byl spokojen, protože ho překonal jeho žák 
Theopompos, velekněz kultu velkých osobností. Založil též nový řečnický 
nebo spíš l i terární druh, tzv. "poučnou řeč" , která se svou funkcí blížila 
dnešní politické publicistice a nebyla určena k přednášení, nýbrž ke čtení. 
Nejvýznamnější  z prací tohoto druhu jsou Panathénaikos, chvalořeč n a  
Athény, a Panegyrikos, řeč k panhellénskému shromáždění roku 380 př. 
n .  1 . ,  ve které vyzval řecké státy ke sjednocení pod athénsko-spartským 
vedením a k válce proti Persi i .  Pozděj i  se se stejnou výzvou obrátil na  
makedonského krále Filippa I I .  Když však dospěl k přesvědčení, že  Make
donie připravuje ovládnutí Řecka, spáchal bezmála stoletý sebevraždu 
(hladovkou). Zanechal po sobě asi 60 řečí, z nichž se zachovalo p řes dvacet .  
Některé se mu asi připisuj í  neprávem. Mezi nimi velká řeč K Démonikovi, 
na které prý pracoval deset let. 

Démosthenés, hlavní představitel attického politického řečnictví, pro
slul především svou legendární vůlí a vytrvalostí. Měl s labý hlas, a tak 
chodil k moři, kde si jej cvičil hlasitou recitací veršu, dokud nepřekřičel 
příboj . Kromě toho koktal, učil se tedy přednášet s oblázkem na j azyku 
(nebo podle některých logopedu pod jazykem) takže se této vady zbavil .  
Navíc škubal ramenem, a t ak  si pověsil v jeho výši meč, jehož ostrý hrot ho  
tomu nakonec odnauči l .  Dosáhl také, ačkol i  byl nemajetný, že se dostal do 
dobré řečnické školy (k tehdy slavnému Isaiovi) ,  a místo fi lozofie nebo 
sofistiky s i  vybral za učitelku života historii (studoval hlavně Thúkýdida) .  
Jak mužeme soudit z jeho řečí, j ichž se i s nepravými a pochybnými zacho
valo přes šedesát, dovedl využít všech výrazových prostředků prózy. Sloh 
měl strohý a j asný, věty stručné a rytmické, ze všeho nejvíc spoléhal na sílu 
argumentů. Vysoce překonal požadavek, podle něhož má být řečník hlavně 
odborníkem na vyjadřování; mluvil s vášnivou přesvědčivostí a s působivou 
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gestikulací. Podle svědectví antiky zůstal svým uměním "nikým nepřevý
šený" 

Život měl Oémosthenés pohnutý, hodný velké tragické básně. Narodil se 
roku 384 př. n. I .  v Athénách j ako syn bohatého zbroj íře, který se jmenoval 
rovněž Oémosthenés. Sedmiletý osiřel a poručníci ho o všechno okradli ,  
ale když dospěl, pohnal j e  před soud a složitý proces vyhrál. Tento úspěch 
ho podnítil k tomu, že se stal profesionálním logografem. Od sepisování 
soudních řečí přešel pak k politickému řečnictví, jež ho vyneslo k nejvyšším 
funkcím v athénském státě. Přesvědčením byl demokrat a horlivý zastánce 
nezávislosti řeckých městských států. Jako jeden z p rvních postřehl nebez
pečí, jež jim hrozilo ze strany Makedonie, a zaháji l  proti němu boj .  Musel 
přitom překonávat netečnost mas, oportunismus vlivných politiků, dema
gogii vůdců a machinace makedonských stoupenců, dokonce i nevyhnutel
né tendence historického vývoje. V letech 35 1-340 př. n .  I .  přednesl své 
velké Olynthské řeči a Řeči proti Filippovi, v n ichž burcoval řecké státy v čele 
s Athénami ke společné obraně proti Makedonii .  Zejména "filippiky" na
tolik prosluly, že se staly synonymem útočných řečí, jehož se používá do
dnes. Do těchto let spadá i jeho Řeč proti nepoctivému vyslanci, tj . řečníkovi 
Aischinovi, který se dal při jednáních s Makedonií podplatit. (Aischinés 
proces vyhrál, a j ak lze soudit z jeho obhajoby, která se zachovala, ani ne 
tak řečnickým uměním jako úplatky.) Od roku 340 př. n .  I .  Oémosthenés 
víc jednal, než mluvil. Nezabránil ovšem porážce u Chairóneie roku 338 
př. n . l . ,  která otevřela cestu k makedonské hegemonii nad Řeckem. Z poz
dější doby známe jen jeho Řeč o věnci, kterou obháj i l  své právo na vyzna
menání zlatým věncem za zásluhy o obranu Athén. Jeho političtí odpůrci 
však nicméně dosáhli, že musel do vyhnanství. Roku 322 př. n. 1., po smrti 
Alexandra Velikého, se postavil v čelo protimakedonského povstání. Po
rážka ho pak donutila k ústupu na ostrov Kalaurii (u Argolidy) . Když zj istil , 
že makedonský vojevůdce Antipatros za ním vyslal vrahy, uchýl il se do 
azylu Poseidónova chrámu. Tam si potom vzal život. 

Tolik tedy o nejvýznamnějších řečnících, kteří spolu s historiky a filozofy 
vytvořili řeckou klasickou literární prózu . Nyní už jen několik slov o pos
ledním odvětví prozaické tvorby, folklorní pověsti a bajce. Pověst je  zřejmě 
starší, a j ak se zdá vznikla na  okraj i  epické poezie. Neměla vážnější ideo
logický význam a sloužila hlavně pobavení, textově zůstávala dlouho ne
ustálená. První pověsti zachytili ,  pokud víme, až v 6. století př. n .  I .  Fere
kýdés ze Syru a Hekataios z Mílétu. Pozděj i pronikly i do děl historiků, 
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zejména Hérodotových a Xenofóntových . Jej ich hrdiny byly jednak myto
logické osoby (Perseus, Héraklés aj . ) ,  jednak významné historické osoby 
(Kýros, Kroisos, Solón, Polykratés atd . ,  ale i Homér) ,  a konečně osoby 
"nízkého původu" (různí loupežníci, zloděj i  a chytráci) .  Jedním z hrdinů 
těchto pověstí se stal hrbatý frýžský otrok Aisópos, známější dnes pod 
jménem Ezop. Zda skutečně existoval, je  nej isté. Jisté však je, že se mu 
připisovalo autorství celé řady bajek, tj . anekdotických vyprávění s mra
voučným nebo satirickým zaměřením, v nichž zvířata nebo věci vystupuj í 
j ako lidé. O vzniku bajky se už v antice objevila teorie, že je  asi výtvorem 
otroků, kteří se neodvažovali veřejně vyslovit své názory, a tak pro ně 
vynašli formu vtipného j inotaje .  Tento jej í  původ je zcela pravděpodobný. 
První sbírky bajek byly sestaveny asi na přelomu 6. a 5. století př. n. I .  
Zachovaly se však až v hellénistických a římských kodifikacích . 

Na rozdíl od oficiální básnické a prozaické tvorby si Řekové folklorní 
pověsti a zejména bajky příl iš necenil i .  Nenašli pro ně dokonce ani zvláštní 
pojmenování. Avšak i taková popelka z periférie řecké literatury, jakou 
byla bajka, může posloužit za příklad dalekosáhlého řeckého vlivu na  
pozdější evropskou literaturu. Vzpomeňme jen pořímštěného Řeka Pha
edra či l i  Faidra z počátku našeho letopočtu - a pak třeba už pouze Lafon
taina a Krylova. 

Nezapomínejme: tato dlouhá kapitola o řeckém umění 5 .  a 4. století př .  
n .  I .  je jen stručný přehled. Ke všemu pouze stručný přehled toho ,  co se 
z něho dodnes zachovalo. A co se z něho dodnes zachovalo ,  je mnohem 
méně než onen proslulý vrchol ledovce, který představuje j en desetinu 
objemu skrytého v moři. 

Pohled na řecké umění této doby připomíná tvořivý výbuch sopky. Nikdy 
předtím ani potom nedošlo v děj inách lidstva k tak náhlému a prudkému 
rozmachu všech druhů umělecké tvorby: ani v Egyptě Ramessa Velikého 
nebo v Chammurapiho Babylóně, ani v medicejské Florencii nebo v Římě 
Julia I I . ,  ani v alžbětinské Anglii nebo ve Francii Ludvíka krále Slunce, an i  
v našem věku závratných vědeckých a technických ,  ne  však uměleckých 
výbojů .  Když se někdy kolem jubilejní sté olympiády seš la  u krbu athénská  
rodina, nejstarší jej í  členové pamatovali ještě Aischyla ,  Feid ia, Myróna,  
Hérodota. Mužové střední generace znali osobně nebo z vidění Sofokla ,  
Eurípida, Aristofana a také Sókrata a Platóna .  Nejmladší se měl  dožít slávy 
Práxitelovy, Démosthenovy i Aristotelovy . . .  Přitom tento všestranný roz-
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voj umění nebyl vůbec výlučnou záležitostí Athén. Dokazují  to chrámy 
a divadla  v celém dnešním i tehdejším Řecku, potvrzuj í to argejští sochaři ,  
sikyónští malíři, sicilští řečníci, iónští básníci, dosvědčuj í  to j ihoitalské vázy 
i černomořské šperky. Jistěže měly Athény prvenství, nikoli však monopol. 

Srovnání s vrcholem ledovce může vést k představě, že malá část řecké
ho umění, kterou dnes známe, představuje rovněž jeho vrchol. Je to však 
jen průměr, nebo spíš náhodně zachovaný vzorek . . .  Už dávno padly teorie, 
podle n ichž zmizelo prý jen to, co neobstálo v prověrce věků . Skulptury 
vylovené v třicátých letech z moře, jež nestály antickým autorům za zmín
ku, jsou lepší než nej lepší kopie Feidiových a Polykleitových soch . Frag
menty ze Sofokla a Eurípida, objevené počátkem našeho století v egypt
ském písku, jsou stejně dobré j ako kterékoli pasáže z jejich známých 
dramat. Odborníci až po dlouhých sporech rozeznali , že ten či onen text 
není od Xenofónta nebo Démosthena, nýbrž od provinčního anonyma.  
Umělecká úroveň výtvarných i literárních děl z této doby přímo fascinuje .  
Ztělesňuj í  estetické ideály založené na  principech míry a harmonie, které 
prokázaly největší pevnost při všech změnách hodnotících kritérií. Vychá
zejí  z člověka a slouží člověku, straní společenskému pokroku, jsou velko
lepá ve své pravdivosti a pravdivá ve své velkoleposti . Reprezentuj í  po
zitivní hodnoty trvalé platnosti .  Specificky řecké a zároveň obecně lidské. 

Nikdo dosud nevysvětlil , přinejmenším přesvědčivě, kde se vzala v Řec
ku ta obrovská koncentrace talentu a energie, která dala vzniknout v tak 
krátké době tak velkému množství tak skvělých děl. Víme, že tento tvořivý 
výbuch byl připraven celým předchozím vývojem. Víme, že vítězství nad 
Peršany uvolnilo tvůrčí síly Řeků do dříve neznámé míry. Víme, že tu 
sehrála kladnou úlohu tvůrčí svoboda a s ní  spojená podpora, kterou po
skytla umělecké tvorbě vítězná demokracie. Víme o celé řadě dalších fak
torů z oblasti základny i nadstavby. Avšak většina velkých děl, architekto
nických i sochařských, básnických i prozaických, se zrodila právě v době, 
kdy se Řecko zmítalo v ničivých vnitřních válkách a ostrých boj ích. Za 
těchto okolností neměla tato díla vůbec vzniknout; aspoň podle přísloví, že 
když mluví zbraně, mlčí Múzy. Jenže toto přísloví vymysleli až Římané 
a něj ak se j im nepovedlo. Řekové se j ím neřídil i .  

Řečtí umělci tvořili , pod ochranou Múz i bez ní, ať se vnější podmínky 
jakkoli měnily. Nečekali , až je vojáci pustí ke slovu a politikové zlepší 
situaci. Angažovali se, nevyhýbali se riziku ani poctám, usilovali o pokrok 
v umění i ve společnosti. A co vytvořili , je  vskutku zázrak. 
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10. KAPITOLA 

VĚDA, 
TECHNIKA, 

CIVILIZACE 

Kulturní a civilizační "skok vpřed" ,  ke kterému došlo v Řecku pátého sto
letí př. n .  1., jsme zatím sledovali pouze na poli umění. I když umění určuje 
úroveň kultury a kultura hodnotu civilizace, zasluhují si výkony Řeků na  
ostatních polích stejné pozornosti. Některé snad pro svou ojedinělost a ti
síciletý vliv ještě větší. Platí to především o vědě, špičkové činnosti l idského 
intelektu. Umění se koneckonců vyskytovalo u všech národů, věda d louho 
jen v Řecku . 

Řekové by přehled svých vědeckých vymožeností nadepsali , ,0 filozofi i" ,  
protože tak označovali souhrn všech teoretických i praktických vědomostí. 
Dnes chápeme filozofii mnohem úžej i ,  ale přesto jí  můžeme tento přehled 
začít; je  ze všech věd ještě stále nejuniverzálnější. Vstup do ní je ovšem 
poměrně složitý. V galerii umění jsme vystačili s přímým nazíráním, brána 
vědy se otevírá klíčem odborné terminologie a metodickým postupem.  
Každé slovo, každý pojem, každý termín má tu svůj význam, ve filozofii 
naneštěstí téměř u každého z jejích představitelů j iný. Někdy dokonce 
u jednoho a téhož filozofa: například u Aristotela má jediný výraz úsiá 
asi dvacet významů, z nichž žádný není zcela jiný, ale jen trochu jiný, 
a je nesnadné rozhodnout, kdy znamená "podstatu", "přirozenost" , "vlast
nost" , "schopnost", "jsoucnost" anebo něco podobného. Slovo eidos 
( ·d " )  ' d  b "  tv "  y . " hl d" " d  h"  "I ea znamena "po o u ' " ar , "vneJsI vz  e , ,,stav , ,, ru , ,,po-
jem" a výj imečně i "myšlenku"; u Platóna hlavně "předobraz" , "pravzor" . 
Jindy dávaj í  staří fi lozofové stejnému slovu v podstatě stejný význam, ale 
my naopak odlišný. Tak "dialektikou" rozumějí zpravidla umění vést roz
hovor, j ímž se něco vyvrací nebo dokazuje pomocí otázek a odpovědí. To 
značí, že něco zcela j iného než my. "Být dogmatikem" znamená stanovit 
poučky nebo zásady, podobně j ako "být zákonodárcem" znamená stanovit 
zákony. Toto označení se považovalo mezi filozofy za poctu, nikoli za  
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příhanu. A to jsou problémy, jež se týkaj í jen slov, pouhých cihel v zákla
dech spletité budovy . . .  Máme-li do ní  vniknout, nesmíme se bát jazyka, 
j ímž se v ní mluví, a máme-li se v ní  dorozumět, musíme si slyšené termíny 
přeložit do výrazů, na které jsme zvyklí. Pak také uvidíme, že daleko má 
k pravdě, kdo tvrdí, že fi lozofie je  blázinec, j ehož chovanci se nedovedou 
dohodnout ani na smyslu svých slov. Spíš se přikloníme k názoru, že je to 
hrad o mnoha komnatách, v nichž sídlí mluvčí starých i nových nej istot, 
kteří se zabývaj í  hledáním j istot. 

Exkurs do řecké filozofie 5. a 4. století př. n .  I. patří k nejvzrušivějším 
z celé cesty po antickém světě. Poskytuje pohled na nebývalý rozkvět l id
ského myšlení, kdy nej lepší mozky hledaly odpovědi na základní otázky 
o světě, člověku a l idstvu, kdy se v dramatickém zápase svářily staré a nové 
názory, kdy se l idská mysl odvážila  k mezím, k nimž předtím nikdy nedo
hlédla. Nikde j inde než v Řecku se tehdy nedalo spatřit nic podobného. 
Pouze ve vzdálené Číně se objevila velká postava Kchung Čchiouna, zná
mějšího u nás pod jménem Konfucius. Jeho skvěle propracovaná morální 
a sociální nauka byla však kvalitativně odlišná. "Učím, ale nevymýšlím," 
napsal ,  a co učil ,  naplnil znehybňuj ícím tradicionalismem. Řečtí filozofové, 
také učili, ale na rozdíl od něho vymýšleli, protože přemýšleli , a víc než na  
tradici j im záleželo na pohybu vpřed. Přitom se  nepovažovali za vševědoucí 
a neomylné. "Vím, že nic nevím",  řekl jeden z nejznámějších (Sókratés) 
a "Nevím ani, že nic nevím",  j eden z nepříliš známých (Métrodóros 
z Chiu) .  Jej ich omyly a pochybnosti byly však stejně podnětné jako zj ištěné 
pravdy. Ukázali slepé uličky, j imž je nutné se vyhnout, i svízelné stezky, 
j imiž je možné dostat se kupředu. Hlavně však vyřešili problémy, které by 
j inak zůstaly problémy snad ještě tisíc nebo i víc let, a s neuvěřitelnou 
jasnozřivostí dospěli k řadě závěrů, jež mohla potvrdit nebo vyvrátit teprve 
věda našeho věku. Poutník z Evropy zj išťuje,  že cestou k nim se dostal ke 
zdrojům řeky, která zúrodňovala myšlení na jeho kontinentu už v době, kdy 
svět východu připomínal stoj até vody, svět j ihu džungli a svět západu pus
tou prérii .  A nikde si snad lépe neuvědomuje,  že minulost je  integrální  
součástí dneška. 

Za řeckou filozofií se vypravilo nemálo l idí, a to mnohem dřív než za 
řeckou architekturou nebo skulpturou. Byli mezi nimi myslitelé se širokým 
rozhledem i úzcí specialisté a nadšenci bez zvláštní průpravy. Spojovalo je 
většinou přesvědčení, že "filozofie jsou děj iny filozofie" , jak řekl Hegel. 
Doklady o svých výpravách předložili ve větším počtu knih a článků, než 
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by mohl člověk přečíst za celý život .  Trvalou a nespornou hodnotu maj í  
především kritické edice textů ; pro naše účely také překlady, které ke 
slovům starých filozofů nic nepřidávají, ani z nich nic neubíraj í. Jinak je 
tomu u děl, jež řecké fi lozofy vykládají  a domýšlej í. Opatrně je  se třeba 
stavět ke spisům, jej ichž autoři abstrahuj í  od přírodních věd, j ež byly sou
částí řecké fi lozofie, a teprve od materiálních podmínek j ej ího vzniku a vý
voje. Ještě větší ostražitosti si pak vyžaduj í spisy, jej ichž autoři nepochopil i ,  
že fi lozofie je  součástí společenské ideologie a že vyjadřuje zájmy určitých 
společenských skupin.  Nemálo je však i takových spisů o řecké filozofii , 
jej ichž autoři si z ní vybrali jen to, co j im posloužilo za podnož vlastních 
názorů . Zde však čtenář zpravidla snadno pozná, že ne  všechno, co se 
vydává za řeckou filozofii, j e  řeckou filozofií. Vždy je  ovšem užitečnější číst 
filozofy než o filozofech . U řeckých to platí dvojnásobně. Jej ich spisy jsou 
čtivější, než se má podle běžných předsudků za to, a máme je  většinou 
dobře přeloženy do češtiny i slovenštiny. Jsou skutečným "dobrodružstvím 
poznání" 

Řeckou fi lozofii charakterizuje neobyčejná různotvárnost: tak jako zemi 
a život Řeků . Od samého začátku měl v ní domovské právo boj názorů, 
který j i  rozčlenil na mnoho směrů a frakcí. Jen velmi obtížně ji lze uspořá
dat nebo spíš vtěsnat v nějaký "systém" Už se tak mnohokrát stalo, ale 
vždy to nějak připomíná Prokrústovo lože. Nejčastěj i  ji dělí badatelé na tři 
epochy: předsókratovskou, kdy se zabývala přírodovědními otázkami, sók
ratovsko-platónskou, kdy se obrátila od vesmírných problémů k člověku 
a společnosti, a na aristotelovskou, kdy dospěla k syntéze. Pravdou ovšem 
je, že člověkem a společností se zabývala od samého začátku , jakjsme viděli 
například u Hérakleita nebo Pýthagora (ba už u "sedmi mudrců") ,  a že 
Aristotelem naprosto neskončila .  Někteří považují  j ej í  před aristotelovské 
období za "básnickou periodu" , ačkoli do něho zařazují  i vel ice nebásnické 
učení Thalétovo a Anaximandrovo. Aristotelem pak údajně začíná jej í  
"vědecká perioda", j ako b y  v předchozím 6.-4. století př. n .  I .  nebylo v n í  
nic vědeckého. Jiní vylučuj í  z děj in filozofie sofisty, neboť se prý nezabývali 
filozofií pro ni samu, nýbrž pro výdělek; další je neuznávaj í  za fi lozofy zas 
proto, že nevytvořili jednotný názorový systém .  Většinou však rozděluj í 
řeckou filozofi i podle "směrů" a "škol" Mnozí žáci hlásali ovšem značně 
odlišné názory než jej ich učitelé a mnohdy jednoho a téhož filozofa lze 
stejně přesvědčivě zařadit ke dvěma různým směrům. Naštěstí k pochopení  
řeckých fi lozofů nej sou tyto (a mnohé j iné a mnohem složitější) systemiza-
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ce a periodizace příliš důležité. Ani k zhodnocení jej ich historického vý
znamu. 

Pokud jde o historický význam řecké filozofie, není a nebylo ve vědě 
sporu, že představuje jeden z největších přínosů k pokroku lidského myš
lení. (Opačné názory lze naj ít jen u některých přívrženců mystiky a magie, 
kteří se stavěj í  negativně k myšlení vůbec.) Co platí o této filozofii jako 
o celku, neplatí však současně o všech jej ích směrech; někdy dokonce ani 
o všech složkách učení téhož filozofa . Nepřispěly k pokroku stejně, a proto 
je  třeba hodnotit je  nestejně. 

První představitelé řecké filozofie byli živelnými materialisty. Přitom výraz 
"materialismus" v chápání filozofů neobsahuje  morální hodnocení, stejně 
j ako jeho protějšek "idealismus" neznamená u n ich vždy jen nezištnost, 
sebeobětovanost apod. Tito nejstarší filozofové uznávali objektivní existenci 
materiálního světa, snažili se j ej vysvětlit z něho samého, chápali j ej j ako 
hmotu ve věčné změně. Samozřejmě ne všichni :  u Pýthagora a jeho stou
penců byly material istické prvky od počátku dost slabé a nakonec zmizely 
vůbec. Mnohem důslednější byli v tomto ohledu Míléťané Thalés, Anaximan
dros, Anaximenés, pozděj i  zejména Efesan Hérakleitos. Bohy, j ak známo, 
přitom výslovně nezavrhovali, pouze je vykázali z oblasti svého zkoumání 
a nedali si j imi narušit podstatu své filozofie .  Lze v tom spatřovat historicky 
podmíněný a proto pochopitelný kompromis, který nacházíme také u jed
noho z prvních představitelů antického ateismu, Xenofana z Kolofónu. 

Xenofanés žil asi v letech 565-470 př. n . l .  a patří tedy do předklasického 
období. Založil tzv. elejskou filozofickou školu, jej íž rozkvět spadá do 
5 .  století př. n .  1 . ,  a je  tedy účelnější mluvit o něm až v tomto kontextu. Po 
vpádu Peršanů opustil rodné město a dlouhé roky putoval Řeckem jako 
pěvec a mudrc. Nakonec se dostal do j ihoitalské Eleie a usadil se tam mezi 
svými někdejšími sousedy z Fókaie. Bohy považoval za lidské výtvory, což 
je pozoruhodné. Podle jeho výroku, zachovaného u Klementa Alexandrij 
ského, "Etiopové přiřkli bohům tupý nos  a černou pleť, Thrákové modré 
oči a rusý vlas . . .  Kdyby býci , koně a lvi měli ruce a mohli jimi kreslit a vy
tesávat díla j ako lidé, pak by koně zobrazovali bohy v podobě koní, býci 
v podobě býků, a dávali by jim taková těla, j aká mají  sami." Podle j iného 
jeho výroku, u Sexta Empeirika, si bohové nezasluhovali úcty. "Homér 
a Hésiodos připisovali bohům všechno, co je  u lidí bezectné a hanebné, 
krádež, cizoložství a vzájemný podvod." Napsal však také, j ak zaznamenal 

/ 366 



KLASICKÉ ŘECKO VĚDA, TECHNIKA, CIVILIZACE 

Diogenés Laertský, že "bůh je podstaty kulovité a nemá nic společného 
s člověkem . . .  j e  celý rozumem a myšlením věčný" Tento výrok není výra
zem jeho "monoteismu nebo spíš panteismu" ,  jak se můžeme dočíst u ně
kterých jeho dnešních interpretů, nýbrž charakteristikou prostorové i ča
sové nekonečnosti omezené jen sebou samou, metafyzickým vyj ádřením 
podstaty "všeobsáhlého a všejediného" kosmu. V řeckých podmínkách, 
kdy se bohům připisovala lidská povaha a podstata, mohlo to znamenat při 
formálním uznávání existence bohů dokonce jej ich faktické popření. 

Elej ská filozofická škola tuto krajní mez, ke které tehdy ateismus dospěl ,  
nepřekročila. Pokračovala však v rozvíjení j iných Xenofanových myšlenek. 
"Tvrdil ,  že všechny věci pocházej í ze čtyř živlů," čteme u Diogena Laertské
ho. Místo j edné pralátky uznával tedy několik pralátek čili "živlů" , i když 
nevíme kterých, a považoval je za nezměnitelné. Jinak se od dřívějších 
fi lozofů odl išoval hlavně tím, že kladl mnohem větší důraz na úlohu rozu
mu při pozorování. To je napohled v pořádku, ale j eho přítel a žák, pozdějš í  
hlavní představitel eleatů Parmenidés (asi 540-470 př. n .  1 . ) ,  rozvedl tyto 
myšlenky s tak přímočarou důsledností, že uvízl až v jakémsi " abstraktním 
materialismu" Na rozdíl od Hérakleita, který říkal, že "všechno je a také 
není" ,  Parmenidés říkal "co je, to je, a co není, to není" , "jsoucno je  
a nejsoucno není" Bereme-Ii však toto napohled baná lní Parmenidovo 
tvrzení doslovně, jak je bral on, nemůžeme uznat změnu nebo rozmanitost, 
protože "jsoucno" se může měnit nebo rozvíjet jen přidáním něčeho j iného, 
tj . "nejsoucna", a nejsoucno není. Existuje tedy podle něho jen "plnost bytí" , 
"pevná a neměnná věčná skutečnost" . Podle Parmenidova žáka Melissa ze 
Samu "je jen jedno, sobě podobné a uzavřené" , ba "není ( ani) pohyb, nýbrž 
jen jeho zdání" .  Jiný Parmenidův žák, Zénón z Eleie, proslul řadou aporií 
("obtížných rozporů" ,  "chytaček") ,  j imiž tato tvrzení dokazoval. Známá 
z nich je  zejménaAchilleus a želva: Achilleus chce dohonit  želvu, avšak než 
proběhne vzdálenost, která ho od ní dělí, želva se posune o kousek vpřed. 
Než proběhne tuto novou vzdálenost, želva se posune opět o kousek vpřed 
atd . ,  a ačkol i  se bude tato vzdálenost neustále zmenšovat, n ikdy nezmizí 
úplně, takže rychlonohý Achil leus pomalou želvu nikdy nedohoní. V apori i  
Šíp podal dokonce důkaz nemožnosti pohybu: letíCÍ šíp j e  v daném okamži
ku na tom místě, na kterém je, o čemž nemůže být sporu.  Je-I i  však v kaž
dém okamžiku na tom místě, na kterém je, je tudíž v kl idu a nepohybuje 
se. "Na těchto tvrzeních není nic nesprávného," lze říci s historikem staro 
věké vědy B .  Farringtonem, "až na  to, ž e  jsou v rozporu s e  skutečností." 
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Aporie elejských filozofů nebyly ovšem pouhé hříčky, i když tak vypadaj í. 
Po staletí se j imi zabývali učení mužové, protože vyřešit je znamená vypo
řádat se s takovými důležitými otázkami filozofie,  j ako j sou vztah mezi 
smyslovými vjemy a rozumovým poznáním, rozdíl mezi podstatou věcí a je
j ich jevem, rozpornost kategorií pohybu, času a prostoru, souvstažnost 
mezi jediným, mnohým, totožným, obecným aj . Ani elejští filozofové nebyli 
pouhými snílky. Parmenidés, potomek starého aristokratického rodu, byl 
úspěšný státník a básník, který dokonce svou filozofii vyložil v básni (O pří
rode).  Melissos, autor knihy O přírodě čili O jsoucnu, byl státník a velitel 
loďstva, který za války s Athénami porazil Periklova spoluvelitele Sofokla.  
Zénón byl řečník, polit ik a vůdce povstání proti tyranům, v němž zahynul. 
V dějinách fi lozofie mělo učení eleatů velký význam, a to j ak svými klad
nými, tak zápornými složkami .  

V době rozkvětu elejské školy, kdy Parmenidés s nadšením propagoval 
svůj objev (a vlastně poprvé definovaný poj em) rozumu, zrodil se na samém 
j ihu Velkého Řecka fi lozof, který opět obrátil pozornost ke smyslům a ex
perimentu . Byl to Empedoklés z Akragantu (asi 493-433 př. n . I . ) ,  učenec, 
básník, lékař, řečník a politik, kterého j eště po staletích nazval římský 
Lucretius "největším mudrcem". Jeho učení, j ež vyložil ve dvou básnických 
knihách O přírodě a Očisty (o více než 5000 verších, z nichž se zachovalo asi 
450) ,  spojovalo všechno pozitivní, k čemu dospěli do těch dob všichni 
filozofové. Navíc přinášelo objev, že kombinací rozumového a smyslového 
poznání lze dokázat skutečnosti, jež leží za hranicí běžného lidského vní
mání. První podal důkaz hmotné existence vzduchu :  vzal vodní hodiny 
(klepsydru, tj . válec naplněný vodou, jež vytékala malým otvorem na dně 
a měřila tak čas), vypustil z n ich vodu, přidržel prst na jej ich horním otvoru, 
ponořil je do sudu a k údivu přihlížejících předvedl, že se nenaplnily, protože 
tomu bránil uzavřený vzduch . Dnes na tom nevidíme nic zvláštního, podob
ně jako tehdejší lidé v tom neviděli nic důležitého (velké objevy se zdají  při 
svém zrodu skorem vždy nedůležité a nepraktické) .  Do těch dob však nikdo 
neodl išoval vzduch od prázdného prostoru nebo mlhy. Od tohoto důkazu 
byl pak jen krok k důkazu existence nevnímatelného hmotného světa, a to 
prostřednictvím jeho účinků na vnímatelný hmotný svět. Pokud jde o svět, 
představoval si jej Empedoklés složený ze čtyř živlů čili "kořenů věcí", jak 
je nazýval, a to ze země, vody, vzduchu a ohně. Tyto základní substance 
považoval za neměnné. Mnohotvárnost světa vysvětloval jej ich spojová
ním, jež chápal j ako mechanický a nikdy nekončící pohyb. Když hledal 
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příčinu tohoto pohybu, dostal se k principům sváru a přátelství, což uvedlo 
do rozpaků už antické fi lozofy, kteří s i  ho jinak velice váži l i ,  například 
Aristotela. Myšlenku pohybu aplikoval i na přírodu a dospěl k pozoruhod
né vývojové teorii , ve které vyslovi l přímo darwinovské teze o přežití nej
schopnějších druhů živočichů na základě přirozeného výběru. Největší 
význam pro fi lozofii má však pravděpodobně jeho teorie poznání, jej íž 
jádro zaznamenal s výstižnou stručností Sextos Empeirikos: "Dokazuje, že 
vnímané prostřednictvím každého počitku (tj .  prostého vlivu objektivní 
reality na smyslové orgány) je pravdivé, jestliže tyto (počitky) řídí rozum." 

Empedoklovým starším současníkem byl Anaxagorás z Klazomen (asi 
500-428 př. n . I . ) ,  který přišel po obsazení Iónie Peršany do Athén a žil tam 
třicet let .  Už jsme se s ním setkal i :  j ako s Periklovým učitelem a přítelem, 
který byl  pod záminkou, že svým učením o Slunci uráží boha Hél ia ,  odsou
zen k vyhnanství. Napsal "příj emně a duchaplně složený spis" O přírodě, 
jenž byl prý (podle Diogena Laertského) první i lustrovanou knihou. Ve 
svém učení spoj i l  n ázor o neproměnném hmotném základu všech věcí 
s výkladem jej ich vzniku a zániku. Na rozdíl od Empedokla tvrdil, že exis
tuje nekonečné množství "semen věcí" (spermata chl"ématón), což mu 
umožnilo vysvětlit mnohotvárnost hmoty jak ve vnější podobě, tak ve vnitř
ním složení. Všechna tato semena existovala podle něho původně bez ladu 
a skladu vedle sebe, pak přišel nápor vnější síly, jež je uvedla do pohybu 
a uspořádala .  Tuto sílu nazval mís, tj . v přesném překladu "rozum", a po
važoval ji za hmotnou, "třebaže nej lehčí ze všech věcí a nejčistší" V teorii 
poznání tvrdil shodně s Empedoklem, že údaj e  smyslů nestačí vždy k po
stižení skutečnosti, neboť "pro jejich slabost nejsme s to soudit o pravdě" ,  
a tudíž že  k poznání skutečnosti je třeba používat také rozumu . Pro vědec
ký pokrok mělo zvlášť velký význam j eho radikální odmítání božské povahy 
nebeských těles. Tvrdil , že jsou to hmotné masy, a přistupoval k jejich 
zkoumání bez náboženského ostychu. Stejně jako svým učením proslul  
i svými žáky. Patři l  k nim kromě Perikla i Eurípidés, z filozofů pak zejména 
Métrodóros z Lampsaku, známý svým alegorickým výkladem mytologic
kých bytostí, a Sókratův učitel Archeláos, který snad poprvé jasně řekl, že 
spravedlnost a nespravedlnost neexistuje "od přírody", nýbrž j ako "usta
novení l idí" 

Filozofie 5 .  a 4. století př. n. I. vyvrcholila Leukippem a Démokritem, 
jejichž učení splynulo už v antice v jednolitý celek. Oba působili v Abdéře, 
iónském městě na j ižním pobřeží Thrákie, jehož nevelké pozůstatky 
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u dnešního stejnojmenného městečka odkryli až roku 1950 řečtí archeolo
gové v čele s M.  D.  Lazaridisem. Leukippos pocházel snad z Mílétu a byl 
pravděpodobně starší, jeho životopisná data však neznáme. Démokritos se 
narodil v Abdéře kolem roku 460 př. n .  I .  a tam také kolem roku 370 př. 
n .  I .  zemřel .  Procestoval celý tehdejší známý svět od Indie přes Persii 
a Egypt po Etiopii a před návratem do svého rodiště žil nějaký čas v Athé
nách. Oba se zabývali všemi obory lidského vědění, systematicky je uspo
řádali a obohatil i je poznatky základního významu. Zdá se, že Leukippos 
byl přitom průkopníkem a Démokritos pokračovatelem, "žákem, který 
převýši l  učitele" Napsali řadu knih, z nichž se v antice nejvýš hodnotilo 
Velké uspořádání světa , připisované jim oběma i každému jednotlivě. Jinak 
z Leukippova díla známe jen asi sedm knih podle názvů, z Démokritova 
přes sedmdesát. Knihy samy se ztrati ly, což je nepochybně největší ztráta, 
jež nás ve vědecké l iteratuře postihla vůbec. Jej ich učení si však přesto 
dovedeme bezpečně zrekonstruovat podle záznamů a výkladů pozdějších 
filozofů, z nichž snad jedině Platón dokázal o něm se nezmínit .  Antičtí 
autoři citovali častěj i  Démokrita, u něhož jim imponovalo, že "prošel nej 
větší část světa ze  všech současníků a konal hlubší zkoumání než kdokoli 
j iný" , jak zaznamenal Klement Alexandrijský. Už pouhé názvy jeho knih ,  
jež Diogenés Laertský roztřídil na  třináct skupin (etické, fyzikální, mate
matické, astronomické, uměnovědné, fi lologické, historické, lékařské, vo
jenské atd. a "nezařaditelné" ) ,  potvrzuj í Aristotelova slova, že "přemýšlel 
a vyznal se ve všem", i Ciceronova, že "jeho myšlenky neměly hranic" 

Z Leukippova a Démokritova učení je nejznámější a nejvýznamnější tzv. 
atomická teorie. Vznikla přehodnocením dřívějších fi lozofických učení 
a tvoří podivuhodně ucelený systém. Podle ní existuje  na světě nejen bytí, 
ale i nebytí. Bytí není jedno, ale mnohé, a nebytí je prázdno. Bytí existuj e  
j ako hmota, prázdno je  prostor. Bytí, tj . hmota, s e  skládá z nesčíslného 
množství nesmírně malých homogenních částeček, jež se neustále pohybuj í  
v prázdnu, tj . prostoru . Mnohost věcí, jej ich vznik a zánik i změna, se za
kládá na  vzájemném spojování a oddělování těchto částeček, které se při
tom nemění. Jsou to nejmenší a nejjednoduší části hmoty, nelze je už dále 
dělit, nepodléhají  žádným vlivům, nevznikaj í  ani nezanikaj í. K jej ich po
jmenování použil Leukippos výrazu, který znamená v řečtině "nesmírně 
malý" a zároveň "nedělitelný" , tj . atomos. Od něho jej převzal Démokritos 
a ostatní antičtí fi lozofové. Novověcí na něj postupně téměř zapomněli , až 
počátkem minulého století si na něj vzpomněl ve své chemické laboratoři 
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J. Dalton. Od něho jej pak převzali fyzikové, a když zj isti l i ,  že tyto nesmírně 
malé částečky maj í  ještě jádro, které lze dělit čil i štěpit, vešel v obecnou 
známost ve spojení s řeckým slovem energie a neřeckým puma. Na tom 
však už nemaj í  Leukippos a Démokritos zásluhu ani vinu. 

Podle Leukippovy a Démokritovy atomické teorie se tedy svět skládá 
z hmoty a prostoru, čil i z atomů a prázdna. Prázdno je to, co hmotu oddě
luje  ( "neboť není mnohého, není-li toho, co rozděluje") a co jí umožňuje 
pohyb . Tento pohyb je atomům imanentní ( "musí být chápán ne jako maj ící 
počátek, nýbrž existuj ící věčně") .  Kvalitativně jsou atomy neměnné, nej sou 
však stejné, nýbrž nestejné. Existuj í mezi nimi prapůvodní rozdíly, které 
jsou příčinou všech rozdílných vlastností hmoty, tj . mnohosti věcí. Tyto 
rozdíly jsou v podstatě tři, j ak zaznamenal při výkladu Leukippova a Dé
mokritova učení Aristotelés (v první kapitole Metafyziky):  podoba, pořadí 
a poloha. "Neboť bytí se podle jej ich slov l iší pouze útvarem, dotykem, 
obratem. Z toho ,útvar' je  podoba, ,dotyk' j e  pořadí, ,obrať j e  poloha. Tak 
například A se liší od N podobou, AN od NA pořadím a Z od N polohou."  
K těmto rozdílům lze připoj i t  dva další, uvedené v tzv. Epikúrově dopisu 
Hérodotovi u Diogena Laertského, jež se ovšem rozuměj í  u všeho hmotné
ho samy sebou:  váhu a velikost. Změna ve všech věcech ,  tedy i jej ich vznik 
a zánik, zrozen í  a smrt,  nastává v důsledku změny podoby, pořádku a po
lohy atomů, které tvoří atomové seskupení ("masu") .  Vznik věci je důs led
kem nového seskupení atomů, rozklad tohoto seskupení vede k jej ímu 
zániku. Celé toto seskupování, přeskupování a rozeskupován í  si Leukippos 
a Démokritos představovali zřejmě jako mechanický proces. Nikdo podle 
n ich tento proces neřídí, zejména žádná nadpřirozená bytost :  "Vše se děje 
podle řádu a nutnosti ." Toto ek logú kai hyp ' anankés je  j ediná Leukippova 
myšlenka zachovaná jeho vlastními slovy. Démokritos ji opakoval v zjed
nodušené formě: vynechal v ní "řád", protože jej považoval za součást 
nutnosti . 

"Atomismus byl skvělou hypotézou : obnoven moderní vědou vedl k n ej
důležitějším objevům v chemii a fyzice," napsal v práci Před Sókratem a po 
Sókratovi ( 1 946) britský filozof F. M. Cornford. Zní to hezky a výstižně, ale 
j eho irský kraj an B. Farrington k tomu ve Vědě ve starém Řecku ( 1949) 
poznamenal :  "To ovšem znamená stavět skutečnost na hlavu. Mělo by to 
znít takto : atomismus byl skvělou hypotézou a důležité objevy v mode rní 
vědě vedly k jeho obnovení. " Byl nejen vyvrcholením antického materia
l istického myšlení, ale i geniální anticipací objevů, k nimž dospěla  chemie 
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a fyzika od Lomonosovových prací o atomové a molekulární  struktuře 
hmoty po Bohrův model atomu a odtud až za hranice dneška. V mnoha 
zemích j sou mnohé ústavy, v nichž se nej lepší mozky zabývaj í  vědou o ato
mech, a bohudíky nejen k válečným účelům. Jeden z nich, nikoli největší, 
má také oddělení pro fi lozofii této vědy. Je nedaleko Athén a jmenuje se 
Démokritův ústav pro atomový výzkum. 

Démokritos zanechal stopy v celé starověké vědě, z nichž mnohé nesmyl 
ani příval nových poznatků . Souhlasně s Leukippem dospěl k popření geo
centrického názoru a učil, že vesmír je nekonečný. Náš svět považoval jen 
za jeden z nekonečného počtu světů. "Světy jsou nesčíslné a liší se velikos
tí," napsal. "V některých z nich není ani slunce, v j iných je slunce a měsíc 
větších rozměrů než v našem a v některých je j ich větší počet. Vzdálenosti 
mezi světy jsou nestejné, mezi některými jsou větší, mezi j inými menší. 
Jedny světy ještě rostou, druhé jsou j iž v rozkvětu, třetí hynou, současně na 
jednom místě světy vznikaj í, na j iném zanikaj í. Ničí se navzájem, narážej í  
na sebe. V některých světech nejsou živočichové a rostliny, není na nich ani 
vlhkost. Náš svět je  v rozkvětu a nemůže již nic přij ímat z vnějška." Vypadá 
to jako citát ze včerejší televizní diskuse, ale jsou to Démokritova slova, jak 
je  uvedl podle některého jeho spisu ve své knize Proti kacíT'Stvím počátkem 
3. století n .  1 .  křesťanský spisovatel Hippolytos. 

Stejně pozoruhodné myšlenky jako o nekonečně velkém vesmíru a ne
konečně malém atomu vyslovil Démokritos o lidské společnosti .  Popřel 
představu prvotního "zlatého věku" a podle Diogena Laertského napsal : 
"První lidé vedli život hrubý a divoký, kočovali a živili se přírodními plody 
stromů. A protože je znepokojovala zvěř a škodila j im, naučili se navzájem 
si  pomáhat, ze strachu se shromažďovali a brzy v sobě poznali přirozenou 
jednotu . . .  Postupně se ze zkušeností poučil i  a uchylovali se v zimním ob
dobí do jeskyň, zásobovali se na delší dobu plody, a když poznali vlastnosti 
ohně a výhody jeho použití, začali vynalézat řemesla a mít užitek ze spole
čenského života. Zkrátka nouze nauči la l idi všemu." Poprvé také vysvětlil 
vznik náboženství strachem lidí z neznámých a neovladatelných přírodních 
si l .  "Když dávní lidé pozorovali nebeské úkazy jako bouře, blesky a hromy, 
přibližování hvězd, zatmění slunce a měsíce," cituje  z jeho spisů Sextos 
Empeirikos, "upadli v úžas a domnívali se, že původci toho jsou bohové ." 
Co ovšem napsal O zkoumání dějin, O básnictví, O rytmech a harmonii, 
O malířství, O způsobu života čili dietetice a o mnohém jiném, nevíme. 
V knize O rozumu zpracoval teorii poznání, o které jsme informováni 
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z řady citátů . Úlohu rozumu vysoce cenil ,  ale nepřipisoval mu schopnost 
čerpat pravdu "ze sebe samého" nebo z "vrozených představ" Za nevy
hnutelný předpoklad poznání pokládal smyslové vnímání, které opatřuje 
materiál, jehož pomocí poznává rozum pravdu . Moudrost mu přitom brá
nila upadnout do pesimismu i laciného optimismu. Sám dobře věděl, j ak 
těžké je někdy poznat pravdu. 

V l iteratuře se někdy setkáváme s tvrzením, že v oblasti společenských 
věd "Démokritos není materialistou, nýbrž idealistou" . Názory, které jsme 
právě uvedli , tomu nenasvědčuj í, nicméně najdou se i j eho výroky, které 
tomu nasvědčuj í. Nepravdivá jsou však tvrzení, podle nichž se prý Démok
ritos zaj ímal "jen o vlastní pohodu, o vlastní blaženost" a že "zájem o stát 
neměl" Ocitujme si několik jeho výroků (podle Zlomků starořeckých ato
mistľl , Praha 1 953) : "Státní záležitosti je třeba pokládat za nejdůležitější 
mezi všemi ostatními a (maj í  být) dobře řízeny. Přitom se nesmí svárlivě 
jednat proti slušnosti, ani používat síly proti prospěchu celku . Vždyť dobře 
řízený stát je největším úspěchem, na němž závisí všechno. Trvá-li neporu
šený, trvá všechno, a hyne-li ,  hyne všechno . . .  Učme se státnickému umění, 
jež je největší, a podstupujme námahy, z n ichž vzniká l idem velikost a slá
va . . .  Čím méně si špatní l idé zasluhují  úřadů, kterých nabývají, tím víc se 
stávaj í nedbalými a plnými nerozumu a drzosti . . .  K svobodě náleží i vol
nost slova; je tu však nebezpečí poznat, kdy je pro n i  pravý čas . "  Blaho 
podle jeho názor nespočívá v rozkoších, nýbrž "v klidu duše zbavené stra
chu" . Za nejvyšší dobro považoval spokojenou mysl založenou na střídmos
ti, umírněnosti a neboj ácnosti (athambia) .  Většina jeho výroků se týká 
etiky, kterou se zabýval j ako jeden z prvních fi lozofů. Jej í  pravidla vyvozo
val důsledně ze vztahu mezi lidmi, nikoli například z náboženství, a j ej í  
hodnoty určoval z pozice svobodného člověka a demokrata .  Podle jeho 
názoru "chudobě v demokracii je třeba dát přednost před takzvaným bla
hobytem v despoci i o tol ik, o kolik svobodě před otroctvím" I v tom byl 
materialistou. 

Byla to velkolepá cesta, kterou prošla řecká materia l istická fi lozofie od 
thaléta k Démokritovi , a velkolepé byly i jej í  výsledky. Ještě velkolepější 
byly pak cíle a perspektivy, které vytyčila. 

Co proti tomu postavila filozofie, která dostala název idealistická? 

Nelze po pravdě říci, že proti úspěchům material ismu nepostavil idealis
mus nic. Anebo že to, co postavi l ,  byly jen nesmysly, vědomé klamy atd. ,  
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které je třeba hodnotit vesměs negativně. Zapsal se do dějin l idského 
myšlení, obohatil je  novými podněty i poznatky. Jeho reprezantační tým se 
skládal z mužů, o jej ichž moudrosti není a n ikdy nebylo pochyb . 

"Idealismus" a "materialismus" jsou novodobé pojmy, Řekové je v na
šem smyslu neznal i .  Označuj í  se j imi dva směry nebo tábory, na které se 
téměř od počátku rozpadá celá filozofie . Samy j sou uvnitř dost nejednotné. 
Sjednocuje je  a zároveň je od sebe odlišuje  až odpověď na "nejvyšší otázku 
veškeré filozofie",  kterou formuloval Engels j ako "poměr myšlení k bytí, 
ducha k přírodě" V Ludvíku Feuerbachovi o tom napal : "Ti, kdož háj il i  
prvotnost ducha proti přírodě, tedy ti ,  kdož koneckonců měli za to, že svět 
byl nějakým způsobem stvořen . . .  utvořili tábor idealismu. Ostatní, kteří 
pokládali za prvotní přírodu, patří k různým školám materialismu." Idea
l ismus, jak uvedl v Anti-Duhringovi, "konstruuje  skutečný svět z myšlenky, 
ze schémat nebo kategorií, které existovaly již někde před světem od věč
nosti " .  Pro material ismus naopak "principy nej sou východiskem zkoumá
ní, nýbrž jeho konečným výsledkem; neaplikuj í se na přírodu a l idské ději
ny, nýbrž se z n ich odvozuj í, nikoli příroda a říše člověka se řídí podle 
principů, nýbrž principy jsou jen potud správné, pokud souhlasí s přírodou 
a děj inami" . Podle historiků fi lozofie, zejména těch, kteří se hlásí k mate
rialistům, probíhal mezi těmito dvěma tábory od samého zrození filozofie 
boj ,  který vyplňuje celé jej í  děj iny do dneška. Probíhal v oblasti myšlenek, 
rozhodoval v něm intelekt, a třebaže se vedl také za skupinové a politické 
zájmy, byl zápasem za pokrok lidských vědomostí. Zúčastnil i se ho nejen 
filozofové, ale i masy lidu, protože svobodný Řek byl vždy zvědav, co říká 
j iný svobodný Řek, a rád mu odporoval . Vedl  se ostře, a když se přenesl na 
politické pole, i za zásahů státu (dokonce i v tak svobodymilovném městě 
j ako Athény) . Jeho fronty se často prolínaly; j eden a týž fi lozof byl v někte
rých názorech materialistou a v j iných idealistou. Stejně tomu bylo tak 
u výsledků. Když měli materialisté pravdu v celku, mýl i l i  se často v jednot
l ivostech, a třebaže idealisté stavěli věci na hlavu, dospěli k dílčím poznat
kům trvalé hodnoty. 

O nejstarších představitel ích idealismu jsme už mluvil i .  Jej ich následov
níci z počátku 5. století př. n. I. nebyli příliš zaj ímaví ani podnětní. Zdá se, 
že hospodářský a politický pokrok, rozvoj techniky a všestranný rozmach 
umělecké tvorby byl spíš živnou půdou pro filozofický materialismus. Idea
lismus zaznamenal vzestup až v narůstaj ící krizi řecké společnosti. Jeho 
nejvýznamnějšími představiteli se stali Sókratés a Platón. 
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Sókratés a Platón vyrostli v postavy téměř legendární. Jejich životopisy 
známe však poměrně přesně a jejich díla naprosto přesně .  Sókratés nena
psal nic a Platón napsal desítky knih, jež se nám, j ako od prvního fi lozofa 
vůbec, zachovaly všechny (dokonce i s několika přidanými navíc) . Nezná
me však bezpečně pořadí j ej ich vzniku, což poněkud ztěžuje pochopit jeho 
vývoj i učení. Netvrdil totiž vždy o téže věci totéž, i když to vždy tvrdi l  velice 
krásně. Sókratovo učení známe hlavně od Platóna, který mu vložil do úst 
nej lepší myšlenky, s nimiž se můžeme v jeho knihách setkat, ale nevíme, 
zda pocházej í vždy od Sókrata a zda jsou reprodukovány správně. Podle  
svědectví, které našel v dnes už ztraceném spisu Diogenés Laertský, "Sók
ratés se prý vyjádřil , uslyšev Platóna předčítat jeho rozmluvu Lýsis : ,Při 
Héraklovi, co toho nalhal o mně ten mladík ! '  Platón opravdu napsal ne
málo, co Sókratés vůbec neřekl" Nemálo toho o něm napsal i  i j iní  jeho 
žáci, zejména Xenofón, a každý poněkud j inak. Autenticky si j eho rozmlu
vy zaznamenával jen něj aký Simón, "Athéňan a švec" , což slouží ke cti 
fi lozofu i ševci. Sepsal j ich prý třiatřicet, ale všechny se ztratily. 

Sókratés a Platón j sou také první filozofové, o kterých víme, j ak vypada
l i .  Sókratovu portrétní sochu vytvořil nejdřív jeho žák Apol lodóros a potom 
slavný Lýsippos, Platónovu sochař Sílánión (zachovaly se v četných řím
ských kopiích) .  Sókratés měl tykvovitou hlavu, ohrnutý nos, vypoulené oči, 
kozí bradku a pleš, takže připomínal Kentaura nebo Siléna. Platón byl 
svým vzhledem fi lozof jak se patří, ba  přímo "kníže fi lozofů". 

Ze Sókratova životopisu je nejznámější  jeho smrt. Otřásla řeckým svě
tem, vždyť tu šlo o popravu fi lozofa, nikoli nějakého krále nebo tyrana, 
a Řekové se s ní nikdy nevypořádal i .  Obranu Sókratovu napsal už ve 4. sto
letí př. n .  I .  Platón a Pravdivou obranu Sókratovu ještě ve 20. století n .  I .  
Varnalis. Řekneme si však hned, že k této popravě nedošlo v rámci boje 
mezi materialismem a idealismem, ale z důvodů politických, a že podle 
záměrů osnovatelů procesu proti Sókratovi k ní  zřejmě nemělo doj ít .  Sók
ratés měl možnost se jí vyhnout, ovšem za cenu popření toho, co učil .  Byl 
by se tím však zneuctil jako fi lozof i občan, a tak zvol i l  smrt. Zemřel klidně, 
jak může zemřít jen člověk, který ví, že jedná v souladu se zákony svého 
státu a se svým svědomím. A navíc jako člověk, který je přesvědčen, že 
existuj í  vyšší hodnoty než život. 

Sókratés se narodil v Athénáh roku 469 př. n. I .  Jeho otec Sófroniskos 
byl kameníkem nebo řezbářem, matka Fainareté porodní bábou.  Vyučil se 
prý řemeslu svého otce a pozděj i se j ím též živil ,  podle jiných zpráv z otcovy 
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dílny utekl a všelijak se protloukal. V sedmnácti letech se ho ujal bohatý 
Athéňan Kritón a postaral se o jeho vzdělání u fi lozofa Archeláa, jenž byl 
žákem Anaxagorovým. Rodné město opustil jen třikrát, a to vždy na rozkaz 
a jako voják. Roku 430 př. n. I. bojoval u Poteidaie a při ústupu vojska 
zachránil před zajetím Alkibiada. Byl za to navržen k vyznamenání za 
statečnost, ale přemluvil velitele, aby je  uděli l Alkibiadovi, který po něm 
víc toužil .  Roku 424 př. n .  I .  se zúčastnil bitvy u Délia v Boiótii a zachránil 
v ní Xenofónta, když spadl při útěku z koně.  Roku 422 př. n .  I .  bojoval pod 
Kleónem u Amfipole. Bylo mu tehdy už bezmála padesát, ale útrapy války 
snášel dobře, protože, jak říká Diogenés Laertský, "dbal vždy o cvičení těla 
a byl velmi otužilý" Představa Sókrata v přílbě a brnění se nám zdá dost 
d ivná, konal však svou povinnost jako každý řádný občan. Byl také řádně 
ženat, a to dokonce dvakrát, a měl tři syny. Druhá jeho manželka Xanthip
pa vynikala hašteřivostí, kterou se dostala až do přísloví. Neměla to s ním 
ovšem lehké, protože místo toho, aby si hleděl kamenictví či řezbařství a žil 
jako pořádný živnostník, pořád se j í  toulal po náměstích a vysedával u přá
tel, se kterými mluvil o takových nepraktických věcech jako o ctnosti a dob
ru, kdy je člověk šťastný, co je to vlastně spravedlnost atd., čemuž se 
i největší filozofové do těch dob vyhýbali (a  co ke všemu ani nic nevynáše-
10). Zdá se, že to přece jen trochu přeháněla, jel ikož ho zesměšňovala 
a mlátila i před j inými, což moudrá žena nedělá. On však na to říkal, že 
"stykem s Xanthippou se učí zacházet s l idmi", a na otázku, zda je  tedy 
lepší se neoženit než oženit, odpověděl : "Ať učiníš jedno nebo druhé, 
budeš toho l itovat." V poslední chvíl i života stála však Xanthippa přesto 
při něm a řekla:  "Byls odsouzen neprávem." Tehdy sebral odvahu, kterou 
prokázal tolikrát na boj išti i na  řečništi, a j ízlivě se jí zeptal :  "A to bys 
chtěla, abych byl odsouzen právem?" 

V samotném faktu, že byl Sókra tés předvolán před soud, není třeba vidět 
nic zvláštního.  V Athénách té doby jel soudní stroj naplno a z procesů si 
občané udělali jednak veřejné povyražení, jednak zdroj příjmů pro porotce 
a udavače. Byl to důsledek neblahých pomčrů za peloponnéské války, kdy 
se udavačství neobyčejně rozšíři lo a kdy dva či tři oboly za zasedání na 
soudu představovaly často jediný výdělek občanů, které blokáda připravila 
o práci v přístavech a v zemědělství. Avšak i Sókratés poskytoval dost dů
vodů, by někoho vyprovokoval k obžalobě. Předně byl j iný než j iní, což si 
mohl dovolit jen bohatý člověk (a také ne vždy), nikoli chudák. Soustřeďo
val kolem sebe žáky a posluchače, čímž připomínal sofisty, kteří byl i mezi 
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lidem velice neoblíbeni .  Neustále něco kritizoval :  jednou hloupost a na 
dutost, což je vždy riskantní, j indy dokonce samy základy athénské demo
kracie, protože říkal ,  že úřady by se neměly obsazovat losem, nýbrž výbě
rem občanů podle schopnosti . A vůbec byl nějaký vzpurný: jednou se 
postavil proti celému prytaneiu, j indy proti rozkazu vlády. Proti prytaneiu 
se postavil roku 406 př. n .  1 . ,  když byl náhodou jeho členem. Protestoval  
proti rozsudku smrti nad vítěznými veliteli z bitvy u Arginús a nazval jej ich 
odsouzení nezákonným a bezbožným. Proti vládě se postavil roku 404 př .  
n . 1 .  , za "tyranie třiceti" ,  když mu Kritiás nařídil přivést k popravě nějakého 
muže ze Salamíny, j ehož jediným proviněním byl majetek, na  který dosta l  
někdo z tyranů zálusk. Rozkaz prostě nesplni l ,  a kdyby Kritiás nebyl krátce 
potom padl, byl by to odpykal smrtí. Tehdy by byl zahynul jako oběť 
tyranské zvůle. Nyní, o pět let pozděj i ,  byl mu navržen trest smrti před 
demokratickým soudem .  Důvody? Prý je  bezbožník a zavádí nové bohy, 
kromě toho kazí prý mládež. Tak aspoň zněla obžaloba ,  kterou na něho 
podal básník Melétos, právník Lykón a j irchář Anytos. 

Proces se konal ve druhém roce 95 . olypmiády, tj . 399 př. n. 1., a s l ibova l  
Athéňanům velkou podívanou. Sókratovu smrt, jak známo, nikdo nechtěl 
ani nepředpokládal .  Žalobcům šlo maximálně o to, aby opustil Athény. 
Také termín sporu byl stanoven tak, aby v případě Sókratova odsouzen í  
muselo mezi vynesením a výkonem rozsudku uplynout třicet dní, kdy s e  
v Athénách nesměla z náboženských důvodů provést poprava . V této době 
mohl tedy klidně prchnout. Melétos byl jen nastrčenou osobo II čl Lykón 
pouze složil obžalovací řeč, hlavním původcem obžaloby byl Anytos, j inak 
přívrženec konzervativn ího křídla demokratů . Chtěl  se zbavit Sókrata jako 
obtížného kritika a zahájit  tak očistu města od sofistů, ke kterým ho počíta l .  
Kromě toho si s n ím chtěl vyřídit malý soukromý účet, neboť se cítil uražen 
jeho radou, aby dal synovi místo majetku pořádné vzdělání. Když bylo tedy 
vylosováno všech 500 porotců (přesně: 50 1 , pro případ rovnosti hlasů) 
a soudcové i diváci zaujal i  místo, uj a l  se slova Melétos. Jeho řeč byl a  slabá 
jako jeho básně a místo důkazů jenom přísežně potvrdi l ,  že mluví pravdu .  
Sókratés poukázal na rozpor: bud' je  bezbožník, a tud íž nevěří v bohy 
a nové bohy nezavádí, anebo zavádí nové bohy, a tudíž věří v bohy a není 
bezbožník.  Ostatně žádné nové bohy nezavádí, to jen svému vni třnímu 
hlasu říká "božské vnuknutí" a našel si proto slovo daimonion . Pokud jde  
o to ,  že  kazí mládež, odpověděl v tom smyslu, že  j i  nekazí víc než kdokol i  
z dospělých, ba naopak snaží se  j í  vštípit úctu a poslušnost vůči zákonům 
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státu . Věc vypadala pro Sókrata dobře, a tak vstal Anytos. V klidném pro
jevu bez zášti prohlásil , že by netrval na žalobě, kdyby Sókratés dobrovolně 
opustil Athény. Nyní však je  zřejmé, že chce pokračovat ve všem, z čeho je  
vinen, a tomu je  třeba zabránit .  Jeho osvobození by povzbudilo všech
ny rozvratné živly, zejména sofisty, a poškodilo by veřejný zájem. A tu se 
ukázalo, že se Sókratés dopustil chyby. Ačkol i  byl považován za nejmoud
řejšího na  světě, což potvrdi la i delfská Pýthia, nevzal si na pomoc právníka. 
Vedl svou obranu filozoficky - a proces prohrá l .  

Nejen Lýsiás, jehož obhajobu odmítl ,  nýbrž každý druhořadý logograf 
by ho byl poučil , že obžalovaný se má chovat na soudu uctivě, že má 
vyzdvihovat moudrost soudců a všelijak jim lichotit, že se má vyhýbat če
mukoli , co by se j ich nepříjemně dotklo atd . ,  a h lavně že má působit na  
jej ich city. Sókratés však na  Anytova slova reagoval projevem s dlouhými 
větami ,  v němž zdůraznil ,  že žil vždy čestně a poctivě, že byl statečný voják 
a že se statečně postavil proti všem v případě velitelů od Arginús. To ovšem 
soudcové považovali za nemístnou sebechválu ,  která je  ponižovala .  Pro
hlásil dále, že sofistou není a nebyl, že to jsou jen k levety, kterým věří mnozí 
z těch, co ho maj í  teď soudit. Tím je nepřímo nebo spíš přímo urazi l .  
Nakonec připoj i l  na adresu soudců několik poučení, j ak maj í  soudit, že jsou 
pod přísahou, že nemaj í  projevovat přízeň podle osobního zdání atd . ,  což 
bylo sice obsahově správné, ale v dané situaci krajně nevhodné. Vrcholem 
všeho však bylo, že j aksi zapomněl žádat o osvobození, ale jen neslaně 
nemastně řekl :  "Vám i bohu ponechávám rozhodnout o mně tak, jak má 
být nej lépe pro mne i pro vás ! "  

Hlasování o vině dopadlo tak, j ak  s e  dalo čekat: přesto uznalo Sókrata 
vinným jen 281 porotců, 220 ho uznalo nevinným. Nyní šlo o trest. Sókratés 
prohlásil ,  že odsouzení čekal , ba naopak se diví tak velkému počtu osvo
bozujících hlasů. Tím se pochopitelně dotkl mnohých, kteří byl i pro něho. 
"Melétos mi tedy navrhuje trest smrti ," řekl . "Dobrá, ale jaký návrh mám 
proto o sobě učinit sám? Není snad j asné, že podle zásluhy? Nuže co? . .  
Jestl iže si  mám tedy podle spravedlnosti navrhnout, co bych zasluhoval, 
navrhuj i  si toto: stravování v prytaneiu ! "  To byl ovšem výsměch - jako trest 
si navrhl nejvyšší poctu, j íž mohl dosáhnout jen olympijský vítěz nebo 
nejzasloužilejší muž v obci . Když viděl, že přestřel i l ,  navrhl si pokutu jedné 
miny (asi půl kilogramu) stříbra, což bylo zřejmě celé jeho jmění. Jeho 
přátelé v čele s Platónem a Kritónem přiběhli a přemluvili ho, aby si navrhl 
pokutu třiceti min" že se za něho zaručí. Bylo však už pozdě. Takové vtipy 
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obžalovaného si nenechá žádný soud líbit .  Výsledek hlasování: 360 hlasů 
pro smrt. 

Celý měsíc čekal pak Sókratés, než skončily slavnosti k Apollónově poc
tě na Délu, kdy v Athénách nesměl nikdo násilně zemřít . Ještě v předve
čer návratu délské lodě odmítl Kritónův návrh, aby se zachráni l  útěkem. 
"Vždyť tehdy při soudním jednání jsem si mohl navrhnout vyhnanství, 
kdybych byl chtěl, a nyní mám podniknout proti vůli obce, co j sem mohl 
tehdy udělat s j ej ím souhlasem?" řekl mu podle Platóna .  "Což nevíš, že 
nad matku i otce i nad všechny ostatní předky je ctihodnější a velebnější  
a světější vlast? Vlast je  třeba ctít, a jestl iže se hněvá, máme j í  ustupovat 
a chlácholit ji víc nežli otce. A bud' působit, aby změnila mínění, anebo 
dělat, cokoli poroučí. Klidně snášet, jestl iže přikazuje něco trpět, ať jsou 
to rány nebo vězení nebo boj, v němž má být člověk raněn nebo zabit .  Tak 
se to musí dělat, tak j e  to spravedlivé . Nesmíme uhýbat an i  ustupovat, ani 
opouštět své místo, nýbrž v boj i, před soudem a všude musíme dělat, co 
poroučí obec a vlast .  Užívat násilí není dovoleno ani proti matce, ani proti 
otci ,  a tím méně proti vlast i ." - S tímto přesvědčením a odkazem se Sók
ratés rozloučil s rodinou, s přátel i  i se žalářníkem. Pak vypi l  pohár bolehla
vu a ve věku sedmdesáti let, pro filozofa nepříliš vysokém ,  klidně zemřel. 

Athéňané Sókratovi ukřivdil i  a ihned l itovali svého činu .  "Zavřel i pala
istry a gymnasia, Meléta odsoudili k smrti a druhé žalobce potrestali vy
hnanstvím.  Sókrata pak pocti l i  kovovou sochou, kterou zhotovil Lýsippos, 
a postavil i j i  v místnosti pro slavnostní shromáždění,"  píše Diogenés Laert
ský. To všechno bylo samozřej mě už pozdě. Ale i pozdní lítost je l ítost . . .  

Sókratés zůstal však nadále živý mezi svými krajany: jednak j ako ztěles
nění výčitky, j ednak jako příklad úcty k zákonům. Hlavně žil dále ve svých 
žácích a následovnících. Sami si říkali "sókratovci" ,  ale netvořili žádnou 
jednotnou a uzavřenou školu. Podle přání svého učitele především přemýš
leli, a tak se též v mnohém různi l i .  Spojovalo je  s ním zejména přesvědčení, 
že podstatou l idské bytosti je rozum, že rozumem lze dospět k pravdivým 
závěrům, že z pravdivých závěrů se skládá vědění a že cílem vědění j e  
ctnost. Sdílel i též jeho názor, ž e  proces poznání začíná sebepoznáním 
člověka a že v mnoha případech nelze dospět k absolutní pravdě, ale jen 
k zj ištění, že člověk o ní nic neví. Souhlasně s ním kladli také těžiště fi lo
zofie hlavně do oblasti etické: vzdali se touhy porozumět vesmíru a hleděli 
si především člověka. K jej ich první generaci patřil Aristippos z Kyrény, 
který si založil v Athénách filozofickou školu, Aischinés z Athén, který s i  
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ji z obavy před Aristippovou konkurencí nezaložil ,  Eukleidés z Megary 
a Faidón z Él idy, kteří se stali zakladateli fi lozofických škol ve svých měs
tech, a kromě j iných Sókratův přítel  a ochránce Kritón .  Největším a nejvý
znamnějším Sókratovým žákem byl ovšem Platón . 

Platón pocházel ze zcela j iného prostředí než Sókratés, měl také j iné 
životní osudy. Narodil se roku 427 př. n. I .  na Aigíně; jeho otec Aristón 
odvozoval svůj původ od posledního athénského krále Kodra, matka Pe
riktioné byla prapravnučkou zákonodárce Solóna. Vyrůstal v těžkých do
bách peloponnéské války a krize athénské demokracie, ale díky bohatství 
a stykům zůstal nejhoršího ušetřen. Vzhledem k příbuzenským vztahům ke 
Kritiovi mu neublížila ani vláda třiceti tyranů . Dostalo se mu vynikaj ícího 
vzdělání a možnosti rozvíjet své všestranné nadání. Zabýval se hudbou 
a malováním,  psal lyrické a sborové básně, skládal dramata, s úspěchem se 
věnoval gymnastice. (Od učitele gymnastiky dostal prý pro svou mohutnou 
atletickou postavu i jméno, pod kterým ho známe. Odvozeno je  z řeckého 
platys, "široký", "širokoramenný" Původně se jmenoval po dědovi Aris
toklés .)  Filozofii studoval u Kratyla, který vykládal poněkud zkomoleně 
Hérakleitovo učení, a u Hermogena, který byl přívržencem Parmenido
vým. Jako dvacetiletý se seznámil se Sókratem. Došlo k tomu prý před 
Dionýsiovým divadlem, kde se chtěl zúčastnit soutěže jednou ze svých 
tragédií, ale když ho uslyšel ,  spálil ji a s ní i mosty ke své básn ické minulosti .  
Rozhodl se plně věnovat fi lozofii a dlouhá léta patřil pak k nejvěrnějším 
členům Sókratova kroužku. Po Sókratově popravě opustil se zatrpklostí 
Athény a uchýlil se k jeho nejstaršímu žákovi Eukleidovi do Megary. Od
tud odjel k matematikovi Théodorovi do Kyrény, odtamtud do j ihoitalské
ho Krotónu k pýthagorovcům Filoláovi a Eurytovi , potom do Egypta, na
konec na pozvání Dionýsia I. (Staršího) do Syrakús. Tam se zapletl do 
politických bojů,  v nichž podporoval aristokratickou stranu vedenou Dio
nýsiovým zetěm Diónem. Skončilo to jeho zatčením a vydáním Sparťanům, 
od n ichž ho pak jako zajatce (nebo spíš otroka) vykoupili athénští přátelé. 
čtyřicetiletý se vrátil do Athén a kolem roku 387 př. n . 1 .  založil v háj i  héróa 
Akadéma fi lozofickou školu, pro kterou se ujal název Akademie. Konal 
tam přednášky pro své přátele a žáky nepřetržitě celých dvacet let. Bylo to 
pravděpodobně nejplodnější období jeho života. Přitom se vypravil ještě 
dvakrát na Sicíl i i  k Dionýsiovi II. (Mladšímu) (v letech 367 a 361 př. n .  1 . ) ,  
od něhož žádal "zemi a l id i ,  kteří by měl i  žít podle jeho ústavy" Nedostal 
je, a tak místo real izace svých politicko-fi lozofických představ se věnoval 
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jej ich teoretickému propracování. Zemřel osmdesátiletý, uprostřed přátel 
na hostině, roku 347 př. n. I .  v Athénách . 

Platónovo dílo je neobyčejně rozsáhlé; počtem tiskových archů se téměř 
rovná bibl i .  S výj imkou Obrany Sókratovy mají  všechny jeho spisy formu 
dialogu . Sepsány jsou vysoce umělecky, ale zároveň tak, "aby jeho tvorba 
nebyla snadno pochopitelná neučeným",  jak konstatoval už Diogenés La
ertský. Známe j ich celkem 34, z nichž asi sedm je nepravých. Kromě toho 
se zachovaly jeho Listy, z nichž je rovněž několik podvržených . Podle prav
děpodobné doby vzniku resp. vydání se obvykle rozděluj í na čtyři skupiny. 
Do nejstaršího období, j ež končí jeho pobytem v Megaře, spadají dialogy 
Kritón (o povinnosti poslouchat zákony) , Lachés (o statečnost i ) ,  Charmidés 
(o umírněnosti) ,  Eu/hyfrón (o zbožnosti), Lýsis (o lásce a přátelství), Hip
piás (tzv. "menší", o kráse a mravnosti) ,  lón (o básnictví) a první kniha 
Politeie čili Ústavy (o spravedlnosti jako základu politiky) . Spojuje a napl
ňuje je etický idealismus, jenž byl základem Sókratova učení. Do období 
první návštěvy Syrakús patří zejména dialogy Prótagorás (proti sofistům) ,  
Gorgiás (proti rétorům) ,  Hippiás (tzv. "větší" , o lži ) ,  Theaitétos (o poznání 
a vědění) a Menón (o  ctnosti) .  Podal v nich kritiku materialistických a so
fistických učení a zároveň v n ich položil základy tzv. objektivního idealis
mu.  Ve třetím období, během dvacetiletého nepřetržitého působení v Aka
demii, složil dialogy Symposion (o lásce) ,  Faidros (rovněž o lásce, a také 
o l idské duši) ,  Faidón (o duši a jej í  nesmrtelnosti) ,  Parmenidés (o ideách) ,  
Filébos (o idej i  dobra) a Politeia čili Ústava (druhou až desátou knihu) .  
Spoji l  v nich svoje fi lozofické učení v ucelený systém tzv. objektivního  idea
lismu a vyslovil v nich své hlavní politické názory. Do posledního období 
jeho života patří dialogy Kritiás čili O Atlantidě (o ideálním státě), Tímaios 
čili O pNrodě a zejména Zákony, kde upravil různé teze Ústavy a podal náčrt 
"druhého nej lepšího státu" .  Dřívější objektivní idealismus tu dovedl zejmé
na pod vlivem pýthagorejských učení až k mysticismu . Z LisUt je nejvý
znamnější sedmý, adresovaný Diónovým přátelům v Syrakúsách. Vysvětl i l  
v něm mnohé ze  svého života a podal stručný výklad svého učenÍ. 

Filozofické učení Platónovo je neobyčejně složité, často protikladné 
a těžko dešifrovatelné  pro obrazný způsob vyjadřování. Má několik uzlo 
vých bodů, z nichž j e  snad nejdůležitějšÍ učení o idejích, jež dalo název 
celému fi lozofickému směru ideal ismu. Podle něho svět, který nás obklo 
puje ,  není opravdový a teprve už  ne prvotní. J e  to  jen j akýsi odraz nebo 
odstín skutečného světa, světa idej í  a zároveň ideálního svě ta, který j e  
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trvalý a neměnný. Svět, který nás obklopuje, můžeme poznávat smysly. 
Nemůžeme ho sice poznat zcela dokonale, ale přesto tak, že si o něm 
můžeme utvořit "mínění" Svět idej í  lze poznat jedině rozumem. Jedině 
rozumem a prostřednictvím idejí  lze pak dospět od mínění k "vědění" . 
Řečeno konkrétněj i :  ten či onen člověk je spravedl ivý, ale jen podle našeho 
mínění. Jak víme, že je skutečně spravedlivý? Vždyť každý je  spravedlivý 
trochu j inak, jeden více a j iný méně, v jednom případě je spravedlivý, ve 
druhém není. Jeho spravedlnost může být jen příkladem nebo obrazem 
spravedlnosti, která není nej istá a proměnlivá, nýbrž vždy stejná,  a na které 
si  můžeme své mínění o spravedlnosti prověřit a změřit. Taková spravedl
nost podle Platóna existuje .  Je to právě "idea spravedlnosti" , která vždy 
byla a vždy bude, před naším narozením i po naší smrti, dokonce před 
narozením prvního člověka a po smrti posledního, tedy věčně.  Vidíme-li 
(nebo lépe řečeno: vnímáme-li) nějakou světskou spravedlnost, není to 
opravdová spravedlnost, je to jen odraz skutečné spravedlnosti, "ideje  
spravedlnosti" . Stejně je  tomu u ctnosti, dobra, l ásky, krásy, atd . ,  a l e  i u zla, 
ošklivosti, závisti, špíny atd . ,  dokonce u zvířete, rostliny, stromu, zkrátka 
u všeho. Existuje  tedy ohromný "druhý svět", a ten svět je vlastně jedině 
reálný a prvotní, kdežto náš svět j e  pouze druhotný a nereálný. Vyn ález 
takového celého nového světa je vlastně obrovským vynálezem, ale ať jej 
Platón jakkoli dovedně vykonstruoval, nemá tu nárok na prvenství. Už před 
ním to tvrdila různá náboženství, třebaže ne tak učeně. Prvenství má však 
v j iném: že tento náš reálný svět změnil v nereálný, že jeho výklad "postavil 
na hlavu" .  

Podle Platóna nemaj í  všechny ideje  stej nou hodnotu a postavení. Idea 
šlechetnosti stoj í  například výš než idea lhostej nosti, idea krásy výš než idea 
ošklivosti , idea dobra stoj í  pak nejvýš a má se k ostatním jako Slunce 
k Zemi. Zatímco Sókratés hodnotil ideje  z etického hlediska, Platón je 
seřadil podle teleologického hlediska, tj . podle účelu ,  který má člověk 
a společnost podle jeho představ sledovat . Všechny tyto ideje bez ohledu 
na jej ich hodnotu existuj í podle Platóna nezávisle na našem vědomí, mimo 
čas a prostor. Nejsou to tedy rozumové konstrukce nebo výplody fantazie, 
nýbrž objektivní skutečnosti .  Pro toto uznávání  j ej ich objektivní existence 
se Platónův idealismus označuje za "objektivní idealismus. Tím se odlišuje  
od pozdějšího "subjektivního idealismu", který konstruuje obraz světa na 
základě individuálního vědomí a odmítá uznat objektivní skutečnost. -
Tento maximálně zjednodušený výklad nemůže samozřejmě vystihnout 
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důmyslnost, se kterou Platón sestavil svůj svět idejí, ani jeho složitost. 
Nicméně může naznačit, že bez ohledu na veškerou důmyslnost a složitost 
musíme hledět na Platónův systém od počátku s nedůvěrou . Tím spíš, že 
v něm velmi snadno zj istíme četné nedůslednosti a že vedle skvělých defi
nicí některých pojmů najdeme jiné (mezi nimi tak důležité jako "rozum" ,  
"duše" , "jev") definovány dost mlhavě a rozporně.  Stačí nevelký odstup 
a najednou si po všech těch rozmluvách moudrých mužů v Platónových 
spisech vzpomeneme na první věty Obrany Sókratovy: " . . .  Já jsem se po 
jej ich řečech stěží vzpamatoval .  Tak přesvědčivě mluvil i !  A přece neřekli  
takřka ani slova pravdy ! "  

S Platónovu fi lozofií těsně souvisí jeho učení o společnosti a o státě .  
Vypracoval je jako návrh východiska z krize, do které se v j eho době dostalo 
celé Řecko. Mnozí spatřoval i  toto východisko v rozvíjení demokracie, j iní  
v jej ím odstranění, někteří navrhovali návrat ke "zřízení předků" ,  další 
přechod k "širším formám" politického života, jež by p řekonaly řeckou 
rozdrobenost. Platónův návrh byl nejpropracovanější  a zároveň nejkonzer
vativnější. Vycházel z pozice příslušníka intelektuální špičky otrokářské 
třídy a představoval j ednak krok zpět, jednak krok do neznáma. Navíc 
předpokládal zavedení takové diktatury intelektuální el ity a takové ujař
mení lidových mas, že se k jeho realizaci, byť pokusné a na omezeném 
území, neodhodlal ani  všemocný tyran Dionýsios. Zůstal tedy j en návrhem, 
který pak vešel do děj in  pod krásným a lákavým názvem: j ako projekt 
"ideálního státu" 

Platónem vykonstruovaná obec, "vystavena na nebi j ako vzor pro toho,  
kdo by j i  chtěl vidět a podle ní se zařídit" ,  měla zabezpečit svým příslušní
kům ctnostný a šťastný život, nad kterým by vládla "spravedlnost života 
veřejného a soukromého" Příslušníci této obce by byli spojeni  svorností 
přátelstvím, každá jej ich skupina by měla plnit přesně vymezenou spole
čenskou funkci . Tyto skupiny by byly tři : za prvé vládcové, kteří by se 
vybíral i  z nejmoudřejších, tj . z filozofů, za druhé strážcové, kteří by silou 
zbraní zajišťovali vnější i vnitřní bezpečnost obce, a za třetí výrobci, tj . rol 
níci, řemeslníci, obchodníci, námořníci atd . ,  kteří by  pod dozorem zvlášt
ních úředníků vyráběli a opatřovali všechno potřebné k ž ivotu . Vládcové 
by se měli  plně věnovat uplatňování spravedlnosti, neměl i  by mít majetek 
ani rodinu, žili by kolektivně a bez starostí o materiální potřeby. Strážcové 
by se měli neustále cvičit ve zbrani a zasahovat všude, kde by to bylo  
zapotřebí. Neměli by  mít rovněž majetek an i  rodinu,  ale měli by mít k dis-

383 /  



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

pozici skupinu žen . ("Všechny tyto ženy by byly společné všem těmto mu
žům a soukromě by žádná se žádným nežila, také děti by byly společné 
a rodič by neznal své dítě a dítě svého rodiče ." )  Výrobci by se děli l i  na 
třináct skupin a měli by soukromý majetek i rodiny. Jej ich život by byl řízen 
úředníky a jej ich povinností by bylo živit sebe i strážce a vládce. Pracoval i  
by osobně i s pomocí otroků, jej ichž existence se v celé této skupině před
pokládá . Ctností vládců by byla moudrost, ctností strážců statečnost, ctností 
výrobců poslušnost a svědomitost při konání práce . Všichni by kromě toho 
měli ctít boha. Tak by tedy podle Ústavy vypadal Paltónův ideální stát. Po
dle Zákonů by byl v něm režim o něco méně tvrdý. V podstatě ovšem stejný. 

Otázkou je, komu by Platónův "ideální stát" vyhovoval. Otrokům určitě 
ne, o tom je zbytečné mluvit. Výrobci by se od nich lišili jen osobní svobo
dou, která by byla zcela formální. Polit ická práva by neměli a podřízenost 
úředníkům by je  postavila pod úroveň spartských perioiků. Strážcové by na 
tom byl i rovněž hůř než vojáci ve Spartě, kteří měli právo účastnit se sněmu 
a mít vlastní rodinu. Zdá se, že takové uspořádání by vyhovovalo jedině 
vládnoucím fi lozofům. Ve skutečnosti však ani těm ne, je l ikož by byli 
připraveni o svou svobodu fi lozofovat, a museli by vykonávat řadu funkcí 
naprosto nesouvisej ících s filozofi í, což Platón také předpokládá. ("Bude
me je nutit , aby pečovali o ostatní a hl ídal i  j e," píše výslovně.)  Snad jen 
jediné nevelké skupině svobodných l idí by tento stát nevadi l :  básníkům, 
protože měli do něho vstup zakázaný. Jak by takový stát vznikl, Platón 
neprozradi l .  Předpokládal zřejmě nějaké "nařízení shora" , o jaké se po
koušel u Dionýsia, anebo "zvláštní opatření, podporované štěstím, kterým 
by se dostali k vládě praví a opravdoví fi lozofové" . Jeho vytvoření, jestl iže 
by vůbec bylo možné, představovalo by pro Řeky nepředstavitelnou degra
daci : naprosté zbavení všech demokratických práv a svobod, podřízení 
nekontrolovatelné a nikomu nezodpovědné moci ,  proměnu občanů v pod
dané fi lozofujících despotů . "Ideální stát" byl popřením všech pokroko
vých polit ických tradic antického Řecka. 

Nechť však hodnotíme Platónovo politické učení j akkoli negativně,  ne
zapomínejme: Ústava a Zákony jsou prvním pokusem o komplexní a teo
reticky zdůvodněnou konstrukci společenského a státního zřízení, ke které 
vůbec kdy došlo .  Můžeme j istě říci, že už na svou dobu byla celkově pochy
bená.  Stala se však mohutným zdrojem podnětů k přemýšlení a kritice, 
k překonávání neudržitelných tezí a hledání lepších alternativ. Jeho vliv se 
projevi l v Ciceronově práci O republice, v Augustinově spise O obci boží, 
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v Morově Utopii, v Baconově Nové Atlantidě, v Campanellově Slunečním 
státě. A také v pracích utopických socialistů Morellyho a Mablyho, Ch.  
Fouriera a E. Cabeta, v Novém mravním světě R. Owena a j iných, jež se 
staly jedním ze zdrojů  marxismu. 

O Platónově fi lozofickém učení lze říci obdobně :  jestl iže je  odmítáme, 
neznamená to zároveň, že neuznáváme jako historický význam. Představu
je první známý ucelený systém idealistické fi lozofie, je jedním základním 
kamenem a dodnes snad nejdůležitějším pramenem. Patří mezi ty výtvory 
antického Řecka, bez nichž by byla evropská a světová kultura nemyslitelná .  

Platónova Akademie existovala do roku 529 n .  1 . ,  kdy j i  zrušil císař 
Jústiniános, tj . přes devět století. Jej í  první žáci viděli  Parthenón ještě jako 
novostavbu, poslední už viděli stát Aja Sofiu .  Žádná škola dosud tak dlou
ho nevydržela a žádná nedala jméno tolika vědeckým institucím. Na jej ím 
místě jsou dodnes pozůstatky Akadémova domu z hellénistických dob 
a zbytky archaické svatyně . . .  Ul ice, která k nim vede, se náhodou jmenuj e  
Platónova. 

Sókratés měl podle Diogena Laertského sedm žáků, kteří se zapsali do 
děj in fi lozofie .  Platón j ich měl podle něho třikrát sedm, mezi nimi Aristo
tela ze Stageiry, Xenokrata z Chalkedónu, Speusippa z Athén Ueho ná
stupce ve vedení Akademie) a navíc dvě žákyně, Lástheneiu z Mantineie 
a Axiotheu z Flíúntu.  Oba měli přinejmenším mnoho fi lozofických odpůr
ců . Zvlášť aktivně si přitom vedli zejména sofisté. 

O sofistech jsme už mluvili v souvislosti s rétory; měli k sobě velice blíz
ko . Mnoho společného měli však i s fi lozofy a někdy je  to jen síla zvyku 
a tradice, že je od nich oddělujeme. Sofistés znamenalo původně "mudrc" , 
"učenec" , "učitel" ,  "mistr" (a to i "mistr hrnčířský" nebo "mistr básnického 
umění" ,  protože tvůrce dobré básně nebo krásné vázy byl hodnocen stejně 
jako třebas autor moudrého výroku) .  Na přelomu 6 .  a 5 .  století př .  n .  I .  se 
ujal pro l idi, kteří se zabývali moudrostí a učeností z lásky k ní samé, název 
fi lozofové. Sofisty byl i  pak na rozdíl od nich nazýváni l idé, kteří se touto 
moudrostí a učeností zabývali pro výdělek. Zhruba v polovině 5. století př. 
n .  I .  znamenalo sofista totéž co učitel moudrosti a dovednosti potřebné pro 
praktický život. Pěstováním moudrosti a učenosti se sofisté řadili k filozo
fům, jej ím vyučováním pro praktické potřeby k rétorům. K oběma ovšem 
jen zčásti :  od fi lozofů se liši l i zpravidla větším zájmem o veřejné věci, od 
rétorů menším důrazem na přípravu k politické činnost i .  Samozřej mě se 
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tu hranice prolínaly a například Gorgiás byl řazen k sofistům i rétorům, 
Prótagorás k fi lozofům i sofistům .  Podle Platóna byl "sofista a rétor totéž 
nebo něco blízkého",  podle Filostrata byl sofista "fi lozofující rétor" . Kon
cem 5. století př. n . 1 .  dostal pak název sofisty novou náplň .  V rámci přípravy 
pro životní praxi učili sofisté hájit vlastní názory a vyvracet názory protiv
níků. Od toho byl jen krůček k prosazování a potírání jakýchkoli názorů, 
a to i řečnickými úskoky a logickými klamy. Mnozí sofisté to dokonale 
přehnali a stali se tak nejen "mistry slovního šermu", ale i přímo "učiteli 
šejdířství" Název sofisty se stal příhanou, která postihla všechny jeho 
nositele, třebaže mnohé neprávem. Dodnes není pro n ikoho poklonou, 
nazveme-Ii jeho argumentaci sofistickou. 

Sofisté byl i  mužové univerzálních zájmů. Zabývali se "všemi vědami 
a uměními", a to především jako profesionální učitelé, často však také jako 
samostatní badatelé. Poskytovali Svým žákům všeobecné vzdělání a školy 
si zřizoval i  zejména v demokratických státech, kde o společenském vzestu
pu rozhodovaly především vědomosti a schopnosti, nikoli rodový původ 
nebo vojenské ctnosti. Školy sice zakládal i ,  ale "školu" ve smyslu ideově 
jednotné nauky nevytvoři l i .  Světovým názorem i učením se značně různil i  
a byl i si navzájem hlavně konkurenty. O jej ich názorech a učeních nemáme 
vždy jasnou představu, protože ze spisů, které uveřejni l i ,  se zachovaly jen 
ojedinělé úryvky. Hodně se o nich dozvídáme například od Platóna, který 
citoval různé jej ich výroky, aby s nimi polemizoval . Mnohé z nich jsou však 
zřejmě překroucené, neboť Platón nebyl ke svým ideovým odpůrcům nijak 
ohleduplný. Spolehlivěj i jsou jej ich výroky doloženy u Aristotela (hlavně 
v Rétorice) ,  Sexta Empeirika, Diogena Laertského, a zejména u Filostrata 
(v Životopisech sofistů ze 3 .  století n .  1 . ) .  

Historikové obvykle rozděluj í  sofisty na "starší" a "mladší" .  K starším 
řadí Prótagora, Gorgia, Hippia, Prodika a Antifónta, k mladším jej ich 
žáky. Toto rozdělování má j istě oprávnění, protože je v souladu s celkovou 
chronologií vývoje řecké společnosti . Neobstoj í  však tvrzení, že je s ním 
spojováno, že starší sofisté byl i prý konzervativci, mladší radikálové a nej
mladší nesvědomití podvodníci. Dělicí čáru mezi sofisty lze vést nejvhod
něj i  podle toho, zda byli přívrženci aristokracie, nebo demokracie .  Pokud 
to ovšem o nich víme. 

Nejvýznamnějším představitelem sofistů byl Prótagorás z Abdéry (asi 
485-410 př. n .  1 .) . V mládí se živil j ako nosič dřeva, pak se stal Démokrito
vým žákem a potom se přestěhoval do Athén, kde založil filozofickou 
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školu, j íž si získal vážnost a bohatství. Stal se Periklovým přítelem a zrád
cem. Z jeho podnětu vypracoval též demokratické zákony pro město Thúrie, 
založné roku 433 př. n. I. místo zn ičené Sybaridy. Podle Sexta Empeirika 
učil, že "důvody všech věcí jsou ve hmotě", čímž se hlásil k materialistům. 
Podle Diogena Laertského první prohlásil, že "o každé věci lze mít dva 
protichůdné názory" , takže se právem považuje za praotce filozofického 
relativismu. Důsledně strani l  vědění a pokroku: "Ve všech l idských skut
cích patří přednost moudrosti a vědění. . .  Nejhoršímu v civil izované spo
lečnosti je  třeba dát přednost před nejlepším u barbarů." Napsal dvanáct 
knih, mezi j imi O umění zápasit slovy, O pěstním zápase a O vědách . Pro 
poslední z nich, O bozích, byl athénským areopagem odsouzen j ako bez
božník do vyhnanství, protože ji začal slovy: , ,0 bozích nemohu vědět, že 
jsou, ani že nejsou, neboť mnohé brání, abychom to věděli, a to jak  nej as
nost věci, tak krátkost života lidského." Do paměti současníků i potomků 
se trvale zapsal j ako autor proslulého: "Člověk je mírou všech věcí." 

Tento Prótagorův výrok zní v plném rozsahu takto : "Člověk je mírou 
všech věcí: jsoucích, že j sou, a nejsoucích, že nejsou." Citován  obvykle j en 
z první poloviny stal se předmětem nejrozpornějších a nejroztodivnějš ích 
výkladů. Už Platón jej obrátil a tvrdil ,  že stejně lze říci ,  že mírou věcí je 
kterýkoli živočich. Pochopil také, že Prótagorás vlastně postavil člověka 
nad bohy, a ostře ho odsoudi l .  Pozdější vykladatelé dospěli až k závěru, že 
je-l i  člověk mírou všech věcí, pak "účel světí prostředky, a s i lnější ,  obrat
nější je  vždy práv, i když páchá sebevětší zvěrstvo" . Není třeba zvlášť  doka
zovat, že tento závěr nemá s Prótagorem nic společného, a teprve už ne 
s konkrétními podmínkami, kdy Prótagorás svůj výrok vyslovi l .  Ve skuteč
nosti mu šlo o popření běžného a často až bezmyšlenkovitě opakovaného 
tvrzení, že "mírou všech věcí j e  bůh" ,  které najdeme i v Platónových Záko
nech. A kromě toho o odmítnutí sókratovsko-platónovského názoru, že 
právo se má vyvozovat z věčné a neměnné " ideje spravedln osti" ,  a nikoli 
z potřeb člověka ,  z n ichž vycházel při stanovení zákonů Thúr i ím. Je vskut
ku lepší přečíst s i  tento výrok tak, j ak se zachoval, a nic k němu nepřidávat, 
ani nic z něho neubírat. (To ovšem platí také také o j iných výrocích a zkrá
cených citátech . )  

S Prótagorovým starším a zároveň mladším současníkem Gorgiem z Le
ontín j sme se už setkali mezi řečníky. Původně se chtěl prý věnovat filozofii, 
avšak dospěl k přesvědčení o takové "slabosti lidského rozumu" , že toho 
nechal a věnoval se tomu, co nazval "silou slova" K sofistům se zařadil 
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výrokem, jenž je výrazem krajního skepticismu :  "Nic není," řekl podle 
Pseudo-Aristotela, "a je-I i něco, je  to nepoznatelné, a je-li něco poznatelné, 
je  to nesdělitelné a nevysvětlitelné." Tento výrok, j enž je trojnásobným 
protimluvem, pak dokazuje s takovou přesvědčivostí, že máme co dělat, 
abychom mu nevěřil i .  Jeho žáci ho už nemohli  pochybovačností a proti
mluvy překonat. Jeden z nich, Agathón, řekl pouze : "Je velmi pravděpo
dobné, že je mnoho nepravděpodobného." ° jej ich výrocích vznikla celá 
literatura. Někteří badatelé vidí v nich pouhé řečnické paradoxy, jiní vyvra
cení a zesměšňován í  učení eleatů, další pak výraz jej ich ateismu. Řadu 
jednoznačně ateistikých výroků známe však od sofisty Prodika z Keu, podle 
něhož bohové vznikli zbožněním užitečných věcí a významných lidí. Stra
chem z tajně páchaných zločinů vysvětloval původ náboženství také muž, 
jehož jméno nesloužilo ke cti sofistům:  vůdce třiceti tyranů Kritiás. 

Starší sofisté vyslovil i  také mnoho dříve nevyslovených myšlenek o státu 
a zákonech. "Tyranem lidí, který uspořádal mnohé násilně v rozporu s pří
rodou", nazval zákon na rozdíl od Prótagora Hippiás z Élidy. "Spravedl
nost je to, co je prospěšné," řekl podle Platóna Thrasymachos, ale prý 
uznal, že k tomuto tvrzení je  třeba připoj i t  dodatek: " . . .  ovšem silnějšímu" 
Kal liklés, o němž víme jen ze zmínek u Platóna údajně prohlásil :  "Právo je 
síla . . .  , největší moc shodná s přírodou" Zákony podle něho "stanovili 
proti přírodě slabší" ,  aby omezoval i  silnějšího, "dokud je všechny nesetřese 
a nerozbije" "Požadavky zákonů jsou umělé, kdežto požadavky přírody 
obsahuj í  vnitřní nutnost," napsal prý sofista Antifón ,  nevlastní bratr Plató
nův. U něho se snad poprvé setkáváme s tezí o přirozené rovnosti všech 
lidí: "Od přírody jsme všichni a ve všem uspořádáni stejně, barbaři i Hel
lénové." Je to velká a významná věta, která už n ikdy nemohla být vzata 
zpět. Mladší sofista Alkidamás ji podle Aristotela upřesnil tak, že se vzta
hovala i na otroky: "Bůh učinil všechny svobodnými, příroda neučini la 
nikoho otrokem." 

Kromě výroků slavných a často citovaných sofistů známe i několik dal
ších od mužů, jej ichž jména se skrývaj í v anonymitě. Patřili většinou 
k mladší generaci a zabývali se zejména otázkou relativnosti morálních 
hodnot. Jeden z nich ve Dvojí ,'eči napsal : "Y Thessalii se zdá muž zname
nitým, krotí-l i  koně a mezky ze stáda a porazí- l i  a upeče býka, na Sicíl ii je 
to věc otroků. Makedonci pokládaj í  za chvályhodné, obcuj í-li dívky před 
manželstvím s mnoha muži, po vstupu do manželství je  to hanba. V Lýdi i  
dívky svá těla prodávaj í, a když si tak vydělaj í  dost peněz, vdávaj í se ."  Tato 
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prostá konstatování  byla rafinovaně účinným útokem proti idealistům: 
jaképak "věčné ideje" mravnosti, ctnosti atd . ,  když jsou v každé zemi j iné? 
Navíc dávala vzniknout novým otázkám, jež si  vyžadovaly nové odpovědi . 
Mužové, kteří se tím vším zabývali, nebyl i rozhodně pouhými "mudrlant
skými živnostníky" , j imž šlo jen o to tahat z kapes svých žáků peníze.  Ačkoli 
známe jen nemnoho jej ich výroků, ke všemu stručných a protikladných, 
nemůžeme ani na okamžik pochybovat, že jsou výrazem nebojácného úsilí 
pohnout l idským myšlením vpřed . 

Je pochopitelné, že sofisté museli těmito výroky i řečmi kolem n ich budit 
u konzervativní část i obyvatelstva řeckých měst pohoršení. Nejen idealis
tičtí fi lozofové a aristokratičtí pol itikové, ale i poctiví muži z l idu j im vytý
kali, že zpochybňováním morálních hodnot "narušuj í  zvyky předků" , že 
svými novotami "vnášej í  do obce rozbroje" a že vyučováním slovnímu zá
polení učí lhát a podvádět, čímž kazí mládež. Mnohým sofistům se kromě 
toho dala důvodně vytknout "neúcta k bohům" a "bezbožnost" . Pohoršení 
se postupně změnilo v averzi, která zachvátila široké masy, a sofisté byli 
pronásledováni cestou práva a někdy i nepráva. Procesům často neunikli 
ani maj itelé velkých škol s vybranými posluchači . Tím spíš j im padl i  za oběť 
potulní učitelé, kteří přednášeli sofistiku v nejvulgárnější formě za pytlík 
bobů na náměstí. Tresty bývaly povětšině tvrdé: u neobčanů vyhoštění, 
u občanů vypovězení. V Sókratově případě, třebaže v důsledku tragického 
omylu, dokonce smrt. 

Sókratovo odsouzení bylo největším neštěstím, jež lze, i když jen zčásti 
a nepřímo, sofistům klást za vinu . Jinak se proti společnost i  neprohřešil i  
o nic víc než třeba filozofové nebo rétoři, mezi kterými se našla rovněž 
pochybná individua .  V první generaci sehráli naopak významnou úlohu. 
Ovlivnili teoretické myšlení fi lozofů i politickou praxi státníků, obrátil i 
pozornost k dosud nezkoumaným otázkám státu a práva, propracovali 
mnohé problémy z řady speciálních oborů (mezi nimi i z jazykovědy) za
slouži li se o obnovu přírodovědného zkoumání. Jej ich podněty se odrazily 
v nejrůznějších oblastech veřejného života. Samozřejmě ne vždy kladně, 
ale přinejmenším do dob peloponnéské války jen výj imečně záporně. 

Jestl iže sofistické hnutí nakonec zaniklo ve svém protikladu, nebyla to 
už škoda. Ještě v poslední fázi poskytlo však budoucnosti jedno poučení: 
kam může vést vulgarizace. Svou historickou úlohu spln ilo ovšem už před
tím .  Otevřelo novou kapitolu v děj inách l idského myšlení a vyplnilo ji od
vážnými větami ,  jež by v něm j inak rozhodně chyběly. Na tom nic nemění 
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ani skutečnost, že mnozí současníci je  neradi poslouchali a mnozí potomci 
špatně vykládal i .  

Jak známo, řecké vědecké spisy z doby před Platónem se téměř úplně 
ztratily. Známe z nich jen drobné úryvky, citáty a výklady pozdějších auto
rů, které však dostatečně dokumentuj í  obrovské úsilí i jedinečné výsledky, 
j imiž se Řekové dostali v čelo vědeckého pokroku na naší planetě. Pouze 
jeden obor, pěstovaný už dříve Egypťany a Babylóňany, byl této ztráty 
zčásti ušetřen :  lékařství. 

Zachovala se sbírka lékařských spisů, kterou sestavili asi ve 3. století př. 
n . 1 .  učenci alexandrijského Múseia ze starších děl, jej ichž autorství připsali 
proslulému lékaři z ostrova Kóu Hippokratovi (460-377 př. n . I . ) .  Obsahuje 
celkem 58 spisů, z nichž nejstarší pocházej í  z počátku 5. století př. n 1 . ) .  
Není pochyb, že  jej ich autoři byli příslušníci různých lékařských škol, neboť 
se odlišuj í  koncepcí i vědeckou a l iterární úrovní. Již slavný pergamský 
lékař Galénos se pokusil ve 2. století n .  I. oddělit Hippokratovy spisy od 
ostatních a uznal z nich za pravé jen jedenáct (ve skutečnosti je  j ich však 
pravých nejvýše šest) .  Ať byl však j ej ich autorem kdokoli, ve svém celku 
jsou nejvýznamnějším dokladem o stavu a vývoj i lékařské vědy v klasickém 
Řecku. Poskytuj í zároveň překvapivý pohled na řecký přínos k lékařství, 
o němž se po staletí mělo za to, že byl ve srovnání s egyptským a babylón
ským druhořadý. Některé z nich patří k nejcennějším výtvorům starověké 
vědecké l iteratury vůbec. 

O řeckém lékařství z dob před touto Hippokratovskou sbírkou víme po
měrně málo. Lékařství považovali Řekové původně za umění (technej,  
které ovládali především bohové, zejména Diovi synové Apollón a Hermés 
a Diova dcera Artemis. Samostatného a všeobecně uznávaného boha lé
kařství si vytvořil i Řekové poměrně pozdě . Homér se zmiňuje o vynikaj í
cím lékaři Asklépiovi, synovi boha Apollóna a nymfy Korónidy, ale prv
ní zmínky o Asklépiovi jako o bohu se objevuj í až v 7.-6. století př. n. I .  
Trojské války se zúčastnili ve  funkci lékařů Asklépiovi synové Macháón 
a Podalerios. (Homér v souvislosti s nimi vyslovil větu, jež přežil a  věky: 
"Lékař je muž, jenž cenu má za mnoho j iných ." )  Z archaické doby máme 
zprávy o skutečných, tj . nemytických lékařích . Jej ich povolání bylo zpravid
la  dědičné a přenášelo se z otců na syny nebo na adoptované žáky. Koncem 
6 .  století př. n . 1 .  existovaly už v Řecku celé "lékařské školy" a v jednotlivých 
městech působil i vedle vojenských lékařů zvláštní "veřejní  lékaři" .  Nejzná-
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mější Z těchto škol vzn ikly v j ihoitalském Krotónu, v severoafrické Kyréně, 
na ostrovech Rhodu a Kóu, v maloasijském Knidu a pozděj i v Epidauru. 
Rozmnožené o další (ve Smyrně, Efesu, Pergamu, Alexandrei aj . )  se udr
žely až do sklonku antiky. 

Řadu významných osobností mezi řeckými lékaři zaháj i l  Démokédés 
z Krotónu (asi 550-483 př. n . I . ) ,  který působil jako veřejný lékař n a  Aigíně 
a v Athénách, pak u Polykrata na Samu a po zajetí Peršany jako osobní 
lékař Dáreia I .  Když byl pak propuštěn, vrátil se do Krotónu a stal se tam 
hlavou lékařské školy. Jeho mladším současníkem byl Pýthagorův žák AI
kmaión, rovněž z Krotónu, který prý první pitval zvířata a objevil nervy. 
Třetím z těchto dávných lékařů byl filozof Empedoklés z Akragantu. Pak 
se už objevil "zakladatel vědeckého lékařství" Hippokratés. 

Hippokratés pocházel ze staré lékařské rodiny, jež odvozovala svůj pů
vod od Asklépia. Už jeho otec Hérakleidés byl proslulým lékařem a lékaři 
se stali i jeho synové Thessalos a Drakón .  Vyučil se u svého otce, cestami 
po Řecku a Egyptě se seznámil s tehdejší lékařskou praxí a po návratu na 
Kós se stal hlavou tamější školy. Jeho základní zásadou při léčení bylo "řídit 
se přírodou" : jedině tehdy, nevyléčí-Ii příroda sama, smí l ékař sáhnout 
k zásahům do organismu, z n ichž za nejvážnější považoval chi rurgický. 
Největší slávu si získal přímo revolučním způsobem boje  proti moru v At
hénách roku 429 př. n. I. Izoloval zamořené oblasti a ničil v nich chorobo
plodné zárodky ohněm, aby tak zabránil šíření epidemie. Rozmanitost 
l idských organismů vysvětloval vzáj emným poměrem smíšen í  "čtyř šťáv", 
tj . krve, slizu, bílé a černé žluči. Z toho vyvodil učení o čtyřech povahách 
(sangvinické, flegmatické, cholerické a melanchol ické) ,  jež se udrželo až 
do nejnovější doby. Jistěže mnohé nepoznal a v mnohém se mýli l . Neroz
l išoval například nervy od cév a arterie považoval za naplněné vzduchem. 
Důležitější však bylo, co poznal a v čem se nemýli l .  To mu také vyneslo jeho 
čestný titul . Napsal řadu odborných spisů o chirurgii a patologoii, o zlome
ninách a vykloubeninách, o vnitřních onemocněních, o přípravě léků aj . 
a velké pojednání O vzduchu, vodách, místech , v němž se zabýval  vlivem 
klimatických činitelů na l idské zdraví. Byl také autorem první známé kla
sifikace nemocí a několika filozofických spisů . Ve stati Hlavní zásady lékaře 
uvedl: "Nejpřednější starostí musí být vždy, abys nemocného léčil .  Je-l i  k tomu 
víc možností, vol tu, která není vypočítána  na podiv. Tím se l iší svědomitý 
a vědy znalý lékař od šarlatána . . .  Příroda je lékařem nemoci . . .  Lék je vše, 
co může změnit nepříznivý stav. V mnoha případech je  dobrým lékem, 
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nepředepíšeme-Ii žádný lék . . .  Uzdravit všechny nemocné je nemožné. 
Zasáhnout v pravém okamžiku je základem každého léčení. . .  Nejen lékař 
musí učinit, co je třeba, ale i nemocný sám, jeho rodina a všc řídící příroda." 

Za mezník ve vývoj i řeckého lékařství ve vědu se považuje Hippokratův 
spis O svaté nemoci, kde je přesvědčivě dokázáno, že epilepsie není o nic 
svatějšího původu než kterákoli  j iná nemoc. Kromě sedmi knih Návštěv 
s množstvím chorobopisů, jež dovedou zaujmout i nelékaře, sepsal Hip
pokratés své Aforismy, kde je  i známý a často citovaný výrok: "Lidský život 
je krátký, umění dlouhé." 

Nejpozoruhodnějším na řeckém lékařství, a zároveň tím nejdůležitěj 
ším, čím se odl išovalo od  lékařství j iných starověkých národů, byl j eho 
racionální charakter. Už homérští lékaři léči l i  hoj ivými mastmi, obklady 
a nápoj i ,  nikoli kouzly a zaříkáváním. Základní význam pro řeckého lékaře 
měly podle nejstarších pramenů "zkušenosti a užívání rozumu" Pozdější 
prameny zdůrazňuj í  navíc "přirozené nadání a vzdělání" . Egyptští a mezo
potamští lékaři dosáhli četných úspěchů při léčení zlomenin kostí, ošetřo
vání zubů a při určování zásad hygieny a životosprávy. Jej ich léčebné me
tody byly však v podstatě iracionální. Ve starověkém Egyptě se za příčinu 
každého onemocnění považovala nějaká nadpřirozená síla, "nepřítel muž
ský nebo ženský, duch nebo mrtvá osoba" Lékař musel tedy především 
zj istit, která nepřátelská síla onemocnění způsobila ,  a když se mu to poda
řilo, musel použít správné zaklínací či zaříkávací formule, aby od této síly 
nemocného osvobodil .  Podobně léčil i uštknutí hadem nebo štírem, různá 
zranění, a j ak se zdá, i bi lharziózu a trachom. Z lékařských papyrů známe 
v této souvislosti spoustu zaklínání a zaříkávání (mnohdy vskutku poetic
kých) ,  ale jen velice málo účinných léků. Babylónští a asyrští lékaři se navíc 
museli poradit před zásahem s hvězdami nebo se sny. "Všeobecně se má za 
to, že provádění mumifikace nutně seznámilo Egypťany s anatomií l idské
ho těla," říká h istorik staroegyptského lékařství S. Sauneron (v Posenerově 
Egyptské civilizaci, 1 959) .  "Ve skutečnosti tomu však tak nebylo a jej ich 
pojednání jsou plná fantastických definic . . .  Egyptská medicína se v pod
statě zakládala na magii a mnoho léčebných postupů a léků nemělo na
prosto žádnou cenu ."  Lékařství neřeckých národů Asie a Afriky vyústilo 
proto přes všechny dílčí úspěchy většinou v šarlatánství. Řecké se přes 
všechny nevědecké či předvědecké prvky vyvinulo díky svému racionální
mu základu ve vědu. 

Historikové uváděj í  zpravidla čtyři zdroje  řeckých lékařských vědomostí. 
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Za první považuj í asklépieia , tj . svatyně boha Asklépia s léčebnými a rekon
valescentními zařízeními ,  kde pečovali o nemocné Asklépiovi kněží. Tito 
kněží byli školenými lékaři a při léčení vycházeli ze zkušeností získaných 
praxí. Asklépieia byla  zřizována ve zdravém podnebí, uprostřed lesů a po
blíž pramenů, a byla vybavena různými kulturními a tělovýchovnými zaří
zeními (divadly, hudebními s íněmi, stadiony) . Léčba se v nich prováděla 
komplexně, přičemž zvláštní důraz se kladl na  to, aby pacient svou životo
správou pomáhal přírodě obnovit porušenou rovnováhu . Předepisovaly se 
v n ich lázně, cvičení, dieta, léky atd. a k chirurgickým zákrokům se přistu
povalo až v krajn ích případech. Druhým ze zdrojů  lékařských vědomostí 
byla gymnasia, j ej ichž představení dospěli k rozsáhlým znalostem povrcho
vé anatomie, posilovacích cviků, účinků masáže a v napravování pohmož
děnin. Za třetí zdroj se považují  zkušenosti egyptských a babylónských 
lékařů, jež Řekové soustavně studovali .  Jeho význam se však j eví ve světle 
dnešních poznatků podstatně menší, než se dříve předpokládalo, a není 
pochyb, že zejména při léčení zlomenin a zevních zranění se řečtí vojenští 
lékaři obešli bez jakýchkoli vzorů . čtvrtý z těchto zdrojů  byla filozofie, j ež 
vyzbroj i la lékařství metodickým myšlením, přesným rozlišován ím a schop
ností teoreticky zevšeobecnit empirické zkušenost i .  Lze říci, že právě filo
zofie umožni la povýšit řecké lékařství na vědeckou úroveň. 

"Kdo si chce osvoj i t  důkladnou znalost lékařství, musí mít tyto podmín
ky: přirozené nadání, vzdělání, vhodné prostředí, přípravu od mládí, chuť  
k práci a čas," napsal Hippokratés. "Jsou dvě různé věci :  věda a domýšli 
vost .  Věda dává znalost a domýšlivost nevědomost. Musíme tedy . . .  vnést 
filozofii do lékařství a lékařství do filozofie, protože lékař, který je současně 
fi lozofem, se rovná bohům. Mezi oběma není velký rozdíl ,  neboť všechny 
vlastnosti filozofie jsou obsaženy také v lékařství: nezištnost, ohleduplnost, 
zdrženl ivost, důstojnost, vážnost, soudnost, rozhodnost, ryzost povahy, 
znalost věcí pro život užitečných a nezbytných, odpor ke špatnosti, nezá
vislost na pověrách a božská vznešenost . . .  Ideálem lékaře je lékař filozof. " 

Na lékaře kladli tedy Řekové vysoké požadavky odborné i moráln í. Pří
prava na  lékařské povolání trvala deset i víc let .  Jej í  součástí bylo studium 
všech oborů vědy a výběr žáků byl přísný. Slavnostní l ékařská přísaha ,  
připisovaná Hippokratovi, je dodnes morálním kodexem lékaře v civilizo
vaných zemích : " . . .  Nemocné budu léčit podle svých vědomostí a znalostí 
k jej ich užitku a prospěchu.  Bude-li j im hrozit nebezpečí nebo újma, vyna
snažím se je  ochránit .  Nikomu nepodám, ani kdybych byl o to žádán, 
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Řecké lékai"ské nástroje ze 4. -1. století pi". n. I. (podle expollául v Epidaurském muzeu) 

smrtící lék, ani mu nedám takovou radu. Právě tak nepodám žádné ženě 
lék, aby potratila .  Do všech domů, do n ichž vstoupím jako lékař, vejdu jen 
k prospěchu a k léčení nemocných . Zdržím se všeho nespravedlivého proti 
zákonu a všeho hanebného . . .  Co uvidím a uslyším při léčení nebo se dovím 
mimo léčení, o tom pomlčím a budu to pokládat za tajemství, jestliže by to 
nemělo být veřejně známo." 

Při výkonu lékařského umění vázala řecké lékaře jenom jej ich přísaha. 
Nikdo jim nebránil , aby léčili po svém a bez ohledu na uznávané autority, 
neexistovaly pro ně ani žádné předpisy, ani žádné sankce pro případ ne
úspěšné léčby. Hippokratova škola na Kóu kladla důraz na komplexní 
pozorování a posuzování všech skutečností ze života nemocného a spolé
hala hlavně na správný životní režim a dietu. Lékařská škola na Knidu 
léčila hlavně přípravky z rostlin, pozděj i  se pod vlivem Práxagora z Keu 
stala nejvýznamnějším střediskem anatomických studií. Svoboda od dog
mat a možnost experimentu umožnily příslušníkům jednotlivých lékař
ských škol, stejně jako soukromým a veřejným lékařům, aby pozvedli  úro
veň řecké lékařské vědy a praxe na výši, jež zůstala ve starověku 
nepřekonána. Z jej ich spisů a záznamů přímo cítíme, že byli s to dosáhnout 
ještě větších pokroků. Bránil tomu jen náboženský zákaz pitvy lidského těla 
a nedostatek prostředků k přesnému měření a k chemické analýze. "Byli 
zkrátka tak vědečtí," napsal B.  Farrington ve Vědě ve starém Řecku , "jak 
jim to dovolovaly materiální podmínky jej ich doby." 
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V době, kdy egyptský lékař četl nad nemocným zaříkávací formule z hie
roglyfických svitků a chaldejský mág usuzoval na nemoc z postavení hvězd, 
řecký současník Hippokratův napsal : "Jestliže j sem nazva l  tyto body (tj .  
vnitřní nemoci a neduhy) temnými, neznamená to, že nás ovládaj í. Vyplývá 
to pouze z omezené možnosti nemocného dát se prohlédnout a schopnosti 
lékaře provést prohlídku. Je zapotřebí jen víc námahy a času, abychom je  
poznali ,  jako bychom je viděli očima protože to, co  uniká zraku, lze ovlád
nout zrakem duševním. Nemůže-l i  ošetřuj ící vidět potíž očima, ani poznat 
sluchem, snaží se ji zj istit rozumem . . .  Nuže, ačkol i  lékařství nemůže v pří
padě nádorů, onemocnění j ater a břišní dutiny nic rozpoznat  zrakem, přece 
objevilo j iné prostředky. Je to j asnost nebo chraptivost hlasu, rychlé nebo 
pomalé dýchání a povaha výměšků, např. pach nebo barva, hustota a říd
kost, které umožňuj í  lékaři usuzovat, na j aký stav tyto příznaky ukazují .  
Některé naznačuj í, že určitý orgán je  j iž napaden, j iné, že může být napa
den dodatečně. Nevíme-li to přesně a příroda to nechce z vlastní vůle 
prozradit, najde si lékař prostředky, kterými j i  donutí vydat svá tajemství, 
aniž přitom (nemocnému) ublíží. Přiměje například kyselou potravou a ná
pojem vydat hlen, takže lze zrakem poznat, co bylo předtím neviditelné. 
Anebo vyskytuj í-l i  se známky choroby při dýchání, nechá (vyšetřovaného) 
běžet do kopce a přinutí tak přírodu, aby odhalila příznaky." - Jsou to věty 
velké odvahy, hodné skutečných vědců . Dovedeme je ocenit i v době rent
genu a elektrokardiografu. 

Všestranné pokroky řeckého lékařství na sklonku klasické doby vedly 
k rozšíření jeho univerzálnosti a zároveň k prohloubení jeho specializace .. 

Z pramenů se dovídáme o "týmové práci" lékařů v léčebných ústavech i 
o praxi specializovaných chirurgů, internistů, očních lékařů, dentistů, gy
nekologů, sportovních a vojenských l ékařů . Setkáváme se i s l ékařkami, 
jej ichž praxe se však omezovala na léčení žen a dětí. Farmacie se nevyvi
nula v samostatné odvětví; lékaři ostatně připravoval i  léky osobně až do 
nedávna.  Lékařské nástroje, které přinesli z tehdejších dob do dnešních 
muzeí archeologové, vypadaj í docela nestrašidelně a připomínaj í  inventář 
chirurgů a porodníků asi tak z počátku našeho století. Mnohé jsou ze 
stříbra nebo ze speciálních slitin a dodnes nenesou známky rzi .  

Stavební pozůstatky léčebných zařízení klasického a poklasického Řecka, 
jež se zachovaly, patří k nejpůsobivějším památkám starověku. O Epidauru 
v Argolidě jsme už mluvili .  Stejně impozantní (až na divadlo) j sou však i trosky 
Asklépieia na Knidu, jej ichž výzkum zaháj i l  roku 1858 Angl ičan Ch. New-
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ton. Totéž platí o asklépieiu na Kóu, jež vděčí za své odkrytí německým 
archeologům, které sem přivedl roku 1 90 1  R. Herzog. Trosky chrámů, 
oltářů, lázeňských budov a bazénů se tu rozkládaj í  na čtyřech horských 
terasách spojených mramorovými schodišti , roste tu platan s dvanáctimet
rovým průměrem kmene, který prý zasadil sám Hippokratés. A platí to 
rovněž o pergamském asklépieiu, které však bylo dobudováno až v hellé
n istické době. Jeho západní stranu lemuj í  krásné iónské sloupy jedné ze tří 
stinných kolonád, jež sloužily procházkám pacientů, jsou tu pozůstatky 
dvou kruhových chrámů, jež byly léčebnými zařízeními ,  do původního 
stavu je obnoveno lázeňské divadlo. V posvátných studních je  dodnes léči
vá voda, podzemní chodbou vedoucí k chrámu protéká potůček, jehož 
bublání působí dobře na nervy i člověku, který si je nemusí zrovna spravovat. 

Řada proslulých lázeňských středisek, například u radioaktivních pramenů 
na ostrově Ischi i  u Neapole nebo na Rhodu, existuje  dodnes a je  právě tak 
navštěvována a oblíbena jako v dobách, kdy v n ich léčili Asklépiovi služeb
níci. Nemocniční budovy, o nichž máme zprávy ze všech velkých měst, 
bohužel zmizely. Víme jen tolik, že stály v tichých okrajových čtvrtích, kde 
klid pomáhal léčit, a že bývaly obklopeny sady. Některé patřily soukromým 
lékařům; většinou byly veřejné, zejména v demokratických státech . 

Nyní je třeba odpovědět na otázky, jež se v této souvislosti vnucuj í  člo
věku z naší doby a z naší země. Nuže : všechna tato léčebná zařízení byla 
přístupna všem svobodným Řekům. V soukromých se platilo, ve veřejných 
bylo léčení v zásadě bezplatné. Vyžadovalo se však, aby pacient poskytl 
léčebnému zařízení příspěvek podle svých majetkových poměrů . Jeho výši 
si stanovil sám, a to zpravidla slibem Asklépiovi před nastoupením léčení, 
a zaplatit jej musel až tehdy, když se podle vlastního úsudku cíti l uzdraven .  
Zachovaly se  záznamy o velkorysých darech bohatých pacientů, které prak
ticky kryly provozní náklady těchto zařízení, i o příspěvcích chudáků, kteří 
věnovali jednoho kohouta nebo jeden obol . Veřejné nemocnice vydržovala 
města ze zvláštní daně zvané iatroion (iatros, "lékař") ,  sama též plati la 
lékaře a pomocný personál .  Platy veřejných lékařů byly velmi dobré a řídily 
se zejména jej ich věhlasem. Honoráře soukromých lékařů byly poměrně 
vysoké a mnozí z nich patřili k nejbohatším občanům. Jako Asklépiovi služeb
níci byli lékaři osvobozeni od dani a těšili se všeobecné úctě a vážnost i .  

Úroveň lékařské vědy a péče nebyla samozřejmě v celém Řecku stejná .  
V teoretických studiích vedly maloasijské a j ihoitalské školy, v prakt ické 
péči o nemocné demokratické Athény, které nel itovaly prostředků, aby 
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získaly nej lepší lékaře (voli l  je a plat j im určoval l idový sněm) . Ukazatele ,  
na které j sme dnes  zvyklí, např. počet lékařů nebo nemocničn ích lůžek na  
1 000 obyvatel, ze  s tarověkého Řecka neznáme. Přesto však můžeme uvést 
alespoň j eden syntetický, který nás překvapí. Dokonce j eště víc než orga
n izace řeckého zdravotnictví, jež uplatnila mnohé ze zásad, k nimž dospěly 
j inak až nejpokrokovější  státy v našem století. 

Je pravda, že to nezáviselo jen na zdravotnické službě a lékařské vědě -
ale průměrný věk zhruba tisíce řeckých mužů z různých měst a spol ečen
ských skupin, o nichž máme z 5. a 4. století př. n. I. spolehl ivá životop isná 
data, se pohyboval (po odečtení padlých ve válkách) kolem sedmdesáti let . 
Takový ukazatel průměrného věku může být chloubou kterékol i  moderní 
demografické statistiky. 

Tento exkurz o řeckém lékařství byl možný jen proto, že se nám zachovala 
aspoň jedna lékařská kniha, jež zčásti pochází z klasické doby. Nebýt této 
šťastné náhody, měli  bychom o něm j en zcela všeobecné informace . Asi 
takové, jaké máme z ostatních oborů přírodních věd .  Zněly by přibl ižně 
takto (podle Diogena  Laertského) : "Alkmaión . . .  ve svých spisech vykládá 
ponejvíce o lékařství, někdy však také o přírodě .  Jak se zdá, první sepsal 
pojednání o přírodě . "  Nebo: "Epicharmos z Kóu zanechal zápisky obsahu
j ící jeho názory o přírodě, mravnosti a léčení . . .  Zemřel ve věku 90 let ." 

Všechno co víme o pěstování přírodních věd v klasické době, j sou pouze 
mezery v našich nevědomostech . Platí to bohužel také o fyzice, che mii , 
astronomii , matematice a j iných oborech . Někteří h istorikové tvrdí, že 
v klasické době se tyto vědy nepěstovaly, protože vl ivem Sókratova a Pla
tónova učení se přesunul zájem z přírodovědního bádání na státovědu 
a etiku . Zaměňuj í  však jen nedostatečnost našich informací za nedostatek 
řeckého zájmu o všestranný vědecký rozvoj . Když se pak setkávaj í s boha
tými hellén istickými prameny, jsou překvapeni a mluví o "znovuzrození 
řecké vědy" . Právem lze ovšem předpokládat, že mezi vymoženostmi řecké 
vědy ze sklonku archaické doby a jej ím neobyčejným rozmachem v době 
hellénismu byla nepřetržitá kontinuita. Pouze o ní nemáme dost zpráv. 

Řekové vstoupil i do klasické doby dobře obeznámeni s přírodou a plni 
přirozené zvědavost i .  Pozorovali přírodní jevy, přemýšlel i  o n ich, snaži l i  se 
je vysvětlit . Přitom j im  šlo především o praxi : j ak využít botanických a zoo
logických znalostí v zemědělství, fyzikálně-chemických ve výrobě kovů, 
astronomických v mořeplavectví, mechanických ve stavebnictví. Vycházeli 
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přitom z empirických zkušeností, které prověřovali , rozšiřovali, klasifi
kovali a zevšeobecňovali . Vymoženosti z archaické doby nepovažovali za 
hřivnu, kterou by měli v zájmu zachování zakopat, a snažili se je ve svůj 
prospěch rozmnožit .  Přitom neváhali podle svého zvyku přej ímat, co po
važoval i  za užitečné, od j iných národů.  Samozřejmě nejednou vyšli z chyb
ného předpokladu nebo se chopil i věci za špatný konec; kritičnost a racio
nálnost je však obvykle přivedla na správnou cestu. Postupoval i  po ní 
způsobem, který vzhledem k tehdejším podmínkám považujeme i dnes ve 
většině případů za nej lepší. 

Vesmír lákal už první generaci předchůdců řecké vědy. Geniálně vytušil i 
jeho materiální spoj itost s naším světem a věnovali se zejména zkoumání 
podstaty a pohybu nebeských těles . Pokud jde o astronomii, není pochyb, 
že leccos z ní  převzali od Egypťanů a Babylóňanů.  Přitom se vyhnuli většině 
toho, co v ní  bylo iracionální, a nesklouzli do hvězdopravectví. Své původní 
i převzaté poznatky brzy rozmnoži l i  novým bádáním.  Tak Thalétův mladší 
současník Kleostratos zkoumal data slunovratu z pozorovatelny na tened
ské Ídě a pozdější athénský hvězdář Fainos na Lykabéttu . Zj ištění, k n imž 
dospěli, liší se od moderních asi o půl dne. Athéňan Metón upřesnil data 
slunovratu natolik, že roku 432 př. n. I .  navrhl podle n ich reformu kalen
dáře, kterou postupně přijala většina řeckých států. Délku slunečního roku 
vypočítal na 3655/19 dne, jeho současník Oinopidés z Chiu j i  určil na 3653/8 
dne a pozdější slavný hvězdář matematik Eudoxos z Knidu na 365 1/4 dne. 
Těchto výsledků dosáhli s pomocí nejjednodušších měřicích přístrojů  
a přesýpacích nebo vodních hodin. Přitom jej ich maximální odchylka od 
výpočtů moderních astronomů, podle n ichž má sluneční rok 365,242 1 98 
dne, činí pouze 0,03 % ( ! ) .  Astronomové spolupracovali od počátku s geo
grafy, z nichž Anaximandros sestavil první Mapu světa a Hekataios napsal 
první Popis světa. Jej ich následovníci v 5. a 4. století př. n. I .  doplni l i  pak 
obraz světa novými údaj i  a zakresli l i do něho první poledníky a rovnoběž
ky. Mapu hvězdné oblohy i lustroval i  fantastickými a snadno zmapovatel
nými obrazy souhvězdí - aniž tušili, že jména, která jim dali podle postavy 
z mýtů, budou se ještě po dvou a půl tisíciletích používat v kosmonautice. 

Náš svět a j eho příroda zajímaly rovněž už nejstarší badatele. V díle 
velkých Míléťanů pokračovali v 5 .  a 4. století př. n .  I .  přírodní fi lozofové 
a atomisté v čele s Leukippem a Démokritem, kteří dospěli k jedinečným 
anticipacím závěrů moderní vědy, jak jsme o tom j iž mluvili .  Přírodovědná 
pozorování přivedla například Anaxagora k zj ištění, že "větry vznikaj í  teh-
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dy, když se vzduch rozředí slunečním teplem" Astronomové věnovali 
zvláštní pozornost meteorologii a za součást své práce pokládali předpoví
dání počasí. Z nepřímých zpráv můžeme usuzovat, že pokroči lo zejména 
studium botaniky, protože učenci z Platónovy Akademie, j inak nepříl iš 
naklonění přírodním vědám, mohli už sestavit první klasifikaci rostl in. 
(Klasifikaci živočichů podal až Aristotelés.) 

Na úroveň fyziky a chemie můžeme soudit jen podle informací o stavu 
výrobních technik, je l ikož veškerá odborná l iteratura se ztrati la .  Řekové 
dovedl i  vyrábět všechny ve starověku známé kovy v žádoucí tvrdosti a pruž
nosti. Znali dokonce velmi odolné slitiny z mědi ,  jej ichž přesné složení 
a technologii výroby se nám nepodařilo zj istit (např. kov zvaný oreichalkos, 
což teprve od 1 .  století př. n. I. znamená "mosaz") .  Jej ich texti lní a kera
mické zboží j akostí v té době nikdo nepřekonal. Jedině ve výrobě purpu
rového barviva je předčil i  Foiničané a ve výrobě mumifikačních látek 
Egypťané (o mumifikaci se však Řekové nezajímali ) .  Znali hřídel ,  páku, 
kladku a měli propočítány jej ich účinky. Používal i  j ich běžně jako mecha
nických prostředků v lomech, docích, přístavech a ve stavebnictví. Dobře 
měli prostudováno působení lodního kormidla ( řídicího vesla), umístění 
plachet a veslařů. Jak vyplý\rá ze zmínek o vlastnostech kola a pohybu vozu 
znal i  snad už zákon setrvačnosti . Vynikaj ících úspěchů dosáhli také v akus
tice . Pýthagorás zdůvodnil vztah mezi délkou struny a výškou tónu,  Arche
láos kolem roku 450 př. n . 1 .  zj istil , že "zvuk vzniká rozechvěn ím vzduchu",  
a pozůstatky divadel a ódeí dokazuj í, že stavitelé dovedli poznatky z akus
tiky dokonale uplatnit v praxi . Obdobně tomu bylo v optice . V l i teratuře 
se o ní zachovaly sice jen dvě zmínky (o čočce u Aristofana a o lomu světla 
u Paltóna),  ale o úrovni jej ich znalostí svědčí zejména entasis u chrámových 
sloupů. Jinak je snad zaj ímavé, že už na sklonku archaické doby znali 
Řekové sílu obsaženou v "Héraklových hroudách", kterou Eurípidés na
zval podle jej ich naleziště u Magnésie nad Maiandrem magnetismem. 
Znali dokonce elektřinu (statickou) :  Thalés j i  pojmenoval podle jantaru 
(řecky zvaného élektron) ,  když zj isti l ,  že tření suchým hadrem vyvolává 
v něm sílu, která přitahuj e  drobné předměty. 

Zvlášť významným oborem řecké vědy byla matematika, j ež se v klasické 
době rozdělovala na aritmetiku, geometrii ( rovinnou a prostorovou),  tri
gonometrii a pozděj i  ještě na algebru. Rozvíjela se na základech, které 
pocházely už z archaické doby, a stala se vůbec prvním oborem, jenž dosáhl 
podle našich měřítek úrovně skutečné vědy. Rozsáhlé matematické zna-
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losti měli ovšem už předtím Egypťané, Babylóňané a Foiničané. Řekové 
od nich převzali některé postupy a metody, avšak k nejdůležitějším poznat
kům se propracoval i  zcela samostatně. Na rozdíl od těchto starších národů 
dokázali tyto poznatky zobecnit, teoreticky zdůvodnit a formulovat v po
učky ("věty") .  Průkopnickou úlohu sehráli přitom stavitelé a zeměměřiči, 
kteří zavedli také vlastní číselný systém na podkladě alfabety ( 1  = a', 2 = B' 
atd . ) .  Teprve potom se objevily velké postavy Thaléta a Pýthagora, jej ichž 
věty figuruj í dodnes ve všech učebnicích matematiky. O další rozvoj v 5 .  
a 4. století př. n .  I .  s e  zasloužila řada učenců, zejména Filoláos z Krotónu, 
který sepsal Pýthagorovy matematické přednášky, Hippokratés z Chiu, který 
vytvořil systém geometrických prvků, Archytás z Tarentu, který objevil analy
tickou metodu, Sókratův přítel Theaitétos, který vypracoval teorii řad. 
Platónův učitel Theodóros z Kyrény, který proslul výzkumy prvočísel; ko
nečně i sám Platón . Přesnost a určitost pojmů,  definic a důkazů, ke které 
dospěli matematikové předklasické a klasické doby, se stala příkladem 
a vytouženým vzorem pro ostatní obory vědy. Ve 4 .  století př. n .  I .  repre
zentovaly řeckou matematiku dvě velké školy: athénská v čele s Platónem 
a Hippokratem a knidská v čele s Eudotelem a Aristaiem. Pokrok, kterého 
jej ich příslušníci dosáhli , zastínil vše, co bylo v tomto ohledu známo z Egyp
ta a Mezopotámie. Připravil i  tak půdu pro nový rozmach matematiky 
v epoše hellénismu, jej íž úroveň překroči la moderní věda teprve nedávno.  

Řekové pěstovali vědu tak trochu jako duševní sport, jenž předpokládal 
prostředky, schopnosti, čas a chuť se j ím zabývat. Chápali ji však jako 
nástroj k poznání přírody a zároveň k nastolení lidské moci nad přírodou. 
Tak jako neznali "umění pro umění" ,  neznali ani "vědu pro vědu" .  Šlo jim 
o to, aby se jej í  výsledky co nejvíc rozšířily a využily v praxi . Trosky chrámů, 
divadel i j iných méně obdivovaných staveb dokazuj í, že jej ich architekti 
dokonale ovládali matematiku, statiku, fyzikální zákony, konstrukční 
a technologické postupy a vůbec že byli encyklopedicky vzdělanými odbor
níky. Pozůstaky přístavních hrází založených až v desetimetrové hloubce 
pod hladinou moře a větracích šachet v dolech, popisy těžkých staveb na 
bažinaté půdě a odvážných mostů, zbytky spádových vodovodů, kanalizač
ních sítí a si lnic si vynucuj í respekt i dnešních inženýrů . Vrak řecké lodě ze 
4. století př. n. 1 . ,  vylovený z moře roku 1 968 u Kyrénie na Kypru, uvedl 
v údiv dnešní konstruktéry :  zj istil i , že vzhledem k účelu a rozměrům by 
nemohli postavit trup s lepšími parametry. Zprávy o nakládání a vykládání 
v přístavech, o dopravě materiálu na staveništích, o práci v dolech a 10-
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mech svědčí, že přes značný podíl otrocké práce se v klasickém Řecku 
používaly mechanizační prostředky, které pracovní proces zrychlovaly, 
zlevňovaly a zefektivňovaly. A také lidem usnadňovaly. 

Vztah k vědeckému bádání a schopnost či neschopnost využít vědeckých 
poznatků je důležitým kritériem pokrokovosti společnosti a j ejího řádu .  
Společenské podmínky byly pro vědu v Řecku příznivější než kdekoli j inde, 
přičemž zvlášť vhodné klima pro jej í  rozvoj vytvořily demokratické státy. 
Otrokářský řád neměl ovšem zásadní zájem na rozsáhlém uplatňování  
výsledků vědy ve výrobní praxi .  Přesto však ponechával pro ně v Řecku 
mnohem širší prostor než v zemích orientálních despocií, kde už první 
výhonky vědy zdegenerovaly v tajné umění kněží. Tyto okolnosti podporo
valy rychlejší rozvoj výrobních sil v Řecku, kdežto v zem ích orientálních 
despoci í jej brzdi ly. Rozvoj výrobních sil podněcoval pokrok, jej ich stagna
ce utvrzovala zaostalost. Nebylo tedy otrokářství j ako otrokářství a mezi 
hellénským a orientálním bylo nemálo rozdílů .  

Nemálo rozdílů ! A navíc takových, že  Řecko klasické doby poskytovalo 
zcela j iný pohled než všechny ostatní země na naší planetě .  

Kulturně převyšovali Řekové všechny blízké i vzdálené národy. Už dáv
no dohnali tisíciletý náskok těch, které vstoupily na dráhu děj in před nimi, 
a předstihli j e  ve všech oborech tvůrčí činnosti . V době, kdy vztyčili k nebi 
Parthenón a ozdobil i svou zemi stovkami chrámů, d ivadel a radnic, vyrostl 
v Persii jedině nový královský palác v Súzách ; v Egyptě se stavěla pouze 
kasárna pro perská vojska, v Karthágu a v neřecké části I tálie reprezento
valy arch itekturu jen hradby a hrobky. Díla řeckých sochařů nesrovnatelně 
převyšovala etruské hl iněné sarkofágy a figuríny; perské rel iéfy a egyptské 
skulptury byly už j en opakováním starých schémat, foinické výtvarné umění 
nikdy nestálo za mnoho, římské ještě neexistovalo. V dramatickém básnic
tví neměli Řekové vůbec konkurenty, epická a lyrická poezie se  jinde v té 
době jakoby propadla do země, proti jej ich odborné a umělecké literatuře 
stály jen náboženské knihy Židů a starých Indů . Ve filozofii měli Řekové 
protějšky jedině v tehdy j im neznámých Číňanech, kteří j i  však pěstovali ,  
jak známo, pouze jako moudrost, nikoli j ako vědu . 

Politické zřízen í, ke kterému Řekové dospěli ,  bylo rovněž historicky vyšš í  
než zřízení všech j iných národů . Jeho nejpokrokověj ší formou byla demo
kratická republika, o kterou j inak usiloval jen lid j edné zemědě lské obce 
ve střední Itál i i ,  jež se jmenovala Řím . Mnohé řecké státy měly ovšem méně 

401 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

pokrokové zřízení, avšak i to nejméně pokrokové zaj išťovalo víc práv ob
čanům, než jakékoli j iné jinde. Ekonomicky předčil i  Řekové ostatní národy 
růstem výrobních sil, rozsahem směny i lepším uspokojováním materiál
n ích potřeb. Vojensky byli tak silní, že se mohli ubránit kterémukoli vněj
šímu nepřítel i .  Měli též nej lepší vyhlídky do budoucnost i .  

Řecko klasické doby bylo tedy po všech stránkách vyspělejší než všechny 
ostatní země:  hospodářsky, politicky, kulturně. Proto též mohli žít Řekové 
na celkově vyšší úrovni než j iné dřívější či tehdejší národy. Mohli se lépe 
stravovat, oblékat a mohli lépe bydlet. Mohli vést život s bohatším vnitřním 
obsahem a v pestřejších formách . Mohli žít v lépe organizovaných spole
čenských útvarech, které j im poskytovaly víc bezpečnosti a svobody. Mohli 
se uplatňovat při správě státu a spolurozhodovat o svých osudech . Mohli 
rozvíjet své tělesné a duševní schopnosti, mohli pěstovat tělovýchovu 
a sport, mohli se od mládí vzdělávat, mohli se účastnit kulturního života 
a podílet se na civilizačních vymoženostech. Mohli se řídit řády a spravovat 
se zásadami, jež si sami stanovil i ,  a mohli  je uplatňovat způsobem, který 
j im zjednal kvalitativní převahu nad j inými národy. 

Za celkově vyšší úrovní Řecka se ovšem skrývaly rozdíly. Mnohé byly 
dost značné :  například mezi bohatými přístavy Korinthem nebo Syrakúsa
mi a chudými obcemi pastevecké Arkadie, mezi starobylými městy na Pe
loponnésu a novými osadami v sousedství Lukánů nebo Skýthů, mezi státy 
se stabilní demokratickou vládou a se střídaj ící se ol igarchií a tyran ií, mezi 
všestranně vyspělými Athénami a jednostranně vojensky zaměřenou Spar
tou. Nemalé rozdíly byly i uvnitř jednotlivých států, zejména v důsledku 
majetkové nerovnosti obyvatelstva. Přesto však žádný z nich nebyl tak 
nebetyčný j ako mezi pohádkovým bohatstvím velikých králů a bídou jej ich 
poddaných, mezi životem u řek a v žíznivých kraj ích pohlcovaných pouští, 
mezi mocí několika vyvolených a bezmoCÍ l idových mas v orientálních ří
ších. Všechny tyto rozdíly i vnitřní rozpory byly v řeckém světě však nesrov
natelně menší než v neřeckém. V neřeckém dosahovaly skutečně barbar
ských dimenzÍ. Barbarských také v dnešním smyslu .  

Největším rozporem v řecké společnosti byl ; j ak  známo, rozpor mezi. 
svobodnými a otroky. Jeho podstata byla stejná,  i když právní a faktické 
postavení otroků bylo v různých státech různé. Sparťané jednali s nimi j ako 
s nesmiřitelnými nepřáteli ,  v městech s průmyslovou velkovýrobou se na 
ně pohlíželo j ako na pracovní sílu se značnou hodnotou pro maj itele, 
v zemědělských kraj ích přežívaly ve vztahu k nim, patriarchální řády, v At-
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hénách se životními podmínkami blížili svobodným námezdním dělníkům. 
Nejtěžší pracovní podmínky měli otroci v dolech, o něco lepší v lomech 
a přístavech,  pak v zemědělství a průmyslové velkovýrobě, zpravidla  nej lé
pe byli na tom v domácnostech zámožných občanů. Otroci s odbornou 
kvalifikací mohl i  dosáhnout celkem dobrého postavení. Týkalo se to hlavně 
písařů, učitelů, účetních apod. ,  a případ otroka Euangela, který požíval 
Periklovy důvěry a spravoval celý jeho majetek, nepatřil mezi výjimky. 
Hranice mezi svobodným a otrokem nebyla  neprostupná. Svobodný Řek 
mohl upadnout do otroctví j ako válečný zajatec nebo nešťastnou shodou 
okolností, j ak se přihodilo na Sicíl i i  i Platónovi, a otrok mohl být vykoupen 
nebo propuštěn na svobodu, Neřek stejně j ako Řek. Otrok, který získal 
svobodu, se mohl vypracovat podle svých schopností, jeho děti mohly dostat 
plnoprávné občanství. Otroci se mohli zúčastňovat divadelních představení 
a sportovních her, třebaže jen jako diváci . Mohli mít i osobní majetek, který 
však právně patřil pánovi . V řadě měst byl i  úředními zřízenci a p ísaři, ve 
válce sloužili v pomocných sborech .  V Athénách se z otroků skládala též 
státní policie a j ej í  příslušníci měli právo použít zbraně i proti svobodným 
občanům. Základní masa otroků v Řecku měla však přesto nepochybně těžký 
úděl . Nicméně podstatně snesitelnější než v orientálních despociích .  

Rozdíly mezi svobodnými se ve většině států klasického Řecka zakládaly 
na majetku a právním statutu, pouze v zaostalejších také na rodovém pů
vodu . Podle práva stáli občané bez ohledu na majetek nad used lými cizinci 
a propuštěnci; chudoba cti netratila, ale drachmy zvyšovaly prestiž. Ve velkých 
městech se našli boháči, kteří vlastnili doly, velkostatky, lodě a stovky otroků. 
Například athénský státník Níkíás měl asi 1000 otroků, n ějaký Hipponíkés 
700, Filónis 300, Aristotelés kolem třiceti, Lýsiás dvanáct . I nepříl iš  bohatí 
občané měli po jednom nebo dvou otrocích . Mnozí ovšem jen toužili, aby 
měli "k osobní obsluze aspoň jednoho chlapce", j ak  říká na Aristofanově 
Ženském sněmu Práxagora, která j inak navrhuje zřízení, kde "všichni se 
musí podílet na všem, mít společné všechno, žít z j ednoho fondu" . 

Mezi bohatstvím a chudobou byla řada mezistupňů. Nejníž stáli n ádeníci, 
kteří měli pouze ruce k práci nebo (byli-I i občany) k hlasování  na sněmu 
a soudu. Největší majetkové rozdíly se vyhrotily v Korinthu, Syrakúsách 
a Athénách, nejmenšími proslula dórská města na Krétě a Sparta .  Jejich ostří 
se snažily jednotlivé státy otupit leitúrgiemi, tj. ukládáním zvl áštních povinností 
bohatým (vystrojovat válečné nebo doprovodné lodě, hradit n áklady diva
delních představení apod . ) ,  progres ivním zdaněním a podporami p ro ch u-
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Řecký oděv. Zleva do prava chi tón (krátký, tzv. dórský), ktetý se /losil do práce nebo 
do boje, chlamys, plášť na cesty, a himation, dlouhý oděv na vycházky a na společenský 
styk. Vpravo peplos, hlavní oděv že/l (podle antických vyobrazení) 

dé. Rovněž veřejné mínění nutilo bohaté věnovat část příjmů k výzdobě 
města a k podpoře nemajetných. Na politická práva neměla majetková 
nerovnost v klasické době zpravidla už vliv; důsledně rovná práva bez 
ohledu na majetek zajišťovala zejména demokracie.  Bohatství nebylo v Řecku 
nikdy zvlášť provokativní. Podle antických zpráv bydleli v klasické době 
i nejvlivnější lidé v celkem prostých domech s jednoduchým zařízením, což 
potvrdily také vykopávky, a podle oděvu nebylo prý možné rejdaře a ves
laře rozeznat. Někteří autoři v tom vidí výraz řecké záliby v uměřenosti, 
která přetrvává dodnes, jiní jen doklad chytrosti boháčů . Faktem však je; 
že luxus a přepych, který pronikl pozděj i  do Řecka z východu, většině Řeků 
neimponoval .  Považoval i  jej za výstřednost a známku barbarství. 

Z rozdílů ve společenském postavení si zasluhuje zvláštní pozornosti 
nerovnoprávnost mezi mužem a ženou . Muž v antickém Řecku, stejně jako 
ve všech starověkých zemích, byl vždy nadřazen ženě: manžel manželce, 
otec dceři a bratr sestře, v mimorodinných vztazích také druh své tlvalé či 
přechodné družce. Na tom zásadně nic neměnila ani poměrně větší volnost 
žen u Aiolů a některých Dórů (zejména Kréťanů a Neapolitanů), ani větší 
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samostatnost žen chudých rolníků, kterou si vynucoval a  jej ich účast na 
pracovním procesu. Žena se nesměla zúčastnit sněmu (Aristofanův "žen
ský sněm" je  komická utopie), nesměla zastávat veřejné úřady (s výj imkou 
funkce kněžky), nesměla provádět právně závazné úkony (kromě drobných 
neformálních smluv, například při nákupech do domácnosti ) .  Ve všem za 
ni jednal jej í  kýrios, "pán", tj . za svobodna otec a po provdání manžel 
(případně j iný mužský příbuzný) .  Směla se však účastnit náboženských 
slavností, průvodů apod. i sportovních her (s výj imkou olympijských) .  
Mohla chodit do  divadla, ódeia atd. , ale patřilo se, aby j i  někdo doprovázel, 
třeba otrokyně .  Dostávalo se j í  obvykle jen základního vzdělání (výj imečně 
i odborného, např. lékařského; víme též o fi lozofkách) a vedena byla hlav
ně k domácím pracím . V domácnosti byla  však  kýria , tj . paní. Manžela jí 
vybíral zpravidla otec, což však neznamenalo, že přitom sledoval výhradně 
majetkové zájmy a nedbal jej í  vůle. Někdy tomu tak j istě bylo, j indy nikoli . 
Máme doklady o manželstvích z vášnivé l ásky i o upřímné manželské lásce 
a harmonickém soužití; samozřejmě též o nevěře (nejen mužů, ale i žen) ,  
jež  se  vyskytuje ve  všech společenstvích s monogamním manželstvím. Ře
kové však neviděli v mimomanželských stycích, včetně styků v rámci téhož 
pohlaví, ještě křesťanský hřích či zločin .  Někteří je sice odsuzovali, ale 
většinou je  považovali za soukromou věc těch, j ichž se to týkalo .  Doplňkem 
monogamního manželství bylo i "nejstarší řemeslo" ,  které však nevzn iklo 
až v klasické době a ani s ní nezaniklo. Z jeho provozovatelek stály na 
nejnižším stupni pornai, což snad není nutné překládat, na nejvyšším vzdě
lané a kul tivované hetairy, "družky", "přítelkyně" .  Jinak manželky dovedly 
i v klasické době své manžely prohánět nebo držet na uzdě, a Sókratova 
Xanthippa nebyla jediná, která zapomněla, že žije ve společenském zřízení, 
v němž je muž nadřazen ženě .  Máme však i j iné doklady, že to s tím nerov
noprávným postavením ženy v Řecku nebylo vždy tak zlé. Například výrok, 
který byl vysloven v souvislosti s nějakým Gorgiovým projevem v Olympi i :  
"Zraku veřejnosti ujdou spíš provinění žen než provinění proti ženám." 

Jak známo k základním rozporům otrokářského řádu patří rozpor mezi 
prací tělesnou a duševní, mezi prací produktivní a neproduktivní, mezi 
pracuj ící a nepracuj ící částí společnosti . Tyto rozpory vedly též k zániku 
otrokářského řádu; nikoli ovšem v době klasického Řecka, nýbrž mnohem 
pozděj i .  V klasickém Řecku se ještě výrazněji neprojevovaly, přinejmenším 
mezi svobodným obyvatelstvem. Jeho rozhoduj ící většinu tvořili tehdy sa
mostatní rolníci, řemeslníci a námezdní dělníci, tj . vesměs lidé, kteří se 
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Řecký dllm. Rekonstmkce obydlí středně zámožne11O občana v Pliéně (podle Wiegana) 

živil i  fyzickou prací a vytvářeli materiální hodnoty, zatímco ostatní před
stavovali nevelkou menšinu. S výj imkou Sparty pracoval i  v celém Řecku 
svobodní spolu s otroky, a to nejen jako jej ich předáci a dozorci : v země
dělství j ako rolníci, na stavbách jako řemeslníci a dělníci, v dolech jako 
horníci . Na postavení svobodných se tím nic neměnilo; problém byl spíš 
v tom, že se svobodní cítil i levnou, případně nehonorovanou prací otroků 
poškozováni .  V Athénách byl za Perikla vydán zákon, že podíl otroků na 
veřejných pracích, tj . na Akropoli a v Peiraieu, nesmí přesahovat čtvrtinu, 
za Kleóna pracovala na Erechtheiu jen pětina otroků. V dolech podíl 
otroků převažoval ,  v docích a přístavech byl nižší, v řemeslnických dílnách, 
kde se sám maj itel účastni l  práce, se počet otroků a svobodných zhruba 
vyrovnával . Většinu na athénském sněmu tvořili řemeslníci; starý Solónův 
zákon, podle něhož měl dát otec vyučit syna řemeslu, měl-Ii mít nárok na 
jeho péči ve stáří, byl stále v platnosti .  Společenskou vážnost řemeslnické 
práce potvrzovala i řada slavností, např. héfaisteie a chalkeie. Prameny 
potvrzuj í, že podobně tomu bylo i v j iných městech, pouze ve Spartě zna
menalo "svobodný" totéž co "nepracuj ící" Ve Spartě se také od počátku 
projevoval pohrdlivý vztah vládnoucích k fyzické a vůbec produktivní prá-
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ci, v ostatním Řecku se s tím setkáváme až mnohem pozděj i .  To bylo však 
už příznakem úpadku otrokářského řádu.  V klasické době byl tento řád 
ještě ve stadiu rozvoje a představoval nejpokrokovější výrobn í  způsob . 

Řecko 5 .  a 4. století př. n. I .  mělo tedy ještě daleko k tomu, aby v něm 
fyzická práce byla  převážně břemenem otroků a aby fyzicky pracující občan 
byl proto kladen na úroveň otroka. Vyskytly se v něm zaj isté také povýše
necké názory na práci . Kromě Sparťanů a lidí toho druhu, které najdeme 
ve všech dobách a společenských zřízeních, vystupovali s nimi hlavně fi lo
zofové a sofisté. Nikoli však všichni . S kladným hodnocením jej ího význa
mu se setkáváme nejednou u Platóna (v dialozích je pronáší nejčastěj i  
Sókratés) . Elitářské názory filozofů a zlomyslné výroky sofistů nesmíme 
však přeceňovat . Byly to j ej ich názory, n ikoliv názory rozhoduj ící většiny 
lidu . Řekové klasické doby měli zcela j iný postoj k práci než třeba Římané 
o půl tisíciletí pozděj i .  Nebyli římskými proletáři , kteří si zvykl i  žít z přídělů 
chleba a oleje ,  z prodávání svých hlasů ve volbách, ze státně organizované
ho vykořisťování obrovských podmaněných územÍ. Nikdo z Řeků netvrdil ,  
že práce je smyslem života; přinejmenším o tom nevíme .  Víme však, že 
rozhoduj ící většina svobodných Řeků se práci nevyhýbala,  i když tu těžší 
ráda přesouvala na otroky, a že považovala práci za životní nutnost. Za 
stejnou nutnost považovala ovšem i volný čas - a dovedla ho využít .  

Samozřejmě že všichni neměl i  volného času stejně a neměl i  k j eho vy
užití stejné možnosti . Bohatí byli na tom lépe než chudí, občané lépe než 
neobčané, muži podstatně lépe než ženy. Věnovali j ej zhruba rovnoměrně 
tělesné výchově a sportu, vzdělání a kultuře, veřejné činnosti i soukromým 
zálibám. Přitom se neřídi l i  nějakými prioritami, nýbrž snahou po vyváže
nosti a harmonii, a každou z těchto složek mimopracovní činnosti poklá
dali za nedílnou součást svého života. Tělovýchovu a sport pěstovali na 
stadionech a cvičištích, jež j im byla volně přístupna. Přitom jim zásadně šlo 
víc o zvyšování tělesné zdatnosti než o přípravu k závodům a soutěžím. 
Základní vzdělání dostával i  v gymnasiích, kde se pod vedením odborníků 
věnovali "gymnastice" ,  tj . tělesným cvičením, atletice a branné výchově, 
dále "muzice" ,  pod níž se rozuměla výuka v hudbě, zpěvu a j iných oborech 
umění, j ež stály pod ochranou Múz, a konečně "gramatice", tj . vyučování 
čtení, psaní a seznamování se s l iterárními díly všech oborů. Tohoto vzdě
lání mohli nabývat všichni mladí muži (v řadě případů i ženy, resp. dívky, 
v některých městech i neobčané) ,  protože gymnasia byla vydržována z ve
řejných prostředků a za výuku se v n ich neplatilo. Kromě toho existovaly 
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soukromé školy fi lozofů a rétorů , lékařů, malířů a sochařů, pozděj i  také 
atletů (zejména zápasníků) ,  za jej ichž navštěvování se vybíralo školné. 
Aktivní i pasivní znalost alfabety byla v Řecku zcela běžná, zatímco v Egyp
tě ovládal složité hieroglyfy a v Persii ještě složitější klínové písmo jen 
nevelký počet specialistů (gramotnost tam nemáme většinou doloženu ani 
u králů) .  Vyšší vzdělání u fi lozofů a rétorů si mohli dovolit bez zvláštních 
problémů jen zámožní občané; o chudé a nadané mladíky se však obvykle 
někdo postaral .  Všelidovou vysokou školou, kterou Řekové navštěvoval i  
po  celý život, bylo divadlo. Čas si našli i k návštěvě hudebních představení, 
k recitacím veršů z Homéra a ke čtení Hérodota, k diskusím s muži vědy 
a umění, k účasti na veřejných slavnostech a rodinných svátcích, k zábavě 
s přáteli na symposiích. A kromě kulturního vyžití, jež bylo protějškem 
a doplňkem fyzické námahy při práci a sportu, našli si čas také ke schůzím 
na sněmu a k výkonu státních funkcí. "Volný čas, který je nejen dobou 
odpočinku, ale i dobou pro vyšší činnost, mění toho, kdo j ím disponuje, 
v j inou osobnost." Tato slova lze uplatnit i na Řeky klasické doby. Změnili 
se v j iný, všestranně vyspělejší národ. 

Řecko poskytovalo tedy vskutku j iný obraz než všechny ostatní země, na 
které svítilo slunce. Jenže . . .  Vytvořilo sice nejpokrokovější poli tické insti
tuce, ale jeho poli tikové dělali často dobré věci špatně a špatné dobře. 
Vytyčilo nejvznešenější ideály svobody, ale jeho svobodní občané považo
vali za samozřejmost otroctví a podřízené postavení žen . Dospělo k neju
šlechtilejším myšlenkám humanity a k nejvyššímu rozkvětu kultury, ale 
zmítalo se v neustálých vnitřních válkách a rozbroj ích .  Kladnými stránkami 
nebetyčně převyšovalo barbarské země; záporných mělo ve srovnání s nimi 
jen málo. Na náš vkus nicméně však dost. 

Tyto nesrovnalosti a rozpory patří k obrazu klasického Řecka, nemá-li 
být jednostranný. Tak jako patří k obrazu našeho světa současná existence 
kybernetiky a hladomorů, kosmických raket a posvátných krav, charty l id
ských práv a oficiálně trpěného otroctvÍ. O humanistických ideálech a vá
lečných masakrech ani nemluvě. 

Přesto však svět, který Řekové v klasické době vybudovali ,  soustřeďoval 
v sobě nejvíc nejlepšího a nejméně nejhoršího ze všech tehdejších světů. 
V dané historické etapě byl maximem toho, čeho l idská společnost mohla 
dosáhnout. 

Z perspektivy pozdějších dob se jevil jako zázrak. 
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ŘECKO A HELLÉNISTlCKÝ SVĚT ALEXANDR VELIKÝ A DlADOCHOVÉ 

II. KAPITOLA 

ALEXANDR VELIKÝ 
A DIADOCHOVÉ 

Klasická doba byla poměrně krátkým obdobím v dlouhých děj inách Řeků. 
Stačila však, aby v ní Řekové přinesli do světové kultury a civil izace jedi
nečný vklad. Vytvořili umělecká a vědecká díla, společenské instituce a for
my života, jej ichž střízl ivý popis  se musí skládat  ze superlativů. Dosáhl i  
slávy, o které lze říci všechno s výj imkou toho, že byla přechodná. Tato 
sláva měla ovšem svůj rub : jako každá sláva. 

Vzpomeňme si , jak to vypadalo v Řecku, když jsme zastavil i  fi lm jeho 
politických děj in ,  abychom si v krátkých záběrech prohl édli pozůstatky 
z tvorby jeho umělců a vědců. Stinnými údolími  táhly armády v kovovém 
brnění, aby se na nejbližší vhodné pláni srazily v n ičivém boj i ,  lodě se 
navzájem potápěly v námořních bitvách, ve městech se občané hubil i  ve 
vnitřních rozbroj ích. Všude tekla  krev Řeků prolévaná  Řeky. O vznešené 
ideály i zcela hmotné zájmy nebyla v těchto zápasech nouze, ani o hrdinské 
činy. Chyběla jen síla, která by je dovedla ukončit a nastol i t  mír. Po pelo
ponnéské válce se zdálo, že touto si lou disponuje Sparta. Její hegemonie 
však vzala za své v bitvě u Leukter roku 371 př. n. I .  Pak se o tento úkol 
pokusily Théby. Bitva u Mantineie roku 362 př.  n .  I .  ukázala, že na  něj 
nestačí. Kolo děj in  vyneslo do výše opět Athény. Jej ich vedoucí postavení 
se však zhroutilo v prohrané válce se spojenci roku 355 př. n. I .  Stejně 
bezvýchodné byly i poměry uvnitř jednotlivých států. Jej ich dřívější sociální 
strukturu narušilo množství uprchlíků a vyhnanců, války podvázaly zahra
niční obchod a zemědělství, muži ve zbrani odvykli práci , nespokoj enost 
vedla k neustálým převratům. Nejen n ám, ale už mnohým současní
kům bylo zřejmé, že řecká společnost vyčerpala možnosti  rozvoje, které 
j í  poskytoval poli tický systém městských s tátů, a že upadla do všeobecné 
krize, kterou nebyla schopna překonat. Přinejmenším ne tradičními  pro
středky. 
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Známe dost dobře Řeky, abychom věděl i ,  že nebylo jej ich zvykem kapi
tulovat před bezvýchodností. Vždy se našli mezi nimi mužové, kteří dovedl i  
ukázat cestu . Někdy sice ne zcela správně, j indy zcela nesprávně, ale přitom 
s odvahou, se kterou se vypravil Théseus z labyrintu nebo Daidalos z Kréty. 
V polovině 4. století př. n. I. se ve spoustě vzájemně se křížících názorů, jak 
vyvést Řecko z krize, vyhranily dva výrazné směry. První můžeme nazvat 
konzervativním, protože všelék spatřoval v obnově dřívějších politických 
institucí a občanských ctností. Ve Spartě jej reprezentovali zkostnatělí star
ci z gerúsie a v Athénách demokraté vedení Démosthenem. Druhý lze 
těžko označit za pokrokový: hlásal jej Isokratés a jeho hlavní myšlenkou 
bylo spojení všech řeckých států pod společným vedením Sparty a Athén, 
jež se mělo upevnit všeřeckou útočnou válkou proti Peršanům. ("Nechť 
vojska, naplněná ideou vlastenectví, zajistí Helladě vládu nad nevyčer
patelnými poklady Východu ! Přenesme válku do Asie a blahobyt Asie 
k nám !" )  První z těchto směrů nemohl však překonat řeckou rozdrobenost. 
Druhý se setkal s odporem Théb, které nebyly ochotny válčit proti svým 
někdejším spojencům, a navíc s nesmiřitelnými rozpory mezi Spartou a At
hénami. K překonání politické anarch ie bylo třeba naj ít j inou cestu, a hlav
ně j inou sílu . Tato s íla existovala: nikoli ovšem v srdci Řecka, ale někde 
jinde. Daleko na sever od Sparty a Athén i Théb, za vysokým sněžným 
Olympem. Jmenovala se Makedonie. 

Makedonie byla v očích mnoha Řeků "polobarbarskou zemí" .  Jej í oby
vatelé mluvili sice řecky, ale nářečím, jež se značně liši lo od klasické auič
tiny. Cti l i  řecké bohy a žili podle řeckých zvyklostí, ale po staletí se s os
tatními Řeky téměř nestýkal i .  Víc než j iní  Řekové se také smíchali se 
starousedlým obyvatelstvem, jež patřilo k thrácko-i I Iýrským kmenům. Do 
své země přišli podle tradice až v 9 .-8 . století př. n. 1 . ,  a to z Peloponnésu . 
Přivedl je král Perdikkás (nebo Karános) z Argu, který též založil první 
hlavní město Aigy. Jeho šest nástupců postupně ovládlo území mezi řekami 
Strymónem a Haliakmónem až téměř k mořskému pobřeží. Významně se 
však zapsal do děj in  teprve sedmý král Alexandros 1., který se ujal vlády 
kolem roku 500 př. n .  I .  a navázal styky s ostatními řeckými státy. Roku 496 
př. n. I .  se dostavil také do Olympie, kde si vymohl účast na hrách . Svůj 
závod (v běhu) sice nevyhrál, ale dosáhl mnohem cennějšího vítězství: 
zrovnoprávnění makedonských králů s ostatními řeckými vládci . Když Per
šané obsadili sousední Thráki i ,  vnutili mu smlouvu o přátelství. Využil toho 
k hájení řeckých zájmů a před bitvou u Plataj k předání zpráv o stavu pers-
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kých příprav athénskému Ariste idovi. Jeho nástupcové styky s Řeckem 
dále prohluboval i ,  a to po stránce polit ické i kulturní. Král Archeláos, 
který nastoupil po Perdikkovi II . roku 429 př. n .  1 . , uzavřel spojeneckou 
smlouvu s Athénami a pozval do svého nového hlavního města Pelly výkvět 
řeckých umělců, mezi nimi Zeuxida a Eurípida. 

Na sklonku klasické doby neměly už řeči o polobarbarské Makedon i i  
podkladu a vyplývaly v nej lepším případě z přežívaj ících předsudků . Chá
peme Démosthena, když mluvil o n í  a o jejím král i to nejhorší; méně však 
moderní historiky, kteří  tvrdí, že "řecká městská civil izace sem nepronik
la" Už v 8. století př. n. I .  tu stálo královské město Aigy, j ež tu stojí  dodnes, 
třebaže od římských dob se jmenuje Edessa. Přežilo nájezdy Gótů, Bulharů 
i Turků, protékaj í  j ím horské bystřiny jako před tisíciletím i a s laví své čer
vencové "svátky květů" jako před staletími .  Jiným královským městem byl a  
Pella, o níž psal už Hérodotos, asi čtyřicet kilometrů na  západ od  Thessa
loniky. Vykopávky řeckých archeologů, které zaháj i l i  roku 1 957 1 .  Maka
ronas a F. Petsas, potvrdi ly Xenofóntovu chválu jej í  výstavnosti .  Odkryly 
síť rovných a kolmo se protínaj ících ulic, někol ik náměstí a nádvoří s kolo 
nádami, podzemní kanalizaci a skvělé svérázné oblázkové mozaiky. Jiným 
významným městem byl Díón pod Olympem. Podle Thúkýdida jej založi l  
už král Perdikkás a řečtí archeologové v něm odkryli pozůstatky divadla ,  
stadionu a široké dlážděné "svaté cesty" . Nálezy keramiky a bronzů, archi
tektonických ozdob atd. z Pelly i z Edessy a j iných měst ukazuj í, že make
donské umění sledovalo přes veškerou dřívější izo laci stejnou vývojovou 
l ini i  jako umění ostatního Řecka. To všechno jsou však jen dílčí poznatky 
o Makedoni i  těchto dob. Archeologicky je přes nedávný významný objev 
královské hrobky ve Vergině stále j eště jednou z nej méně prozkoumaných 
oblastí Řecka. 

Ačkoliv v Makedoni i  byla "městská civil izace" i "městská kul tura" právě 
tak doma jako kdekol i  j inde v Řecku, většina obyvatelstva žila ve vesnicích .  
Tvořili j i  svobodní rolníci, jej ichž povinnosti vůči krá l i  spočívaly v placení 
daní a výkonu vojenské služby. Svobodnými rolníky byli i p říslušníci thrác
ko- i l lýrských kmenů, j imž králové ponechali vlastní náčelníky, ovšem za 
slib věrnosti a pomoci ve válce. Nejvýznamnější  pol i t ickou s ílu v zemi před
stavovala městská a venkovská rodová aristokracie ,  z jej íchž příslu šníků 
("králových druhů" ,  hetaini)  se skládala proslulá makedonská těžká j ízda, 
hlavní úderná síla  královské armády. Pol i t ickým zřízením p řipomínal a  Ma
kedonie "hérojské zřízení" známé z Homéra; dokonce i in trikami a krva-
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vými boj i  o trůn. Královský rod Argeovců, j enž se udržel u moci od osídlení 
země, odvozoval svůj původ od Hérakla. 

Po šťastné vládě krále Archeláa, která skončila roku 399 př. n. I .  j eho 
zavražděním, nastalo v Makedonii období zmatků. Rychle  se střídaj ící krá
lové se navíc zapletli do sporů s Thessalií, kde se srazili s Thébany. Utrpěli 
dvě těžké porážky a Makedonii hrozil rozklad. Zachránil j i  třiadvacetiletý 
Filippos II . ,  který se roku 359 př. n .  I. zmocni l  vlády, když jeho bratr 
Perdikkás III. zahynul v boj i  se vzbouřeným kmenem Lynkéstů. Byl to 
energický a ambiciózní muž, který strávil  předtím deset let v Thébách jako 
rukojmí a mnohému se tam přiuči l .  Zaj istil si moc bezohledným odstraně
ním všech možných soupeřů, zpacifikoval zemi několika výpravami své 
těžké j ízdy a pak se pustil do velkého reformního díla .  Zreorganizoval 
především armádu. K j ízdě připoj i l  těžkou pěchotu a z jedné jej í  části vy
tvořil taktické jednotky zcela nového typu,  tzv. makedonskou falangu. 
Tvořily ji sevřené útvary o šestnácti řadách do šířky i do hloubky, j ej ichž 
příslušníci měli kromě krátkých mečů a štítů těžká obouruční kopí dlouhá 
až šest sedm metrů. Vojáci prvních řad drželi kopí šikmo vzhůru, vojáci 
zadních řad je měli položena na ramena těch, kteří stáli před nimi .  Filip
pova falanx se tak podobala obrovskému j ežku pokrytému ostny ostrých 
hrotů kopí. Vzhledem k tom, že ostatní vojska používala mnohem kratší 
kopí, nemohla být při útoku z kterékoli strany zasažena ani zastavena. 
Z druhé části pěchoty vytvořil Filippos sbory těžkooděnců s obvyklou vý
zbroj í, které mohly operativně zasahovat tam, kam se nedostala falanx 
nebo j ízda. Příslušníky všech vojsk zrovnoprávnil ,  což mělo velký politic
ko-psychologický význam, a pomocným thrácko-illýrským sborům pone
chal vlastní velitele, čímž je  plně uspokoj i l .  Celou svou armádu podrobil 
tvrdému výcviku, naučil j i  válčit v horském terénu a v zimě, což bylo v Řec
ku neobvyklé, a na bourání hradeb při dobývání měst zavedl stroje, k je
j ichž stavbě povolal konstruktéry ze S icíl ie .  Těmito reformami přivedl 
Filippos II. řecké válečnictví k vrcholu : při správném velení mohla make
donská armáda porazit kteroukoli j inou armádu. A při správné diplomacii 
ovládnout třebas celé Řecko. 

Za několik let od nástupu na trůn dobyl Filippos II .  rozsáhlých soused
ních území, poté se rozhodl zabezpečit mocenské postavení Makedonie 
přístupem k moři . Pobřeží mu však zakrývala bariéra řeckých měst spoje
ných smlouvami o vzájemné pomoci . Nejmocnější z nich byl Olynthos, j enž 
stál v čele více než třicetičlenné federace a opíral se o athénskou kolonii 
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Amfipolis .  Tu se ukázalo, že Filippos II. j e  stejně obratným diplomatem 
jako válečníkem. Dovedl účinně kombinovat sliby a hrozby, ovládal umění 
navzájem znepřátel it  své protivníky, vždy a všude si našel někoho, kdo se 
dal podplatit . (Známé je  jeho úsloví: "Zlatem naložený osel pronikne do 
nejmocnější pevnosti . " )  Roku 357 př. n .  I .  dobyl po náležité přípravě Am
fipolis . Pak se však s Athéňany dohodl, že j im j i  vrátí, dobudou-li pro něho 
přístav Pydnu .  Tím narušil athénsko-olynthské spoj enectví a když si tak 
uvolni l  ruce, dobyl Pydnu sám a navíc si ponechal i Amfipol is .  Nato se 
zmocnil pangajských zlatých dolů, jež vynášely přes tisíc talentů ročně, 
a když Athény nezasáhly, dobyl postupně všechny jej ich osady v Thráki i 
a Chalkidice. Poslední z nich, Methóné, srovnal se zemi roku 353 př.  n . 1 .  

Makedonie, nedávno ještě druhořadý stát, s e  tak stala na sklonku první 
poloviny 4. století př. n. I .  přední mocností řeckého světa.  Vznikl v ní  
mocenský útvar, který mohl  přimět Řeky k ukončení vzájemných válek, 
odstranit jej ich zastaralou politickou strukturu, nahradit chaos v zemi řá
dem. A také zabezpečit Řecko před všemi nahodilostmi ze strany barbarů, 
j ak to ve sV'jch vášnivých panhellénských řečech žádal Isokratés. 

Makedonský král to věděl a považoval se za povolaného, aby to uskuteč
nil. Sledoval tím sice víc své vlastní než celořecké zájmy, ale ty se v dané 
chvíl i  překrývaly. Mnozí měli v Řecku o jeho cílech iluze, a tak je klidně při 
n ich nechal .  Jiní zas neměli iluze, ale získal je sl iby a zlatem. Netrvalo 
dlouho a ve všech státech měl Filippos to, čemu se dnes říká "pátá kolona" 

Nyní šlo jen o to, kdy a jak do řeckých věcí zasáhnout. 

Roku 356 př. n. I .  obžalovaly Théby Fóky, že si přivlastnili pozemky del
fského Apollóna, a dosáhly jej ich odsouzení k takové pokutě, že ji nemohli 
zaplatit .  Celá záležitost měla vel ice složité pozadí, ale dů ležité je to, že 
Fókové byli pak přes odpor Athén a Sparty vyloučeni z delfské amfiktyónie 
a že jim byla vypovězena "svatá válka", jej íž vedení ochotně převzali Thé
bané. Stalo se však, že poměrně slabí Fókové Thébany porazili a zmocnil i  
se Apollónovy svatyně i jej ích pokladů. Vzali si z n ich, kolik potřebovali na 
postavení s i lné žoldnéřské armády, a vtrhl i  s ní do Thessalie, kde začali 
plenit města thébských spojenců. Zděšení Thessalové a Thébané požádali 
nato o pomoc makedonského krále .  

Filippos I I .  na tento okamžik žádostivě čekal. Přerušil válečné operace 
na pobřeží, které už nazýval makedonským, a okamžitě vtrhl se svou těžkou 
j ízdou a pěchotou do Thessalie .  Fóky porazil hned v první bitvě a j ej ich 
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vůdce dal jako chrámové lupiče ukřižovat. Nato vyvrátil město Fery, které 
podporovalo Fóky, a zamířil do středního Řecka. Když se však dozvěděl, 
že Athéňané mu zahradili cestu v Thermopylách, vrátil se na sever. S vý
sledkem své výpravy byl beztak spokojen.  Byl uznán za ochránce nejvý
znamnější vše řecké svatyně, stal se členem delfské amfiktyónie, byl pově
řen organizací pýthijských her a Makedonci byli připuštěni j ako kteříkoli 
jiní svobodní Řekové k olympijským hrám. Marně ho jeho odpůrcové na
zývali "králem barbarů" Od nyní mohl jednat s ostatními Řeky jako rovný 
s rovným. A vzhledem ke své síle víc než rovný s rovným. 

Když Filippos zvážil situaci v Řecku, zj isti l ,  že tam má jen jednoho 
vážného protivníka. Sparta byla už slabá, Korinth měl víc služebnic Afro
díty než mužů v Areových službách, Théby byly jeho spojencem. Zbývaly 
Athény, a tak se zaměřil na jej ich soustavné oslabování. Hrozbami a sl iby 
přiměl řadu měst v Thrákii, aby j im vypověděla spojenectví, a na Bosporu 
j im odloudil Byzantion. To mu umožnilo kontrolovat athénský obchod 
s Černomořím a přepadat athénské lodě. Tím vším vzbudil v Athénách 
rozhořčení, jež dodnes čiší z Démosthenových řečí. Spolehl však na neteč
nost mas a posíl i l  své přívržence několika osly naloženými zlatem. Roku 
349 př. n. I. se mu naskytla záminka k válce s Olynthem. Tamější vláda 
poskytla azyl dvěma jeho příbuzným, a tak j í  poslal u ltimátum. Olynťané 
však uzavřel i  spojenectví s Athéňany a Filippos začal vyjednávat. Mezitím 
ovšem dobýval jedno město jej ich federace za druhým. Nakonec našel 
i v Olynthu dva muže, kteří mu za měšec zlata otevřel i  tajně bránu. Vzal 
tedy Olynthos útokem a zničil jej tak, že n ikdy nevstal z mrtvých . Vykopáv
ky amerických archeologů vedených D. M. Robinsonem v letech 1 928 až 
1938 potvrdily pravdivost Démosthenových slov, "že by očitému svědku 
bylo nesnadno říci, zda byla ta místa kdysi l idskými sídly" 

Athéňané se s pádem Olynthu nesmířili, ale místo vojska poslal i do 
Makedonie jen desetičlenné poselství, které mělo přimět Filippa k zasta
vení dalších akcí. Přij al je  nad očekávání laskavě a jeho členy zahrnul dary. 
Dlouhé jednání vedlo nakonec k tzv. Filokratovu míru z roku 346 př. n. 1 . ,  
kterým se  obě strany dohodly, že  si každá ponechá, co  právě má .  Athéňané 
tak uznali ztrátu všech svých měst na severu včetně Amfipole a Filippos se 
zavázal neútočit na jej ich města na Chersonnésu. Využil toho k vpádu do 
Thessalie, kde se dal zvol it  doživotním králem, získal vliv v Megaře a na 
Euboi, vytvořil na Peloponnésu protispartskou koalici a podnikl velkou 
válečnou výpravu do I l lýrie, čímž posunul hranice svého království téměř 
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až k Jadranu .  Přitom smlouvu s Athénami respektoval, ba v různých po
družných požadavcích jim vycházel vstříc. Jej ich přátelství si však nezískal 
a proti makedonská strana prosad ila dokonce zrušení Filokratova míru 
a odsouzení jeho původců k smrti . Brzy nato utrpěl Filippos porážku ve 
válce proti Skýthům a jeho athénští odpůrci využil i příležitosti . Spoj i l i  se 
s Thébany, kteří se cíti l i  růstem jeho moci ohroženi, a při první příležitosti 
se mu postavili na odpor. Odmítl i mu právo na novou "svatou válku",  
tentokrát proti Amfisse. Prosadil však svou a brutálně Amfissu zniči l .  Nato 
se rozhodli zlomit jeho moc si lou. 

V čelo protimakedonského odboje se postavil athénský Démosthenés. 
"Vždyť ten Filippos nejenže není Hellénem a vůbec k Hellénům nepatří," 
volal ve své třetí fil ippice, "ale není ani barbarem z těch končin ,  které lze 
jmenovat se ctí, nýbrž je  to ničema z Makedonie, odkud dříve nebylo 
možné koupit ani pořádného otroka! Opravdu, do které krajnosti ještě 
nezašel ve své zvůl i ?  Což nepořádá při současném vyhlazování měst pýt
hij ské hry, společnou slavnost všech Hellénů, což neposílá (do Delf) ,  ne
chce-li se mu tam osobně, j ako pořadatele závodů své otroky? Neposílá své 
nájezdníky jednou do Porthmu, aby vyhnali erethrijský l id, podruhé 
k Óreu, aby nastolil tyrana Filistida? A přece se Hellénové vydrží na to 
dívat a hledí na to jako na nějaké krupobití. Každý se jen modlí, aby to 
nespadlo na něho, ale nikomu nepomáhá, když znásilňuje Helladu, nebrání 
se ani , když je utiskován sám, a tu už přestává všechno . . .  A tak tedy my, 
mužové Athénští, dokud jsme tady, dokud máme svůj velký stát, dostatek 
prostředků, všeobecnou vážnost, co máme dělat? Sami nejdříve schystejme 
obranu, to jest lodě, peníze a vojsko. Vždyť i kdyby všichn i ostatní byl i  
ochotni otročit, musíme alespoň my bojovat za svobodu. Až to všechno 
budeme mít připraveno, burcujme ostatní, vysílejme k nim posly, abychom 
je přemluvili a našli v nich pomocníky v boj ích i vydáních ! "  

Jak známo, Démosthenés s e  neomezil jen n a  řeči ,  podle n ich také jednal .  
Přes odpor Aisch ina, Fokióna, Eubúla a j iných polit iků zorgan izoval s hrst
kou demokratických vůdců velkou koalici proti Fil ippovi . Kromě Thébanů 
získal pro společný boj Korinťany, Megařany, Achajce, Lokry, Fóky, Ker
kýřany a j iné spojence. Koncem července nebo srpna roku 338 př. n .  I .  se 
pak spojenecké vojsko v síle asi 28 000 mužů soustředilo na pláni u Chai
róneie, tedy i dnes nevelkého města pod svahy Helikónu. Brzy tam dorazil 
i Filippos s 30 000 těžkooděnci a 2000 jezdci .  Prvního dne příštího měsíce 
došlo k bitvě . 
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"Obě strany si vedly v boj i  pro svou hrdost a horl ivost dobře," píše 
Diodóros,  "co do udatnosti si byly rovny, ale co do počtu lidu a vojevůd
covské zdatnosti byl lepší král ."  Přesto Athéňané, j imž velel Charés, "který 
se chytrostí nijak nelišil od kteréhokoli řadového voj áka" , zatlači l i  v odváž
ném útoku falangu, j íž velel sám Filippos. Ztratil i při tom tisíc mužů. 
Thébané však nevydrželi nápor Fil ippova mladého syna Alexandra, a když 
padla poslední dvoj ice svatého oddílu, dali se na útěk. Obklíčení dokonalo 
zkázu . Tři čtvrtiny spojeneckého vojska padly do zajetí, zbytek zůstal na 
boj išti mrtev. Fil ippos prý radostí z vítězství úplně zdivočel .  Uspořádal 
pitku a tanec mezi těly padlých nepřátel ,  zakázal je dokonce pohřbít .  Když 
pak vystřízlivěl ,  dal poslat popel Athéňanů s vojenskou poctou do Athén 
a Thébanům dovoli l vztyčit nad společným hrobem jej ich padlých pomník 
s mramorovým lvem, který tam stoj í dodnes. 

Bitva u Chairóneie nebyla "jednou z bitev" , j akých svedli Řekové mezi 
sebou snad tisíc .  Srazily se v ní  nejen dvě armády, ale především dvě kon
cepce politického uspořádání Řecka. Jedné straně šlo o nezávislost a ne
omezenou suverenitu řeckých městských států, kterou ztotožňovala s de
mokracií a svobodou, druhé o sjednocení těchto států pod vedením 
Makedonie. Obě tyto koncepce byly v představách většiny Řeků nesmiři
telné. Musel mezi nimi rozhodnout boj a v něm pak Makedonie uplatnila 
svou vojenskou převahu. "Démosthenovým ideálem zůstávalo staré demo
kratické Řecko, které v té době j iž nemělo pevné sociální a hospodářské 
kořeny," shrnuje  V. S .  Sergejev. "I když se zdál Démosthenův ideál vzne
šený a svůdný, nebyl pokrokový, nýbrž stál za cestou, kterou děj iny j iž 
prošly. V tom byla tragédie j ak samého Démosthena, tak celé demokratic
ké strany, v jej ímž čele stál . Makedonská orientace zvítězila." 

Fil ippos II .  se stal po bitvě u Chairóneie pánem Řecka a jeho odpůrci se 
třásli bezmocnou hrůzou, jak s nimi naloží. Ukázalo se však, že Démosthenés 
to svými předpověďmi o "barbarském despotovi ,  který udusí poslední zbyt
ky hellénské svobody a kultury", přehnal . Místo msty nabídl Filippos ruku 
ke smíru . Do Athén vypravil poselství v čele se svým synem Alexandrem 
(bylo to poprvé a naposledy, kdy Alexandros spatřil Akropolis) a navrhl 
j im mír za takových podmínek, že Athéňané, kteří očekávali ortel o rozbo
ření svého města, mu z vděčnosti postavil i  sochu .  Pak svolal do Korinthu 
kongres, jehož se s výjimkou Sparty zúčastnily všechny řecké státy, a vyhlásil 
na něm program všeobecné úpravy poměrů . Navrhl vytvořit panhellénskou 
synmachii, tj . volnou federaci všech řeckých států, které by si zachovaly 
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existuj ící zřízení a úplnou nezávislost ve vnitřních věcech . Vzájemné války 
mezi nimi měly být zakázány a řešení sporných věcí, jakož i řízení  společných 
záležitostí mělo být vyhrazeno spolkové radě s rovnoprávným zastoupením 
všech členů.  S Makedoni í  měla nově utvořená federace uzavřít vojenský 
spolek a vrchním velitelem spojených vojsk měl být makedonský král . 

Představitelé poražené protimakedonské koalice, kteří ani ve snu nedou
fal i ,  že Filippos přijde místo msty s takovým návrhem, j ej přij al i  s úlevou ;  
přívrženci promakedonské strany s nadšením.  Vítěz nediktoval ,  nýbrž na
vrhoval .  Sledoval sice své zájmy, ale zároveň řešil h lavní polit ický problém 
Řecka, tj . rozpor mezi požadavkem autonomie jednotlivých států a potře
bou jej ich sjednocení ve společném zájmu .  Omezoval suverenitu členů 
federace v podstatě jen v tom, že si  nesměli n avzájem vypovída t  války, což 
bylo nutné hodnotit kladně. Odstraňoval rozdrobení Řecka na vzájemně 
se hašteřící státy, což bylo v zájmu vnitřního míru v zemi ,  a vytvářel or
ganizační předpoklady k jednotnému postupu vůči zahraničí. Nepřinášel 
ztrátu svobody a demokracie ani podmanění Řeků . Uznání vedoucí úlohy 
Makedonie bylo za daných mocenských poměrů nevyhnutelné. Její  král byl 
přes všechny odlišné trad ice své země přece jen Řek. Korinthský kongres 
projevil pak s Filippovým návrhem jednomyslný souhlas. 

Historické zasedání korinthského kongresu, na němž se Řekové poprvé 
v dějinách sjednotil i na společném řízení  svých věcí, se konalo počátkem 
roku 337 př. n. I. Ještě téhož roku svolal Fil ippos druhé zasedán í a předložil 
mu svůj akční program :  svatou válku Řeků proti Peršanům. Je třeba po
mstít se za to, že Xerxés zhanobil řecké chrámy, je třeba osvobodit malo
asij ské Řeky z perského j ha, je třeba zbavit Řecko vojáků , kteří  jsou nyní 
bez práce a potuluj í  se j ako lupiči . . .  A kromě toho :  Persie je nesmírně 
bohatá a vojensky momentálně slabá !  Kongres s ním znovu a nadšeně sou
hlasil .  Ihned mu také odhlasoval potřebné kontingenty. 

K výpravě proti Peršanům se  však  Fi l ippos I I .  nedosta l .  Hned příštího 
roku, když už vyslal na  asij ský břeh průzkumné jednotky, byl na  svatbě své 
dcery zavražděn j akýmsi Pausaniem. Důvod přesně neznáme. Snad s i  s ním 
vyřizoval nějaký soukromý účet, snad jednal z podnětu královy zapuzené 
manželky Olympiady, která byla sice ženou  mnoha mužů, ale nesnášela, že 
jej í  manžel byl mužem nnoha žen Genom manželek postupně sedmi) .  Je 
také docela možné, že Pausaniův meč vedla ruka perské  zpravodajské 
služby. Tak či onak, král byl mrtev a v Aigách se rozpoutaly boje o trůn. 

Vyšel z n ich vítězně Olympiadin a Fil ippův syn Alexandros .  Zda byl 
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Filippovým synem, není zcela j isté. Jistě však je, že Filippovy plány splni l .  
Dokonce překročil, a to v míře, o jaké se nikomu nezdálo. 

Alexandros, toho jména na makedonském trůnu třetí, vešel do děj in s pří
jmením Veliký. Toto příjmení mu nelze upřít, i když v hodnocení jeho 
osobnosti a činů je možné se rozcházet .  Rozcházej í se v něm ostatně sko
rem všichni historikové, kteří o něm napsali řádky, jež stoj í  za čtení. Jen 
v jednom se shoduj í: že j ím začala nová epocha děj in .  Podle některých dějin 
světa, podle j iných děj in světa známého Řekům, což je přesnější. 

"Vynikal tělesnou krásou, zdatností i bystrostí ducha, byl mimořádně 
statečný, ctižádostivý a v nebezpečích neohrožený," napsal ve 2. století n. I . 
h istorik jeho výprav Arriános. "Žil život docela krátký, ale naplnil jej 
nejpočetnějšími a největšími činy," napsal Plútarchos. "Vykonal vše, čeho 
je smrtelník vůbec schopen," napsal římský h istorik Quintus Curtius Rufus. 
N a rozdíl od antických autorů, kteří ho přes četné kritické postřehy změnili 
téměř v legendární postavu, středověcí ho přetvořili v romantického hrdi
nů různých "alexandreid", j ichž vznikla bezmála stovka Uedna z nich, z roz
hraní 1 3 .  a 14 .  století, patří k nejkrásnějším památkám staročeské poezie) . 
Moderní historikové nahradili legedu a romantiku bádáním, k sjednocení 
názorů na jeho osobnost však nedospěli .  "Obdiv k němu je celkem vzato 
namístě a nelze mu činit oprávněné výtky, i kdyby snad bylo možné podro
bit soudu některé jeho výj imečné činy. Nelze však vykonat věci tak vel iké, 
j aké vykonal on, v rámci přísných zákonů spravedlnosti ," napsal francouz
ský humanista Ch . de Montaigne. Jako "nástroj božské prozřetelnosti, 
jemuž bylo předurčeno vytvořit kulturní a duchovní jednotu l idstva", ho 
obdivoval německý historik J .  G. Droysen . Francouz G. Radet ( 1 93 1 )  
v něm viděl "snílka hnaného touhou za  nedosažitelnými cíl i" ,  Němec F. 
Hampl ( 1 938) naproti tomu "vypočítavého egoistu, který podřídil zájmy 
svého národa svým osobním cílům". Jednostrannému chápání jeho osob
nosti se snad nejvíc vyhnul Rakušan F. Schachermeyr ( 1 949) : "Ta totiž 
nezahrnuje pouze vše vznešené a j asné a světlé ,  ale zároveň i všechny nej
stinnější stránky. Projevuje se v ní současně jemnocitný přítel i nemi losrdný 
protivník, všestranný dobrodinec i brutální tyran, miluj ící syn i chladno
krevný vrah svých příbuzných, tvůrce míru i bezohledný násilník, osvobo
ditel od starých předsudků a současně potlačovatel svobody, klestitel cesty 
k nejvyšší l idské důstojnosti, a přesto jej í  nejdůslednější ničitel . Je to ma
jestát utkaný z nejj asnějšího světla i nej temnějších stínů . "  
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Velikým se stal Alexandros především a hlavně jako dobyvatel : v tomto 
ohledu se mu skutečně v děj inách světa nevyrovnal nikdo. Za třináct let od 
nastoupení na trůn dobyl a ovládl území, jehož hraniční body byly od sebe 
vzdáleny 4500 ki lometrů, tj . j ako nejj ižnější mys Evropy od nejsevernějšího. 
Manželé H .  a F. Schreiderovi se vydali roku 1 966 z pověření washington
ské Národní zeměpisné společnosti na cestu po jeho stopách v landroveru, 
který nazvali podle jeho bitevního koně Bukefalos. Trvala jim přes rok a j en 
výčet zemí, kterými projeli , j e  impozantní: Řecko, Turecko, Libanon, Jor
dánsko, Egypt, Sýrie ,  Irák, Írán, Afghánistán, Turkmenská, Uzbecká a Tá
džická republika, Pákistán, Indie a opět Írán a Irák (a to se ještě vyhnuli 
Izraeli ) .  V Pelle,  kde se Alexandros narodil ,  nařídil i t achometr na nulu, 
u trosek Nabukadnesarova paláce v Babylónu, kde zemřel ,  jej vypnul i .  
Ukazoval bezmála 25 000 mil ,  tj . vzdálenost, jež se rovná obvodu země
koule. 

Jak Alexandros vypadal , víme zejména z kopií a replik Lýsippových port
rétních soch . Byl štíhlý a dlouhovlasý (podle zpráv plavý, podle  pompej ské 
mozaiky černovlasý) mladý muž, hrdý a energický, "ideál mužů i žen" 
Narodil se roku 356 př. n. 1 . , prý téže noci, kdy blázen jménem Hérostratos 
zapálil Artemidin chrám v Efesu . Dětství prožil s matkou a nemálo trpěl 
jej í  výstředností. V raném mládí byl dokonce trochu ušlápnutý, ale vycho
vatel Leónidás z Epeiru nakonec z něho "udělal muže" , který se nejen pro 
svůj královský původ (vylepšený mytickým : po otci od Hérakla, po  matce 
od Achil lea) stal "přirozeným vůdcem" svých druhů Ptolemaia, Nearcha, 
Kleita, Harpala, Héfaistióna ( a j iných, kteří se proslavili méně) .  Ve třinácti 
letech mu pozval  Fil ippos k výchově Aristotela, který právě nabýval věhla
su slavného filozofa, a poslal ho s několika vybranými druhy do klidného 
městečka Miezy u thessalských hranic. Tam strávil Alexandros tři roky 
a Aristotelés se postaral, aby si osvoj il všechno potřebné z filozofie, h istorie 
a politiky, přírodních věd a umění. Pořídil mu také zvlášť komentova
ný exemp>lář Íliady, který později stále vozil s sebou.  Svému učitel i  zůst al 
nadosmrti vděčný a nejednou se vyjádřil , že "Fi lippovi vděčí za to, že žije,  
a Aristotelovi za to, že ví, jak má žít" V šestnácti letech ho otec povolal do  
Pel ly, aby ho zastupoval po dobu válečné výpravy proti Perinthu .  Rád 
souhlasil a využil toho k výpravě do Thrákie, kde potlačil vzpouru taměj
ších kmenů. V osmnácti letech se zúčastnil h istorické b i tvy u Chairóneie 
a v čele j ízdního oddílu hetairů j i  rozhodl v makedonský prospěch. Po 
Fil ippově zavraždění se  dostal do svízelné situace . O j eho legit imitě se 

42 1 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

pochybovalo, nároky na trůn uplatňoval jeho bratranec Amyntás, na jehož 
účet se zmocnil vlády Filippos, byl tu i potomek z posledního Fil ippova 
manželství Karános, jehož zájmy háj i l  vojevůdce Attalos. Alexandros využil 
však své obl iby u vojska, které ho pak na návrh Filippových vojevůdců 
Antipatra a Parmenióna provolalo králem. 

Roku 336 př. n .  I .  usedl tedy ještě ne dvacetiletý Alexandros na trůn. 
Nejdřív si zabezpečil moc v Makedoni i ,  a to tak, že všechny své skutečné 
i možné soupeře dal bezodkladně zavraždit .  Ušetřil jen mladičkého Kará
na, ale toho pak zavraždi la Olympias v náručí j eho matky. Nato se obrátil 
proti svým odpůrcům v Řecku . Podle běžného názoru končila totiž králo
vou smrtí platnost všech smluv, které uzavřel ,  a tak protimakedonská stra
na prohlásila korinthskou federaci za zrušenou a po příkladu Athén se 
v řadě měst zmocnila vlády. Alexandros sebral 25 000 vojáků, vtrhl do 
Thessalie a obnovil tam svou moc. Poté prošel Thermopylami, které zatím 
nestačil nikdo obsadit, a zastavil se až před athénskými posly, kteří ho přišli 
požádat o milost. Prohlásil ,  že se za odboj nemíní mstít ,  a zamířil do Ko
rinthu, kam svolal nový kongres. Na j eho zasedání dosáhl, že řecké státy 
zachovaly svou federaci a že ho zvolily vrchním velitelem výpravy proti 
Peršanům. 

Přípravu na válku zaháj i l  Alexandros zabezpečováním hranic své země. 
Zpacifikoval severní kmeny a pronikl až za Dunaj ,  na  západě porazil I l lýry. 
Brzy však musel znovu do Řecka. Rozšířily se zprávy, že v boj ích zahynul, 
a Athéňané s Thébany zorganizovali nové povstání. Přispěchal k Thébám, 
a když odmítly návrh na smír, dobyl j e  útokem. Šest tisíc obránců dal na 
místě popravit, všechno obyvatelstvo prodal do otroctví a město do základů 
rozbořil ; ušetřil jenom dům básníka Pindara. Pozděj i  této své msty l itoval 
a kdykol i  potkal zotročeného Thébana, propustil ho na svobodu. Tehdy ji 
však považoval za politickou nutnost, aby navždy zastrašil protivníky. At
hénám dal opět milost, neboť nechtěl zničit "Helladu v Helladě" Vyžádal 
si jen deset vůdců k potrestání, mezi nimi Démosthena. Když ho však jej ich 
poslové prosil i ,  prominul j im i to a spokoj i l  se, že symbolicky poslal do 
vyhnanství jednoho ze svých vojáků (nepohodlného velitele žoldnéřů Cha
ridéma) .  Odpor proti němu se pak zhrouti l a Arkaďané dokonce potrestali 
"rušitele hellénské jednoty" smrtí. To všechno dokázal Alexandros za rok. 
Půl roku mu pak stačilo, aby připravil vojsko, v jehož čele chtěl zničit moc 
Persie. 

Řecké vojsko (oficiálně: spojené vojenské síly hellénské synmachie 
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a makedonského krále) se vydalo na pochod z Pelly na jaře roku 334 př. 
n .  I .  Skládalo se z 30 000 těžkooděnců a 5000 jezdců, kromě pomocných 
oddílů mělo k dispozici 1 60 lodí. Doprovázeli je odborníci na stavbu oblé
hacích strojů,  ženisté a zeměměřiči . Přizváni byli též historikové (mezi nimi 
Kallisthenés z Olynthu) ,  zeměpisci (Aristobúlos) a fi lozofové (Pyrrhón), 
což ukazuj e  na velkorysou koncepci celé výpravy, jež měla být víc než 
pouhým tažením . Účast byla umožněna i slečnám pro potěšení velitelů 
a manželkám nebo družkám vojáků. Na nic Alexandros nezapomněl, ani 
na nutné zaj ištění řeckého a makedonského území, jež svěřil svému nej
schopnějšímu vojevůdci Antipatrovi, ani na stálou spojovací službu mezi 
hlavním stanem a Pellou . Na přípravu vydal celou hotovost státní pokladny 
a j eště se hrozně zadlužil ( 1300 talenty) . Nakonec rozdal svým přívržencům 
i většinu královských statků. Na otázku přítele, co mu po tom všem zbylo, 
odpověděl: "Naděje ! "  

S touto naděj í  s e  tedy Alexandros vypravi l proti Pers i i ,  jež právě proží
vala těžké období svých děj in .  Velká říše se sotva drže la  pohromadě. Už 
na sklonku vlády Dáreia II .  (424-404 př .  n .  1 . )  odpadl od  ní Egypt a jeho 
druhého nástupce Artaxerxa I I I .  (359-338 př.  n .  1 . )  dal vel mož Bagoás, 
první muž na dvoře, otrávit. Na jeho místo dosadil pak nezleti lého Arséa, 
aby mohl vládnout jeho jménem. Za dva roky dal ho však také otrávit 
a povolal na trůn jeho příbuzného Dáreia I I I . ,  který dal pro změnu otrávit 
zas jeho. Královský palác vřel intrikami, nikdo nikomu nedůvěřoval ,  vojsko 
se změnilo v nástroj osobní moci toho, kdo mu právě velel ,  h ranice zůstá
valy nestřeženy. Za těchto okolností přepravil Alexandros armádu bez 
potíží přes Helléspont a vydal se v čele svých hetairů do Tróje .  Poklonil se 
u hrobu hrdiny Prótesiláa, prvního padlého v trojské válce, ověnčil mohylu 
nad Achilleovým a Patroklovým hrobem, vystoupi l  na trojský Pergamon 
a přinesl v Athénině chrámu oběť .  Našel v něm zbroj ,  j ež podle tradice 
patřila Achi I Ieovi, jeho velkému vzoru. Vyměnil ji za  svou a svěřil ji velitel i  
osobní stráže Peukestovi , aby j i  před ním nosil do boje. Tento romantický 
začátek výpravy měl hluboký symbolický a psychologický význam. Stavěl j i  
n a  roveň válkám mytických hrdinů a naplňoval voj áky vírou, že  jako jej ich 
předkové vyvrátili barbarské asijské město, tak oni vyvrátí barbarskou 
asij skou říši .  Posvěcoval válku a utvrzoval vojsko ve víře v j ejí spravedlnost: 
Paris zneuctil únosem Heleny krále Meneláa, Xerxés zhanobením chrámů 
dokonce všechny Řeky. Nebylo to poprvé, co mýtus měl ospravedlnit  útoč
nou válku, a ani naposled, co tomu lidé uvěři l i .  
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Měsíc od odchodu z Pelly nespatři l Alexandros nepřítele. Pak se ovšem 
maloasijští satrapové přes všechny vzájemné SpOly nějak dohodli a posta
vili proti němu 20 000 jezdců . K nim se připoj i lo 1 0 000 řeckých žoldnéřů 
v perských službách, j imž velel Rhoďan Memnón. Rozhodli se Alexandra 
zastavit u řeky Gráníku, dnešního Kocabasu, což je vlastně jen takový větší 
kalný potok, ale se strmým východním břehem. Když k němu Alexandros 
dorazi l , vydal okamžitě rozkaz k útoku . Zpozoroval totiž, že satrapové 
postavil i  proti němu jen j ízdu, kdežto těžkooděnce ponechali j ako zálohu 
vzadu. Peršané vždy nějak přeceňoval i  j ízdu a kromě toho nedůvěřovali 
Memnonovi, neboť j im radil vyhnout se přímému střetnutí a vylákat Ale
xandra do nitra Asie. Boj zaháj i ly makedonské pomocné oddíly. Jakmile 
perská j ízda vrhla proti nim oštěpy, byla odkázána jen na meče . V té chvíl i  
vyrazil Alexandros v čele svých hetairů a dlouhými kopími proklestil cestu 
pro falangu. Perští satrapové se k němu přihnali ,  protože při tehdejším 
způsobu válčení vel itelé ještě osobně bojovali s velitel i .  Alexandros ztratil 
koně a dvakrát kopí, neustoupil však a v boj i  zabil vrchního velitele pers
kých vojsk, králova zetě Mithridata. V okamžiku se k němu přihnali další 
dva velitelé .  Dřív než stačil skolit satrapu Rhoisaka, který mu zasáhl mečem 
přílbu, rozpřáhl se proti němu satrapa Spithridatés, ale Alexandrův druh 
z dětství Kleitos mu strašným úderem usekl ruku i s brněním .  Po záhubě 
velitelů obráti la falanx Peršany na útěk. Na svém místě zůstali jen Mem
nonovi žoldnéři. Nabídli Alexandrovi kapitulaci, ale prohlásil ,  že s Řeky ve 
službách barbarů nejedná. V boj i  pak většinou padl i ;  zachránilo se jen 
několik desítek mužů, kteří prchl i  s Memnonem, a dva tisíce zajatců. Ale
xandrovo vítězství bylo úplné: z el itních oddílů hetairů ztratil pouze pěta
dvacet mužů. Na athénskou Akropolis poslal pak tři sta perských štítů, na 
které dal napsat: "Alexandros, syn Filippův, a Hellénové s výj imkou Lake
daimóňanů ukořist i l i  barbarům v Asi i ."  

Cestu do Asie měl nyní Alexandros otevřenou. Všichni  pohraniční sat
rapové padli (a jediný, který bitvu přežil ,  spáchal sebevraždu), jej ich voj sko 
bylo rozmetáno a hlavní síla  perské armády byla vzdálena přes 1500 ki
lometrů . Existovalo však perské loďstvo, v němž sloužilo dalších 10 000 
řeckých žoldnéřů. Proti tomu se zatím nemohl postavit .  Rozhodl se proto 
postupovat podél pobřeží a zbavit ho základen. Musel si však zajistit vnit
rozemskou stranu. Zamířil tedy k Sardám, kde byla poměrně silná posád
ka, a jej í  velitel mu je  vydal pod dojmem zpráv od Gráníku bez boje .  Kromě 
hradu na pískovcové skále, která dnes vypadá jako obrovský krtinec po 
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l ij áku, zmocni l  se královské pokladnice, což se mu náramně hodi lo .  Z Pelly 
se totiž vypravi l  s pouhými 70 talenty a už mu z nich mnoho nezbývalo .  
V Sardech také jmenoval místo padlého Spithridata nového satrapu z řad 
svých hetairů, čímž poprvé navázal na správní systém vytvořený Peršany. 
Cestu do Efesu, na kterou dnes potřebuje autobus půl dne, u razil se svou 
pěchotou za pouhé tři dny. Dorazil tam tak rychle, že Memnón nestačil 
zorganizovat obranu a spolu s místní oligarchií  prchl .  Vlády se nato chopi l i  
demokraté a otevřel i  Alexandrovi brány. Největší maloasijské řecké město 
ho uvítalo jako osvoboditele. Oplátkou za to zrušil všechny daně a poplat
ky, jež dosud odvádělo perskému král i ,  a vyhlásil jeho nezávislost. (Chtěl 
v něm dokonce na svůj náklad obnovit Artemidin chrám. Když se však 
Efesané dozvěděl i ,  že na něm hodlá umístit věnovací nápis se svým jmé
nem, zdvořile ho odmítl i ,  neboť prý "nesluší se  bohu d ávat dary j inému 
bohu" . )  Z Efesu pokračoval na jih, aby osvobodil další řecká města .  Mag
nésia, Tralleis a Priéné vyslaly mu vstříc delegace na uvítanou. Odměnil se 
jim vyhlášením nezávislosti , zrušením daní a obnovou demokratické vlády. 
Chladného přijetí se mu dostalo až v Mílétu.  Tamější oligarchie, která 
z kolaborace s Peršany profitovala, ho uj istila sympatiemi, ale současně mu 
dala na srozuměnou, že ho do města nevpustí. Stanul tedy před mílétskými 
hradbami a jeho obléhací stroje  se daly do práce. Jakmile se objevily první 
průlomy v hradbách, Alexandrovo vojsko j imi  proniklo a v krvavém boj i  se 
města zmocni lo .  Část obráncll se zachránila na ostrově Ládé a připravila 
se na osud řeckých žoldnéřů od Gráníku . Alexandros v n ich však neviděl 
zrádce, ale jen nepřátele. Nabídl j im tedy milost, vstoupí- I i  do j eho služeb, 
což rádi učin i l i .  Na nový odpor narazi l  v Halikarnassu ,  síd le  perského 
satrapy Orontopata, kam se stáhl  též Memnón. Tři  měsíce dobýval toto 
město, a když se mu podařil průlom, Memnón je zapál i l .  Zde došlo k vý
znamné změně v Alexandrově jednání. Správu nad dobytým územím svěři l  
jej ímu legálnímu vládci ,  v tomto případě vládkyn i ,  j íž byla Maussóllova 
sestra Ada, vypuzená Peršany. Ada ho za to uznala "velikým králem" 

O svém novém titulu si nedělal Alexandros iluze. Vel ikým králem byl 
Dáreios I I I . ,  kterého musel porazit v otevřené bitvě.  Blížila se  však zima ,  
a tak svolal vojáky, aby j im oznámil, že  prvn í část úkolu spln i li, protože 
řecká města j sou j i ž  svobodná. Raněné a nemocné poslal domů,  s nimi též 
mladé muže, kteří toužili po manželkách . Zbývaj ící vojsko rozdělil na dvě 
skupiny. Menší v čele s Parmeniónem měla zpacifikovat Frýgii ,  a větší, 
v jej íž čelo se postavi l sám, měla táhnout velkým obloukem kolem j ihový-

425 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

chodního pobřeží do srdce Malé Asie. Obě měly úspěch . Alexandrova 
obsadila za dva měsíce téměř bez bojů přes třicet měst, mezi nimi Xanthos, 
Fasélis a Pergé. Po přechodu perskými soutěskami, kde j i  nezadržely ani 
sněhové vánice a nepřátelské kmeny, se setkal Alexandros s Parmeniónem 
podle plánu v Gordiu. V tomto městě, kde kdysi vládl mytický a přesto 
historický Mídás (ten s "kletbou zlata" a "oslíma ušima" ), dostihla Alexan
dra čerstvá vojska z Řecka a kromě toho zpráva, že zemřel Memnón, jediný 
protivník, jenž se mu blížil formátem. Vystoupil tam na hrad, odkrytý dnes 
archeology Pensylvánské univerzity, a dal i ukázat vůz krále Mídy s pověst
ným "gordickým uzlem", o němž pravila věštba, že kdo jej rozváže, stane 
se pánem Asie .  Když nenašel jeho konec, tak jako nikdo před ním, vzal 
meč a jediným máchnutím jej rozťal .  Po tomto výkonu, jehož neopomněl 
náležitě propagačně využít, zamířil do Ankýry, dnešního tureckého hlavní
ho města Ankary. Tam se dozvěděl (měl zřejmě dobrou zpravodajskou 
službu), že Dáreios soustřeďuje velkou armádu v Sýri i .  Obrátil se na j ih ,  
prošel anatolskou náhorní rovinou, překvapivým nočním útokem se zmoc
nil Kilikijské brány (soutěsky, kde je dnes doprava řízena návěstími, pro
tože dvě auta by se tam nevyhnula) a dosáhl města Tarsu dřív, než se j eho 
satrapa připravil k obraně. Po jeho dobytí obsadil sousední města, jež se 
mu většinou vzdala bez boje .  Mezi nimi i rhodskou osadu Soly, které pak 
uložil ohromnou pokutu (prý 200 talentů stříbra), protože jej í  obyvatelé 
mluvi l i  tak špatnou řečtinou plnou barbarismů, že ho pohoršení nad tím 
úplně vyvedlo z míry. Když dostal přesné zprávy o Dáreiovi, vydal se na 
pochod do Sýrie .  

Veliký král s i  zřejmě dost pozdě uvědomil ,  že řecký vpád není pouhým 
pohraničním incidentem, který zl ikviduj í  místní satrapové. Zmobilizoval 
všechny své vojenské síly, postavil se j im v čelo a rozhodl se vybojovat 
s Alexandrem bitvu, ve které ho přesilou rozdrtí. Vypovězený athénský 
stratég Charidémos, který se stal po Memnonově smrti vel itelem Dáreio
vých řeckých žoldnéřů, radil opět k ústupu do nitra Asie, aby Alexandra 
před rozhodnou bitvou vyčerpal . Když však prohlásil , že velitelem by měl 
být nikoli král, nýbrž zkušený vojevůdce, dal ho Dáreios pro urážku popra
vit . Řeckým zrádcům se v perských službách ostatně nikdy moc nedařilo. 
Plány však nevycházely ani perským vůdcům, kteří vždy spoléhali na počet
ní převahu svých vojsk a povyšovali se nad Řeky. Nedočkavě radil i králi, 
aby opustil hraniční průsmyky a táhl Alexandrovi vstříc. Obě armády se 
pak srazily na pláni u nejvýchodnějšího výběžku Středozemního moře po-
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blíž městečka Issu. Dáreios měl prý 600 000 mužů . Tento Arriánův údaj j e  
však bezpochyby nadsazený a jeho nepřesnost omlouvá jen t o ,  že Řekové 
byli zvyklí počítat jen padlé nepřátele, na množství živých nehleděl i .  Ale
xandros měl as i  30 000 mužů, z toho 5000 jezdců. Přesto zaháj i l  bitvu, a to 
už z pochodové formace, a sám v čele j ízdy zaútočil přímo prot i  král i .  
Dostal se však příliš kupředu, čehož využil velitel perské j ízdy Nabarzanés ,  
aby zaútočil na Parmeniónovo křídlo a donutil je  ustoupit. Mezitím však 
nazadržitelně postupovala falanx a Alexandros se probil až  k Dáreiov i .  
Vel iký král nevydržel : obrátil svůj válečný vůz a da l  se na ú těk. To bylo 
signálem ke všeobecnému útěku perského vojska, včetně Nabarzanovy 
jízdy. Nastalo strašné vraždění a tentokrát Řekové už ani padlé  nepřátele  
nepočítali .  Odhadli j e  na sto t isÍC. Perská armáda přestala existovat .  

Nadšení z vítězství se změnilo v úžas nad kořistí: celý perský tábor se  
stany plnými skvělého zařízení, drahocenných koberců a zlatých nádob, 
s harémy orientálních krásek a množstvím otroků padl Řekům do rukou .  
Když Alexandros vstoupil do Dáreiova stanu, oněměl. Tep lVe po chvíli 
pronesl : "Tomu se tedy říká být králem ! "  Z celého bohatství si vza l  však  
pouze jednu skříňku, vysypal z ní šperky a vložil do  ní  Íliadu , kterou dosta l  
od Aristotela. Pak se od otroků dozvěděl, že to  j e  jen králův poln í  stan 
s nejprostším a nejnutnějším zařízením. Jeho skutečný hlavní stan s pokla
dy a pokladnicí j e  prý v Damašku. Poslal tam Parmenióna s thessalskou 
j ízdou, která se nejvíc vyznamenala u Issu. Dobytí Damašku, "nejstaršího  
města světa" , j í  mělo být odměnou. Kořist byla skutečně nezměrná, a le  
Alexandros v ní viděl j en  ukázku toho, co  by  mohl získat dalším tažením . 
Zbabělý útěk velikého krále, který ze strachu o život nechal  napospas 
vítězům dokonce svou manželku a dcery, ho přivedl k p řesvědčení, že to 
není muž, který j e  hoden vládnout světové říš i .  Svolal Parmenióna, Ptole
maia, Kleita, Nearcha a j iné velitele a oznámil jim své rozhodnutí. Proza
tím nelze pronásledovat Dáreia ,  protože jeho loďstvo ovládá moře. Je třeba 
pokračovat v původním plánu a zbavit Peršany základen.  Nařizuje proto 
postup na jih, do Foiníkie. A potom, s Héraklovou pomocí, do Egypta! 

Ve Foiníkii bylo přes dvacet měst, až na výj imky silně protiperských . 
Dříve ochotně uznávala svrchovanost velikých králů, protože j im  poskyto
vali různé výsady. Situace se však změnila za Artaxerxe I I I . , který většinu 
z nich zbavil samosprávy. Přij ala proto Alexandra se sympatiemi. Zvlášť 
nadšeně ho uvítal starobylý Byblos,  nevelký Berytos (dnešní l ibanonské 
hlavní město Bej rút) a mocný Sídón (dnešní Saj dá) . Vláda Tyru mu vyslala 
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vstříc poselství a popřála mu všechno nej lepší. Současně mu však s polito
váním oznámila, že ho nemůže pozvat do města, protože podle zákona do 
něho smí vstoupit z vládců jen jej ich král. Alexandros to pochopil ,  avšak 
spíš než o uraženou ješitnost mu šlo o to, že Tyros byl důležitou základnou 
perského loďstva. Ke všemu byl skvěle opevněný, na rozdíl od svého dneš
ního potomka Súru ležel na pobřežním ostrově a byl obehnán vysokými 
hradbami .  Sedm měsíců ho pak Alexandros dobýval, déle než kterékol i  j iné 
město na celém svém tažení, a jeho vojáci přitom dokázali divy. Postavil i  
téměř kilometrovou hráz z dřevěných pilířů ve dvou řadách, mezi které 
nasypali hlínu a stavební suť, aby po ní  dopravili k hradbám obléhací stroje. 
Přitom svůj úkol plnil i  v dešti šípů a za neustálých bojů s pře padovými 
čluny, j imž se jednou podařilo hráz zapálit . Nakonec lodě Alexandrových 
spojenců z Foiníkie a Kypru zablokovaly přístav a berany začaly bourat 
hradby. Tyřané se bránili statečně, i když ne nadšeně, neboť neměli důvod 
bojovat za perského krále, a v boj i  podlehli .  Alexandrovo vojsko, rozzuře
né strádáním a ztrátami, uspořádalo potom ve městě krvavou řež. Zachrá
nili se jen ti , jak už to bývá, kteří hnali ostatní do boje .  Uchýli l i  se do azylu 
Melkartova chrámu, který Řekové respektoval i .  Dobytý Tyros změnil pak 
Alexandros z největší překážky, na kterou narazil, ve svůj nejpevnější opěr
ný bod ve východním Středomoří. 

Za obléhání Tyru přišlo k Alexandrovi Dáreiovo poselstvo. Veliký král 
ho už dříve žádal, aby mu vrátil manželku s dcerami, a jako výkupné mu 
nabízel smlouvu o přátelství. Dostal patřičnou odpověď, jež mu připomně
la výsledky dosavadních bojů,  a nyní poslal nový návrh. Dá prý Alexandrovi 
svou dceru za manželku, třetinu království (všechny země na západ od 
Eufratu)  a 1 0 000 talentů ve zlatě (něco přes mil iardu amerických dolarů). 
Znělo to jak z orientální pohádky a Alexandros to oznámil válečné radě. 
"Kdybych byl Alexandrem, tak bych ten návrh přij al ," řekl za všechny 
Parmenión. "Já také, kdybych byl Parmeniónem," odpověděl Alexandros. 
Vzkázal Dáreiovi, že se nespokoj í  s částí j eho říše, když j i  může mít celou, 
ani s částí jeho pokladů, když je může mít všechny, a vydal rozkaz k pocho
du na j ih .  Bez překážky prošel územím, kde je dnes stát Izrael, a zastavi l 
se až u Gazy. Jej í  velitel se mu postavil na odpor. Dal tedy navršit k pevnosti 
umělý kopec, takže ji obléhací věže převýšily, a dobyl ji ztečí. Pak měl už 
cestu do Egypta volnou a tamější perský satrapa Mazakés mu ho vydal se 
všemi městy a pevnostmi bez boje .  V l istopadu roku 332 př. n. 1 . ,  rok po 
bitvě u Issu, proj ížděl už Alexandros podél pyramid k Memfidě, staro-
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egyptskému Mennoferu, aby tam byl v chrámu boha Ptaha korunován 
dvoj itou korunou egyptských králů. Stal se faraonem. 

Na oslavu ovládnutí Egypta uspořádal Alexandros velkolepé gymnastic
ké a múzické závody. Protože se konaly za pouhé tři týdny po jeho vstupu 
do Memfidy a zúčastni l i  se j ich nejslavnější atleti a umělci z Řecka, je  
zřejmé, že převzetí moci dojednal s Mazakem už dřív. Jinak by nebylo 
technicky možné svolat a dopravit účastníky závodů z Řecka do Egypta. 
Jmenoval novou správu země z Egypťanů (finance ovšem svěřil egyptské
mu Řekovi a voj enské síly Makedonci) a okázale respektoval egyptské 
tradice. Například veřejně obětoval posvátnému býku Apidovi, kdežto 
Peršané ho kdysi porazi l i .  Tím vším si Egypťany doslovně získal ,  zejména 
jej ich mocné kněze, takže v něm viděl i  osvoboditele a nástupce svých králů .  
Z Memfidy odplul  po Nilu k moři  a u západního ramene delty založil pak 
město, jež nazval po sobě.  Tak vzn ikla Alexandreia ,  jež se pozděj i  stala 
hlavním městem Egypta, a dnes je  největším a nejkrásnějším ze všech měst, 
jež mu vděčí za vznik. Odtud se vypravil se svou družinou na  západ do 
Libyjské pouště, aby navštívil proslulou věštírnu boha Amóna v oáze Siva. 
Kněží ho přij al i ,  j ak se na faraona sluší, a bůh mu jej ich ústy prozradil 
tajemství, že on sám je  jeho otcem . Od té chvíle se nechal Alexandros 
nazývat synem boha Amóna, kterého Řekové ztotožňovali s Diem. Pro 
Egypťany to byl ovšem normální faraonův titul , ale pro Řeky to mělo 
znamenat, že je  Diovým synem podobně j ako Héraklés . Ti z nich, kteří 
znali jeho matku Olympiadu, si nemohli vzpomenout, který z jej ích četných 
milenců byl bohem a který dokonce Diem. Vážně to však brali příslušníci 
východních národů, což mělo ovšem nemalý politický význam. 

Po návratu do Memfidy vypravil se Alexandros s většinou vojska známou 
cestou přes Gazu do Tyru. Tam potom odbočil do Damašku, překročil 
Eufrat a Tigris a na polovině cesty mezi dnešním Mosulem a Erbi lem, po 
pochodu dlouhém 2000 kilometrů spatřil tábor perského voj ska. Ležel 
u vesnice Gaugamel a před ním se táhla široká pláň, j ež byla tehdy právě 
tak pustá a vyprahlá jako dnes. Vypadal j ako stanové velkoměsto. Podle 
Arriána tu soustředil Dáreios 40 000 j ezdců, jej ichž útokem chtěl rozhod
nout bitvu, a rovný mil ion pěšáků, kromě toho několik set válečných vozů 
s dlouhými kosami na kolech . Moderní historikové tyto údaje snižuj í a po 
analýze všech starověkých zpráv se přikláněj í  většinou ke Curtiovu odhadu, 
podle něhož měl Dáreios asi 45 000 jezdců, 200 000 pěšáků (z nich však jen 
4000 kvalitních voj áků, tj . 2000 řeckých žoldnéřů a 2000 "jablkonošů" ,  
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příslušníků jeho osobní stráže) a 200-250 válečných vozů. Alexandros se 
mu početní silou nemohl rovnat, ačkoli  měl největší armádu, j aké kdy velel : 
40 000 mužů pěchoty a 7000 jezdců . Parmenión mu při pohledu na tuto 
přesi lu radil přepadnout tábor v noci. Peršané to rovněž předpokládali , 
a jakmile spatřil i chocholy řeckých přilb, ihned se zformovali do bojové 
l inie. Alexandros rozkázal však .vojsku připravit si j ídlo a klidně se vyspat. 
Tím získal také svou jedinou výhodu. Zatímco Peršané se unavili nočním 
bděním, Řekové nastoupil i  do boje odpočinutí a svěží. 

K bitvě došlo dne 1 .  října roku 33 1 př. ll. I. Alexandros obešel všechny 
své jednotky, každou zvlášť povzbudil a uj istil , že jeho otec Zeus mu do
přeje vítězství. Peršané dali své sestavě útočný charakter. Celou přední l ini i  
tvořila j ízda, j ej ímuž levému zesílenému křídlu velel baktrijský satrapa 
Béssos, před ním stály ve třech formacích válečné vozy, za nimi Dáreios 
s jablkonoši a žoldnéři, houf pěchoty byl vzadu připraven vtrhnout na bo
j iště a dobíjet raněné Řeky. Boj zaháj i ly válečné vozy. Alexandros vyslal 
proti n im pomocnou pěchotu, která odvážně zaútočila na vozataje a sráže
la  je dlouhými kopími na zem. Několik skupin vozů se však přesto dostalo 
k falanze, jenže ta se podle rozkazu rozestoupila a strašné kosy kosily 
naprázdno. Vzadu na nerovném terénu se vozy většinou převrátily a zálož
ní oddíly je pak zneškodni ly. Mezitím zaútočil Béssos proti pravému křídlu 
a donuti l  je  k ústupu. Do vzniklé trhliny se však vrhl Alexandros s těžkoo
děnci a hnal se k Dáreiovi . Opakovala  se historie od Issu : perští j ablkonoši 
a řečtí žoldnéřil se statečně bránil i ,  ale král nevydržel .  Jakmile byl jeho 
vozataj zasažen oštěpem, snažil se obrátit svůj vůz, ale ve hromadě mrtvol 
uvízl. Naskočil proto na prvního koně a prchl .  Nato se dal na útěk i Béssos, 
který měl vítězství takřka na dosah ruky, a perská linie se zhroutila. Řekové 
pobili pěšáky, kteří obešli boj iště a plenil i j ej ich tábor, potom i opozdilce. 
Arriános mluví o sto tisících mrtvých, Curtius pouze o čtyřiceti tisících, ale 
i to je  dost na jeden den a jednu bitvu. Bitvu, po které se už Dáreios 
nevzpamatoval .  

Vítězní Řekové provolali Alexandra "králem Asie", a to zcela nepochyb
ně z jeho vlastního podnětu. Oslavou se však nezdržoval .  S vybraným od
dílem zamířil do Arbély, j ak se tehdy jmenoval dnešní Erbil , aby tam dostihl 
Dáreia. Stokilometrovou vzdálenost urazil za noc, ale Dáreios byl rychlejší. 
Aby se mu lépe utíkalo, nechal tam i pokladnu. Když za Alexandrem 
dorazil hlavní voj , rozděl i l  ho na dvě části . První poslal do Súz, s druhou se 
vypravil k Babylónu. Bylo to ještě stále největší a nej lépe opevněné město 
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světa, třebaže pod perskou nadvládou ztratilo svůj někdejší význam, a žilo 
v něm na milion obyvatel. Jeho slavný sedmistupňový chrám Etemenanki, 
známý z bible jako Babylónská věž, ležel sice už v troskách, však pevně stály 
tři pásy jeho mohutných hradeb, z n ichž hlavní byla tak š iroká, že se na n í  
vyhnuly dva vozy s e  čtyřspřežím . Toto město a tuto pevnost chtěl tedy vzít 
útokem. Když však seřadil vojsko do bojové sestavy, otevřela se brána pod 
jednou z jeho dvou set padesáti věží a vyšel z ní průvod kněží v čele s ba
bylónským satrapou Mazaiem, který ho uvítal j ako nového krále . Od
měnou za to ho Alexandros potvrdil v úřadě, vrátil městu samosprá
vu (opět kromě finanční a voj enské) a nařídi l  obnovit chrámové stavby 
zničené Peršany. Súzský satrapa se vzdal rovněž bez odporu. Stejně jako 
Mazaios poznal, že "není důstojné sloužit zbabělému králi" a Alexandros 
ho rovněž ponechal v úřadě. Samozřejmě jako svého satrapu . Byl přece 
králem Asie. 

Do Súz přišly Alexandrovi posily: 15 000 mužů, které mu poslal z Make
donie Antipatros. Byl to nejen doklad, jak skvěle fungovala jeho organiza
ce, ale i vítaný příspěvek k doplnění armády, se kterou chtěl táhnout k Per
sepoli .  Znamenalo to opět půl tisíce kilometrů divokými horskými kraj i ,  
jej ichž obyvatelstvo si plně nepodrobil i  ani perští králové. Na nejtěžší 
překážku narazil v průsmycích Zagru . Nejužší z nich, zvaný Perská brána, 
zahradil satrapa Ariobarzanés zdí a obsadil 40 000 muži. Alexandros se jej 
pokusil vzít ztečí, s těžkými ztrátami musel však ustoupit. Dobýt průsmyku 
bylo nad lidské síly. S nadl idským úsilím bylo jej však možno obej ít přes 
hřebeny hor, jej ichž zdolání je dodnes problém i pro horolezce . Jeho mu
žové našli však pastýře, který j im ukázal sráznou stezku . P řekvapivým 
útokem zepředu a zezadu zničil pak celé tamější vojsko. P řed P ersepolí se 
objevil dřív, než jej í  obránci stačili zaujmout bojové postavení: vtrhl do n í  
jak  vichr. Hlavní město achaimenovských králů, pýcha Persie, mu  padlo do 
rukou !  Se všemi nádhernými paláci, truhlicemi plnými šperků a drahoka
mů . . .  Jenom mincovní zlato a stříbro vážilo prý 120 000 talentů,  tj . zhruba 
tři a půl tisíce tun ! 

Poklady Persepole se vymykaly řeckým měřítkům,  stejně  jako se vymy
kají  našim .  Při oslavě vítězství se Makedonci zpili do nepříčetnosti a během 
jedné noci proměnil i  královský palác v trosky, ve kterých zůstal dodnes . 
Jsou to nejfantastičtější  trosky v celém Íránu, a kdokoli p řed n imi stane, 
ustrne úžasem. Už jej ich první novověký návštěvník z Evropy, Pietro della  
Valle roku 1625 , byl uchvácen "nesčetnými štíhlými sloupy a branami pa-
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láce s téměř netknutými reliéfy na umělé terase", na kterou vystoupil "mra
morovým schodištěm dost ši rokým pro dvanáct jezdců vedle sebe" Leží 
v stepnatém žlutém údolí pod šedými hřebeny Zagru a zdál i  vypadaj í  jako 
vybílené kosti uhynulého velblouda. Zblízka si pak vynucuj í  obdiv skvě le 
žlábkovanými sloupy a tisíci postavami v mělkých reliéfech, jež jsou zpra
covány s drsnou uměleckou silou a zároveň s takovou techn ickou jemností, 
že v bradách strážců nebo ve hřívách lvů lze rozeznat takřka každý vlas. 
Podle oficiálního výkladu zapál i l  prý Alexandros palác záměrně a po zralé 
úvaze, aby se tak pomstil za zničení řeckých měst a chrámů Xerxem; pád 
paláce perského krále měl symbol izovat pád perské říše . Podle Diodóra 
učini l  tak "při p itce, kdy nebyl pánem svých smyslů" . Podle současníka této 
události, h istorika K1ei tarcha, dala prý podnět k zapálení paláce athénská 
hetéra Thais, Ptolemaiova m i lenka, aby tak pomstila Xerxovo zničení Ak
ropole a Agory. Plútarchos k tomu připojuje, že to navrhla, "aby se rozne
slo po světě, že ženské táhnoucí s Alexandrem potrestaly Peršany za Řecko 
krutěj i  než všichni vel i telé námořních a pěších vojsk" Tak či onak, pyšné 
a nádherné sídlo Achaimenovců se v plamenech zřítilo k zemi .  

Zničení královského paláce v Persepoli bylo posledním aktem Alexan
drovy msty nad Peršany. Už dříve se snažil získat jej ich velmože i poddané, 
svěřoval jim úřady, šetřil jej ich tradice a za nepřítele považoval jen věčně 
prchaj ícího Dáreia. Na jaře roku 330 př. n. 1 . ,  po přezimování v Persepol i ,  
se však dozvěděl, že Dáreios sehnal s pomocí satrapů Béssa a Nabarzana 
několik desítek tisíc mužů, se kterými se opevni l  v Ekbatáně, hlavním 
městě Médie, dnešním Hamadánu. Vypravil se proti němu, ale Dáreios mu 
znovu unikl .  Bi thanés, syn krále Artaxerxa III . ,  nato Alexandrovi otevřel 
brány města. Poslední rezidenci perských králů zvol i l  pak Alexandros za 
děj iště významného aktu. Svolal vojsko a konstatoval, že za čtyři roky splnil 
vše, co mu uložil korinthský kongres. Osvobodil řecká města v Malé Asi i  
a vrátil j im samostatnost, vypudi l  Peršany ze  Středozemního moře a zbavil 
je Egypta, zničil armády perského krále a zmocni l  se všech jeho sídelních 
měst. Pokládá tedy válku ve jménu makedonsko-řecké aliance za skonče
nou. Kdo ze spojeneckých vojáků chce, může se vrátit domů, dostane 
bohatou odměnu. Kdo se nechce vrátit, může zůstat, ale jako jeho žoldnéř: 
povede totiž válku v Asii dále. Mnozí se vráti l i  a Alexandros se ukázal 
uznalým a štědrým, měl přece z čeho rozdávat. Mnozí však zůstal i .  

Když zreorganizoval vojsko a jmenoval Parmenióna správcem v Ekba
táně, vypravi l se Alexandros za Dáreiem na východ. Za dnešním Teherá-
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nem se dozvěděl ,  že prchá směrem ke Kaspické bráně, což je  asi desetiki
lometrový průsmyk v jednom z výběžků Elburzu, který měří u vchodu a vý
chodu necelých pětadvacet metrů . Předpokládal, že ho Dáreios opevní, 
a tak se tam snažil dorazit už před ním.  V průsmyku pak narazil n ikoli n a  
obránce, nýbrž na přeběhl íky. Oznámili mu, že satrapa Béssos zbavil D á
reia královské hodnosti a že ho veze do Baktrie jako zajatce. Na další 
zastávce se dozvěděl ,  že v perském táboře nastal úplný rozklad. Řečtí 
žoldnéři, kteří zachovávali Dáreiovi věrnost, odmítli poslouchat Béssa 
a s většinou velmožů ho opustili .  Šestatřicet hodin hnal se Alexandros 
vpřed, Dáreia však už nedostal živého. V poslední chvíli ho velitel jeho 
osobní stráže Nabarzanés probodl nožem. 

TruchlícíAthéna. Podle mramo
rového votivního reliéfu z let 460 
až 450 p,'. 11 . I. (Akropolské mu
zeum, Athény) 
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Nad Dáreiovou mrtvolou učinil Alexandros jedno ze svých velkorysých 
gest. Přikryl ji svým vlastním pláštěm a přikázal ji odvézt s čestným dopro
vodem do Persepole. Spokojen, že se nemusel stát královrahem, dal Dáreia 
pohřbít se všemi poctami, jež patří velikému král i .  Politický význam těchto 
gest byl zřejmý. Přihlásil se j imi k Dáreiovi j ako ke svému předchůdci, 
ukázal, že se nepovažuje za uzurpátora, nýbrž za legitimního dědice trůnu 
Achaimenovců. 

Alexandrovi hetairové a žoldnéři si mysleli ,  že Dáreiovým pohřbem 
skončily všechny jej ich strasti .  Nyní si budou v klidu užívat kořisti, dobyté 
za cenu nesmírných útrap, budou žít jako vládcové nezměrných cizích zemí 
nebo jako bohatí mužové ve své vlasti . . .  Vel ice se však mýli l i .  

Alexandra pojala touha dobýt celou Asii .  Až po břehy Ókeanu, kde 
končí svět .  

"Vyprosíme si  od čtenářů, aby nás nehaněli ,  nebudeme-Ii vyprávět všechny 
události tak, že bychom některý z proslulých příběhů podrobně vylíčil i ,  
nýbrž tak, že si většinou povedeme stručně," napsal Plútarchos v úvodu 
k Alexandrovu životopisu. Ještě stručněj i  s i  nyní povedeme my. Dalších 
devět let Alexandrova života je totiž naplněno tolika událostmi, že jej ich 
sledování by nás odvedlo od cíle naší cesty. Vypravili jsme se přece do 
Řecka a za děj inami Řeků. Alexandrovy výboje k nim sice patří, ale v mno
hém se týkaj í víc zemí Východu. 

Alexandrovi současníci a starověcí životopisci nenašli pro řadu jeho činů 
j iné vysvětlení než ono "pojala ho touha" Když před výpravou do Asie 
překročil Dunaj ,  učinil tak prý proto, že ho pojala touha nahlédnout za 
severní hranice Evropy ("obydleného světa" Řeků) . Když se vypravil 
z Memfidy do oázy Siva, bylo to zas proto, že ho pojala touha překročit 
západní hranice Asie (Egypt počítali Řekové k Asii) .  Nyní, po Dáreiově 
pohřbu, ho tedy pojala touha dosáhnout východních hranic Asie a vůbec 
světa . . .  Pro některé jeho činy nenacházej í ani  moderní historikové j iné než 
subjektivní nebo iracionální motivy. Většinu z nich ovšem dovedou přija
telně vysvětlit politickými ,  ekonomickými nebo vojenskými důvody. To 
platí i o Alexandrově výpravě na východ. Byla nutně podmíněna tím, že se 
stal nástupcem vel ikých králů a pánem jej ich říše. Musel zpacifikovat vý
chodní oblasti a zabezpečit své říši hranice. Ať byly jeho subjektivní důvody 
jakékoli ,  převažovaly nad nimi objektivní důvody vojenské a politické. 

Velká výprava na Východ začala roku 330 př. n .  I .  Hned od počátku se 
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setkávala s různými potížemi a postupně se proti ní postavilo vše, co si lze 
představit .  Předně to byla vojenská vzpoura, a ne-li vzpoura, tedy aspoň 
stávka. Vojáci byl i toho názoru, že už dobyli dost velkých a bohatých zemí, 
a odmítli táhnout do barbarských krajů ,  o nichž nikdy nic neslyšeli .  Ale
xandros je  však přesvědčil . Pak propukly ze stejných důvodů rozpory ve 
velitelském sboru, k nimž se připoj il odpor hetairů proti Alexandrově po
lit ice smíru s Peršany. Intriky zamořily tábor a Alexandrovi se donesly 
zvěsti o spiknutí, jež prý připravuje velitel j ízdy Filótas. Dal ho tedy popra
vit, ač mu i na mučidlech projevoval věrnost, a pro j istotu dal zavraždit 
i jeho otce Parmenióna, který v daleké Ekbatáně neměl o n ičem tušen í. 
S množstvím prolité krve a vypitých číší vína se měnil Alexandros v tyrana 
a jeho nejbližší druhové v lokaje, kteří dovedli projevit odvahu pouze na 
boj išti, nikoli před jeho tváří. Ve druhém roce tažení si dokonce usmyslel 
zavéstproskynési, "padání na tvář před panovníkem", což byl pro orientálce 
běžný gymnastický cvik, ale pro Řeky nepřij atelný projev sebezneuctěn í. 
Když se proti tomu postavil j eho dvorní historik (a  j inak nadšený obdivo
vatel) Kallisthenes, uvrhl ho do vězení, z něhož už nevyšel, a když mu to 
vytkl jeho věrný druh z dětství Kleitos (a  j inak zachránce j eho života v bitvě 
u Gráníku), vlastní rukou ho zabil .  Při tom všem s i  dokázal udržet přízeň 
a oddanost vojska, ba co víc, získat j eho lásku .  Jako vojevůdce rozhodoval 
téměř neomylně, j ako diplomat vynikal obratností a předvídavostí. Překáž
ky existovaly pro něho jen proto, aby je překonával .  

Po  vojenské stránce byla tato výprava svízelnější než kterákoli p řed n í. 
Nikdo z Řeků neznal geografi i zemí, do kterých měli vstoupit, o topografii 
ani nemluvě. Po této stránce byli na tom podobně j ako Kolumbus v Ame
rice, po j iné ještě hůř. Musel i  procházet velehorami s věčným sněhem 
a žhavými písečnými pouštěmi, nekonečným i  stepmi s hustým bodláčím 
a zrádnými bažinami, cestu j im přehrazovaly dravé řeky. Si ln ice tu byly 
stejnou výj imkou jako města, a chtěl- I i  je Alexandros mít, musel je dát 
postavit .  Na dřívějších výpravách táhli civil izovanými kraj i ,  obyvatelstvo je 
od Malé Asie po Egypt vítalo j ako osvoboditele a v Mezopotámii se k nim 
chovalo v nejhorším případě netečně. Obléhali s ice řadu měst a sváděli 
těžké bitvy, ale podle známých pravidel, vždy také věděli, na čem a kde jsou. 
Nyní táhli vzbouřenými a nepřátelskými kraj i ,  místní kmeny je znepokoj o
valy neustálými drobnými přepady, neměli spolehl ivé zázemí, k rozhodné 
bitvě nemohli nikoho donutit . Přešel-l i dnes některý satrapa na Alexandro
vu stranu, zítra přísahu porušil a proti němu povstal .  

435 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

Sledujme jej ich pochod na dnešní mapě. Z Hamadánu (Ekbatány) táhli 
přes Teherán ke Kaspické bráně, odtud pod Elburzem k Mašhadu, tam se 
velkým obloukem přes jižní cíp Turkménie obrátili k Herátu (který však 
Alexandros teprve založil) a dostali se až k jezerům v j ižním Afghánistánu. 
Když tam Alexandros založil opět město, vypravil i  se na severovýchod ke 
Kandaháru (který vznikl z další Alexandreie) a pokračovali přes Kábul 
k Hindúkuši .  Překročili jej zledovatělým průsmykem Khavak ve výši 3500 
metrů a sestoupili do Balchu (tehdejší Baktry) . Na kožených měších napl
něných slámou se přeplavil i  přes řeku Amudarju,  došli do Samarkandu 
(tehdejší Marakandy) a odtud konečně do Kýropole, hraničního města říše 
Achaimenovců. Alexandros však po�toupil s vybraným oddílem ještě o je
den denní pochod dále a na březích Syrdarje  založil Alexandreiu Eschaté 
čili Nejzazší, jež pozděj i  změnila jméno na Chodžent a existuje dodnes. 
Celkem 6000 kilometrů prošli v boj ích s přírodou a nepřátel i ,  nepočítaje 
návraty k potlačení povstání v dříve dobytých územích, a trvalo j im to dva 
roky. Teprve zde, v nejvzdálenější satrapii říše, v Sogdianě na území dneš
ního Uzbekistánu, se podařilo Alexandrovu vojevůdci Ptolemaiovi dostih
nout Béssa, který se mezitím korunoval troj itou korunou vel ikých králů 
a přijal jméno Artaxerxés IV. Vydal mu ho jeden z jeho vlastních velitelů .  
Alexandros ho dal nato dopravit do Ekbatány a j ako vzdorokrále popravi t . 
Stal se jediným pánem perské veleříše. 

Roku 328 př. n .  1 .  skonči la tedy první část Alexandrovy velké výpravy na 
východ. Nyní měl čas (a léta konečně také), aby se oženi l .  Vzal si za 
manželku Roxanu, dceru posledního svého sogdijského odpůrce Oxyarta, 
jež byla podle soudobých posudků nejkrásnější dívkou Asie. Zamiloval se 
prý do ní  na první pohled při oslavě usmíření s Oxyartem a svatba se prý 
konala ještě téhož dne. Byl přece vždy energický a dovedl spojovat osobní 
city s politickými  zájmy. (Nicméně není j isté, zda se pak rozešel se svou 
mi lenkou Barsinou, vdovou po Memnonovi a rovněž proslulou kráskou , se 
kterou měl také syna . )  Během líbánek zlikvidoval palácové spiknutí a pro
vedl řadu reforem k upevnění své moci . Zreorganizoval armádu vytvoře
ním sborů j ízdních lučištníků a začleněním íránské j ízdy, zbavil se řady 
nepohodlných hetairů a nahradil je perskými velmoži, vybral ze svých no
vých poddaných třicet tisíc mladých mužů a podrobil je výcviku v řeckém 
způsobu boje .  Hlavně však připravoval plány na druhou část výpravy - do 
Indie. 

Vojsko vyrazilo z Baktry začátkem léta 327 př. n .  1 .  a skládalo se asi 
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z 30 000 mužů pěchoty a 7000 jezdců (často citované Plútarchovy údaje 
o dvojnásobném počtu jezdců a čtyřnásobném počtu pěšáků j sou nadsaze
né). Hlavní voj vedl Alexandrův dávný druh Héfaistión. Jeho úkolem bylo 
dostat se k Indu a postavit přes něj most. Alexandros zatím táhl severněj i  
a podrobil si území až ke hranicím Kašmíru. Využil sporu mezi i ndickými 
králi Omfidem a Pórem a jako Omfidův spojenec vstoupil do jeho hlavního 
města Taxily (poblíž dnešního Rávalpindí) . Řekům se tam otevřel nový 
svět :  svět se zcela j iným společenským zřízením, se zcela j iným způsobem 
života a myšlení, se zcela j iným systémem morálních hodnot, svět bez 
otroků, ale přísně rozdělený na kasty, svět s askety místo atletů a fi lozofů. 
Alexandros se chtěl s tímto světem sblížit, ale nikdo nejevil o jeho snahy 
zájem. Věnoval se tedy dá l  svým výbojům. U řeky Džilhamu se srazil s krá
lem Pórem, který proti němu postavil bitevní  slony. Porazil ho a na místě 
bitvy založil nejvýchodnější ze svých Alexandreí (Alexandrei Níkaiu). Mí
rovou smlouvou mu ponechal království, avšak pod dozorem makedonské
ho velitele. K proměně l idnatých indických zemí v satrapie neměl dost sil, 
a tak tam začal budovat své panství jako svazek existujících království 
uznávajících jeho svrchovanost. Další pochod na východ vedl k úplnému 
vyčerpaní vojska. Nepřetržité deště, hadi, štíři , neznámé tropické nemoci 
a všemožné j iné útrapy je  přiměly, že odmítlo pokračovat v cestě . Dovedl 
je však až k řece Biás, severně od dnešního Amritsaru, za kterou už čekal 
východní hranici Asie. Tam se pak dozvěděl, že ve vzdálenosti mnoha 
denních pochodů je  veletok Ganga a za n ím obrovská říše, s j ej íž silou 
a bohatstvím nelze na západě nic srovnat. Samozřejmě že ho pojala touha, 
aby j i  dobyl . Jeho vojáci byli však fyzicky i psychicky na dně. Tentokrát mu 
nepomohly žádné plamenné projevy a sl iby, ani kouzlo osobnost i .  Zařídil 
tedy, aby věštci zj isti l i ,  že bohové si  další výpravu nepřej í, a dal se na ústup. 
Poprvé v životě, a také naposled. 

Ústup do řeky Biás, kterou Řekové nazval i  Hyfásis, byl nepřetržitou sérií 
bojů .  Alexandros se rozhodl nevracet se kraj i ,  kterými sem přiš l i ,  nýbrž 
zamířil na j ih .  Jestliže tedy nemohl dosáhnout východních břehů Ókeanu,  
chtěl dosáhnout j ižních. U Džilhamu dal postavit 800 lodí a vorů, na kte
rých pak odplul k Indu. Vojska, která ho provázela po březích, dobývala 
přilehlé kraje; sám musel nejednou osobním příkladem povzbudi t  jej ich 
ducha. Při jednom z útoků, kdy první stanul na hradbách dobývaného 
města, ho před smrtonosným šípem zachránil Peukestás Ach i lleovým ští
tem z Tróje; další šíp mu pak prorazil pancíř a vnikl hluboko do prsou. 
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Vyléčil se a pokračoval v plavbě po Indu až k oceánu, který ho uvítal hro
zivou bouří. Tam potom část vojska nalodil a poslal pod Nearchovým ve
lením na západ. Při tehdejších zeměpisných znalostech se všichni domní
vali, že dnešním Ománským zálivem dopluj í  do Egypta, ale ke svému 
překvapení přistál i v ústí Eufratu a Tigridu. Alexandros zatím postupoval 
s druhou částí po pobřeží. Horský masiv je však donutil odbočit na sever, 
do hrozné gedrósijské pouště v dnešním Balúčistánu. Nesmírný žár j im 
znemožňoval pochodovat ve  dne, trpěli žízní a h ladem, padali vyčerpáním, 
ke všemu neznali přesný směr. Plné dva měsíce trvala tato děsivá cesta; 
zahynula na ní  polovina mužů a všechny ženy s dětmi, které je doprovázely. 
Alexandros šel po celou dobu se svými vojáky pěšky a nedopřál si žádnou 
výhodu. Když našli pramen, jehož vodou j akž takž naplnili přílbu, jeden 
z nich mu j i  podal; vyliJ j i  přede všemi do písku . Byl to podle Arriána jeho 
nejvznešenější čin. "Takovou ú litbu nepřinesl žádnému z bohů." 

V březnu roku 324 př. n .  I .  byl Alexandros opět v Persi i .  Zhrozil se, j ak 
jeho nepříliš dlouhá nepřítomnost stačila  uvést říši do zmatků, a energicky 
začal vyřizovat státní záležitosti . Povolal Antipatra z Makedonie na východ 
a pověřil jej í  správou vojevůdce Kratera. Vyměnil správce egyptských fi
nancí, který bezostyšně vydíral zemi ,  sesadil svého zástupce Harpala, který 
si počínal jako samovládce, odsoudil k smrti tři makedonské velitele v Mé
dii, kteří jednali proti jeho rozkazům (dva z n ich byli důstojníci, kteří kdysi 
na jeho příkaz zavraždi l i  Parmenióna) . Potlačil také vzpouru Peršana Or
sinéa, který se po smrti dřívějšího satrapy svévolně zmocnil  vlády. Když měl 
moc opět pevně v rukou, uspořádal v královském paláci v Súzách velkole
pou hostinu na oslavu ukončení výpravy na východ. K usmíření Makedon
ců a Řeků s Peršany navrhl svým vojákům, aby si vzal i  za manželky asijské 
ženy, a odměnou za to j im slíbil zaplatit všechny jej ich dluhy. Deset tisíc 
mužů ho poslechlo a s nimi všichni velitelé, když sám šel příkladem a při
bral s i  ke své manželce Roxaně dvě další: Dáreiovu dceru Stateiru a Arta
xerxovu dceru Parysatidu. 

Po této kolektivní svatbě, jež neměla v děj inách obdoby, začal Alexan
dros důsledněj i  a hlavně otevřeněj i  provádět politiku spolupráce vítězů 
i poražených jako rovnoprávných partnerů. To ovšem narazilo na odpor 
jeho vojáků (nikoli už dvořanů), se kterým nepočítal. Když rozhodl, že staří 
a boje  neschopní mají  j ít domů, samozřejmě s bohatou odměnou, a na 
jej ich místo maj í  nastoupit Peršané, propukla v makedonské posádce 
v Opidu na Tigridu v říjnu 324 př. n. I .  vzpoura. Vypravil se tam osobně, 
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nařídil popravit buřiče, ale vojsko neustoupilo. Jestl iže prý pošle pryč 
nejzasloužilejší  bojovníky, půjdou s nimi všichni, nechť si tu ostane se svým 
otcem Amónem. Bledý vzteky vyskočil na řečniště a obvinil j e  ze zrady. Ať 
si j en vzpomenou, j ak je učinil z pastýřů ve zvířecích kožích pány Asie, j ak 
s nimi sdílel útrapy a vedl je od vítězství k vítězství, ať tedy jdou a vykládaj í, 
že ho nechal i  v cizině na péči těch, které porazi l .  Propustil je ze služeb 
a povolal k sobě Peršany, aby proj ednal novou organizaci voj ska. Když se 
vzbouřenci dozvěděli ,  že s nimi skutečně nepočítá,  poslal i  za n ím delegaci 
s prosbou o odpuštění. Ukázal se větším než Achil leus: smířil se s n imi a na  
oslavu tohoto smíření uspořádal po svém zvyku opět hostinu .  Zúčastni lo 
se j í  devět tisíc mužů, a to Makedonců, Řeků, Peršanů a příslušníků všech 
možných národů Asie od Nilu po lndus .  Uprostřed řeckých kněží a pers
kých mágů pronesl pak slavnostní modlitbu, ve které požádal bohy, aby dal i  
jeho říši svornost a soudržnost, aby v ní všechny národy ži ly jako rovnopráv
ní společníci , aby mezi všemi lidmi jeho říše vládla homonoia, "jednota 
ducha i srdce" . Oficiálně tak oznámil svůj politický program, k jehož usku
tečnění vytvářel už léta předpoklady. Program pol itické rovnoprávnosti 
všech národů ve světové říši, který před ním nikdo nevyhlásil .  

Po modlitbě v Opidu se Alexandros vrátil do Babylónu. Světová říše,  
kterou měl na  mysli, tj . říše všech národů světa pod jeho samovládou, ještě 
neexistovala .  Bylo třeba do ní začlenit Arábii  a Etiopii, pak všechny země 
na západ od  Řecka až  k Héraklovým sloupům,  za  n imiž končí svět, zbýval 
též východ za Indem. Ihned se horlivě vrhl do příprav k nové výpravě.  
Povolal Nearcha a projednal s ním plány na výstavbu obrovského loďstva, 
začal vyjednávat s vyslanci j ihoitalských kmenů a Etrusků, připravoval vý
stavbu strategicky významných průplavů a základen. Nová výprava měla 
překonat všechny dřívější .a skončit měla teprve tehdy, až by h ranice jeho 
říše omýval na  všech stranách věčný Ókeanos. 

Roku 323 př. n . l . ,  začátkem června, Alexandros onemocněl . Podle zpráv 
antických autorů soudíme, že dostal malárii , ke které se přidruži l  zápa l  plic. 
Řečtí lékaři dělal i ,  co mohli , neměli však chin in ani pen icilin .  Jeho orga
nismus, vyčerpaný nadl idskou námahou a v poslední době podlomený nad
měrným pitím, nevydržel. Když se vojáci doslechli, že nemůže vstát z lůžka, 
vynutil i  si k němu přístup a přešli kolem něho jeden po druhém v tichém 
defilé. Některým ještě pokynul, na j iné se usmál . 

Večer dne 13. června roku 323 př. n . l .  Alexandros, zvaný už tehdy Veliký, 
ve věku necelých třiatřiceti let zemřel .  
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Nad Alexandrovou mrtvolou se rozpoutal boj velice podobný tomu, který 
vzplál nad mrtvým AchiIIeem. Ještě leželo jeho tělo přikryté purpurem 
v trůnní síni Nabukadnesarova paláce, a už na sebe tasil i j eho nejbl ižší 
druhové meče a šikovali proti sobě žoldnéřské oddíly, jež si zavázali přísli
bem obrovských odměn. Doslovně se rval i ,  komu připadne jeho prsten, 
který prý odkázal nejsi lnějšímu .  Tento nejsi lnější měl se prý stát dědicem 
jeho říše. Podle všeho však Alexandros dědice vůbec neurči l .  Počítal vždy 
se všemi nahodilostmi, jenom ne s j istotou, že každý jednou zemře. 

Alexandrovo dědictví stálo j istě za boj ,  jenž zase stál za nějakou tu 
žoldnéřskou krev, kterou byl i ochotni tito mužové prolít. Byl i ctižádostiví, 
mocní, schopní a odvážní, každý z n ich se považoval za nejsi lnějšího a hod
lal to ostatním dokázat. Jej ich seznam je dlouhý a jako každý seznam též 
nudný. Bez něho bychom se však v tom, co přišlo potom, nesnadno vyznali .  
Tak tedy: nejstarším z těchto uchazečů byl Antipatros, bezmála sedmdesá
tiletý vojevůdce, který sloužil už Filippovi II. a roku 336 př. n .  I .  pomohl 
s Parmeniónem Alexandrovi na trůn. A1exandros ho jmenoval před výpra
vou na východ správcem Makedonie a pozděj i  ho na rozdíl od Parmenióna 
nezavraždil ,  ale povolal s posilami do Asie .  Nejmocnějším byl v té chvíl i 
snad Antigonos s příjmením Monofthalmos čili Jednooký, jeden z před
ních Alexandrových vojevůdců, který zastával funkci satrapy Frýgie. Dal
ším z těchto mužů byl Eumenés, původně sekretář Filippa I I . ,  pak Alexan
drův vojevůdce, nakonec přednosta jeho královské kanceláře, což v našich 
pojmech odpovídá zhruba funkci prvního ministra. Pak tu byli dva Alexan
drovi druhové z mládí: Perdikkás, který s ním bojoval už u Théb a na Indu 
mu vyřízl svým mečem z prsou šíp, a Ptolemaios, který se účastnil všech 
jeho tažení a nakonec měl postavení, jež se dá přibližně srovnat s funkcí 
ministra války. Konečně to byli tři mladší vel itelé, a to Krateros, který 
sloužil nejdřív pod Antipatrem v Makedonii a pak se vyznamenal na výpra
vě v Indii ,  dále Lýsimachos, náčelník Alexandrovy osobní stráže, a konečně 
Seleukos, o němž se prameny do roku 326 př. n .  I .  vůbec nezmiňuj í, ale pak 
ho uváděj í  v Alexandrově nejbl ižším okolí. Kromě těchto mocných mužů 
byli tu ještě dva bezmocní: Alexandrův nevlastní bratr Filippos Arrh idaios, 
který byl slabomyslný, a Alexandrův syn z manželství s Roxanou, který tu 
vlastně ani nebyl, protože se měl teprve narodit. Brzy se však skutečně 
narodil a o jeho legitimitě nebylo pochyb . Dostal jméno Alexandros. 

V první fázi šlo všem uchazečům o to, aby se zmocnili Alexandrova 
dědictví celého, tj . aby se stali regenty Filippa Arrhidaia a zatím nenaroze-
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ného Roxanina syna, které prohlásil i za krále. Každý z nich doufal, že 
aspoň s jedním z těchto králů bude hrát svou hru, ale Perdikkás ohlásil mat .  
Podařilo se mu dokázat (neptejme se jak) , že Alexandros odkázal svůj 
prsten jemu, a tak se stal regentem. Nevíme,  nakolik a na j ak dlouho se 
s tím ostatní smířili , ale rozhodně se s tím nesmířil Ptolemaios. Zmocnil se 
něčeho cennějšího než prstenu,  a to Alexandrova těla ve zlatém sarkofágu . 
Zařídil ,  že se nedostalo do makedonských Aig, kde mělo být pohřbeno, 
nýbrž do egyptské Memfidy, kde se ujal vlády jménem j eho právě naroze
ného syna. S tím se ovšem nesmířil Perdikkás, a když si zaj istil pomoc 
Eumena, který zatím obsadil velkou část Malé Asie, vypravil se proti Pto
lemaiovi do Egypta. Při pokusu o přechod přes Nil utrpěl  však těžké ztráty 
a hned potom byl ve svém stanu zavražděn. 

Perdikkovou výpravou a smrtí roku 321 př. n. I . začala  druhá fáze bo
jů o Alexandrovo dědictví. S výjimkou Antigona Jednookého, který chtěl 
zachovat jednotu říše a stát se jediným Alexandrovým d iadochem (diada
chas, "dědic", "nástupce") ,  snažili se ostatní uchvátit z ní aspoň část, sa
mozřejmě co největší. Sedm mužů, j eště před rokem spojených Alexandro
vou vůlí, se vrhlo do vzájemného nelítostného boje, kte rý zachvátil celou 
říši a trval téměř půlstoletí. Vystřídaly se v něm všechny možné varianty 
spojenectví, neutrality a nepřátelství. Podle antických historiků stál nesrov
natelně víc životů než všechny Alexandrovy výpravy. Nikdo v něm neměl  
na své straně výhodu legality, o spravedlnosti an i  nemluvě .  Vítězil ten ,  kdo 
měl momentálně víc žoldnéřů a víc peněz, kdo druhého předešel ve zradě 
nebo odloudění spojence . První z něho vypadl Antipatros, který roku 3 1 9  
př. n .  I .  zemřel . Pokračovali v něm však jeho dva nástupci, starý spolubo
jovník Polysperchón a syn Kassandros, kteří se co nejdřív dostali do vzá
jemných sporů. Situaci nezjednodušilo, ani když padl Krateros a Eumenés .  
Jej ich vojevůdcové válčili dále. Do roku 3 1 1  př. n. 1 .  byli d iadochové natol ik 
vyčerpáni, že uzavřeli mír, jímž se dohodli, že každý si  ponechá, co právě 
má. Světová říše Alexandrova byl rozdělena. 

Mír z roku 3 1 1 př. n .  1 . , lze- l i  ho n azvat mírem, netrval d louho .  Roku 3 1 0  
př. n . 1 .  byl zavražděn mladý Alexandros (Filippos Arrhidaios byl zavražděn 
už roku 3 1 6  př. n .  1 . )  a jednotl iví diadochové nebo j ej ich epigonové , jak se 
říkalo nástupcům první generace, znovu rozpoutal i  válku. Tentokrát už  
jako samostatní panovníci, kteří se postupně prohlásili z a  krále a n ěkteří 
také za bohy. Po dlouhých boj ích, v n ichž mnohá území a města mnohokrát 
vyměnila pána, získal převahu Antigonos, kterého úspěšně podporoval 
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Hellénistická říše v 3. stol. pl. ll. I. 

jeho syn Démétrios, zvaný pro své obrovské válečné stroje Poliorkétés, 
"Dobyvatel měst" To přimělo Ptolemaia, Seleuka, Kassandra a Lýsima
cha, aby se spoj i l i .  Roku 301 př. n .  I .  srazila se pak jej ich vojska s Antigo
novými a Démétriovými u města Ipsu ve středním Turecku . V této největší 
a nejkrvavější bitvě, kterou kdy svedli mezi sebou řečtí vojevůdcové, byl 
Démétrios donucen k útěku a Antigonos padl . Čtyřicet tisíc žoldnéřů se 
nedožilo výplaty svého žoldu a čtyři vítězové se spíš nesvorně než svorně 
rozděl il i o kořist. Po krátké přestávce na zotavenou se znovu pustili do 
bojů,  v n ichž zahynul Lýsimachos i Seleukos (roku 28 1 př. n. l . ,  první v bitvě 
a v čele svého vojska, druhý v ložnici a dýkou Ptolemaiovců) .  Seleukův syn 
Antiochos I. Sótér se však udržel u moci a Démetriův syn Antigonos I I .  
Gonatás s i  roku 276 př .  n .  I .  vydobyl vládu v Makedonii .  Tím skončila 
poslední fáze bojů o Alexandrovo dědictví. Války sice pokračovaly, ale 
tehdejší územní rozdělení se v podstatě stabilizovalo. 

Na troskách Alexandrovy říše se tedy utvořily tři velké státy: Egypt 
o rozloze asi 250 000 čtverečních kilometrů v čele s Ptolemaiovci, Sýrie 
o rozloze snad 3 000 000 čtverečních kilometrů v čele se Seleukovci, a Ma
kedonie o rozloze asi 75 000 čtverečních kilometrů v čele s Antigonovci . 
Kromě toho se v rámci bojů me�i diadochy osamostatnily různé menší 
státy: Pergamon na západním pobřeží Malé Asie, Bithýnie na severozápad
ním, Pontos na severovýchodním aj . Ve střední oblasti Malé Asie získala 
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samostatnost Kappadokie, ve východním Íránu se utvořilo nezávislé řec
ko-baktrijské království. Hegemonem vlastního Řecka se stala opět Make
donie; ne však příli š  pevně. Některé řecké státy si  uháj i ly samostatnost. 
Mezi nimi zejména Kréta a Rhodos. 

Jestliže jsme nesledovali různé fáze postupného rozpadu Alexandrovy říše, 
tj . kdy a kdo to či ono území ovládl ,  jak dlouho je držel atd. , bylo to hlavně 
proto, že to všechno probíhalo v děsném chaosu a mělo to vskutku jen 
přechodný význam. "Tento proces byl velmi složitý," píše ve  shodě s j inými 
historiky K. K. Zeljin .  "V pestrém sledu událostí probíhajících v různých 
částech řecko-východního světa, v bouřl ivých sporech mezi Alexandrovými 
nástupci je  obtížné postřehnout určitou souvis lost a zákonitost ." Z obdob
ných důvodů jsme nešli ani po  stopách velkých vojsk diadochů a po jej ich 
bitevních polích. Většina z těchto bitev neměla vlastně ani h istorický vý
znam. O bitvě u Marathónu, kde padlo 192 athénských mužů, ví každý. 
O bitvě u Kúropedia, kde j ich padlo  padesátkrát více a s nimi i král (Lýsi 
machos), se dočteme jen v podrobných příručkách. Mnohé z děj išť těchto 
bitev nelze ostatně ani přesně zj istit . Thermopyly navštěvují l idé z celého 
světa a každý z n ich se s p ietou zastaví u pomníku krále Leónida. Na které 
pláni pod horou Sultán došlo k bitvě, kde zahynulo dvě stě krát víc mužů 
a s nimi mocný Antigonos, nám dnes bezpečně neřekne n ikdo. Lidé v okolí  
tvrdí, že tam nikdy žádná bitva nebyla, a místní učitel rovněž. - Mnohem 
zaj ímavější, než jak se Alexandrova říše rozpadla, je otázka, proč se roz
padla. 

Byla to příliš velká říše, konglomerát nesourodých částí, a t rvala příl i š  
krátce, aby se mohla  stmelit. Evropské a maloasij ské Řecko s vysoce vy
spělými městskými státy se ostře lišilo od všech ostatních oblastí. Starobylý 
zemědělský Egypt byl protikladem pusté nomádské Gedrósie, foiničtí mo
řeplavci neměli nic společného s baktrij skými horaly, Mezopotámie byl a  
j iným světem než Indie. Jednotlivé země stály na  různém stupn i  společen
ského a hospodářského vývoje ,  národů v ní bylo bezpočet a každý měl j iné 
životní zvyklosti a politické tradice. Mnozí viděli v Makedoncích osvobo
ditele, ale mnozí naopak dobyvatele, proti nimž je nutné bojovat. Navíc se 
tu střetávaly nejrůznější skupinové a místní zájmy. Také po technické strán
ce byla správa této říše složitým problémem. Jestl iže dnes se dá zavolat  
telefonicky z Babylónu (ze správní budovy u j eho trosek) do Athén nebo 
do Alexandrie nebo do Samarkandu nebo do Kandaháru, tehdy mohl 
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doručit rozkaz jedině j ízdní posel, který se do žádného z těchto měst ne
dostal dřív než za dva nebo tři týdny. 

Alexandros udělal mnoho, aby svou říši spoj i l  poutem soudržnosti . 
K usnadnění hospodářských styků dal stavět s i lnice, budovat přístavy, vy
tvářet lodní a karavanní spoje .  Ladem ležící zlato z pokladů perských králů 
změnil v hodnotné mince a pomohl tak rozvoj i obchodu. K vyrovnání roz
dílů ve způsobu života založil téměř sedmdesát měst. Podporoval šíření 
řecké kultury i rozvoj ostatních kultur a jej ich vzájemné sblížení. Usiloval 
dokonce o etnické splývání obyvatelstva sňatky mezi Řeky a Asijci .  Dbal 
místních zvláštností i jednoty v hlavním a podstatném. Vytvořil obdivuhod
nou organizaci, která zabezpečovala, že jeho instrukce se splnily se stejnou 
přesností v Persidě i v Makedonii ,  na březích Indu i Nilu. 

Přesto však byla říše v době jeho smrti pouze nepevným vojenskoadmi
nistrativním svazkem, jehož jednotu zaj išťovala jedině jeho osoba. Když 
zemřel, vzala tato jednota za své. Nikoli jen proto, že se nenašel nástupce, 
který by se mu vyrovnal ,  ani následkem nějakých náhodných okolností. 
V krátké době jeho vlády se prostě nepodařilo vytvořit sociálně-ekonomic
ké a politické podmínky, které by tuto jednotu zaj istily. 

Jak by se byly věci vyvinuly, kdyby byl Alexandros vládl nikoli třináct let, 
nýbrž třiadvacet jako jeho otec, kdyby se byl dožil nikoli jednoho věku, 
nýbrž tří j ako Nestór? To je  ovšem otázka, na kterou nepřísluší odpovídat 
h istorikovi, nýbrž jasnovidci . Historik jen může konstatovat, že za daných 
podmínek byl rozpad Alexandrovy říše nevyhnutelný. 

Lze skorem říci , že nej lepší část Alexandrova východního dědictví uchvátil 
Ptolemaios. Egypt vynikal bohatstvím a lidnatostí, přijal  Alexandra jako 
osvoboditele a zachov�1 si kladný vztah i k j eho nástupcům. Byl také etn ic
ky nejjednotnější, měl dobře zavedenou a funguj ící správu . Obklopen 
pouštěmi a mořem dal se též nejvýhodněj i  bránit .  

Egypt měl  v době Alexandrova příchodu za sebou více než 2500 let děj in ,  
ve kterých prožil tř i  d louhá období rozkvětu a slávy : Starou říši (asi 
2700-2270 př. n .  1 .) , Střední říši (asi 2070-1 790 př .  n .  1 .) a Novou říši (asi 
1580-1090 př. n .  1 . ) .  K politickému sjednocení dospěl už na rozhraní 4 .  a 3 .  
tisíciletí př. n .  1 . ,  kdy podle tradice spoji l  král Meni jeho Horní a Dolní zemi 
a založil hlavní město Mennofér, Řeky zvané Memfis .  Meni (nebo histo
rický Aha či Narmer) se stal též zakladatelem první z třiceti dynastií egypt
ských králů čili faraonů (z hebrejského par 'oh, j ež vzniklo z egyptského 
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per-oa, "veliký dům", tj . královský palác, v přeneseném smyslu "panov
ník" ) .  Už v předdynastické době budovali Egypťané zavodňovací kanály 
a přivedl i  k rozvoj i zemědělství, jež se stalo hlavním odvětvím jejich hos

podářství. Nejpozděj i  za první dynastie, tj . kolem roku 3000 př. n .  1 . ,  si  
vytvořili písmo, jehož jeden druh nazvali Řekové hieroglyfickým (od hieros, 
"posvátný" , a glyfó, "vytesávat") ,  a j iný, snad o něco mladší hierat ickým 
(od hieratikos, "kněžský") ;  v 8.-7. století př. n. I. navíc ještě zjednodušené 
písmo démotické (od démotikos "lidový" ) .  Za Staré říše postavili většinu 
z dnes známých sedmdesáti pyramid, mezi nimi Velkou pyramidu Chufu 
ovu čili Cheopsovu asi z 2 250 000 více než metrových kamenných kvádrů 
navršených do výšky přes 146 metrů, a proslavil i  se j ako sochaři .  Za Nové 
říše vybudoval i  řadu měst, mezi nimi hlavní město Veset, zvané Řecky 
Théby. Za dlouhé vlády Ramessa II .  (asi 1 290-1224 př .  n . I . ) ,  rozvoj starého 
Egypta vyvrcholi l .  Vznikly velkolepé chrámy v Karnaku a Luksoru, v Abý
du, v Abú Simbelu a j inde, zlatý věk prožívalo sochařství, malířství a písem
nictví. V l l .  století př. n .  1 . ,  kdy se po příchodu Dórů chystalo Řecko 
k novému nástupu na scénu děj in ,  Egypt už dospěl k "Pozdní době" . Jeho 
panovníci ztratil i všechno, co j im předkové vydobyli ve staletých válkách 
v Asi i  a Africe, nakonec se neubráni l i  vpádu Asyřanů (roku 670 př. n. 1 . ) ,  
ani  podmanění země Peršany (roku 525 př. n. I . ) .  Proti perské nadvládě se 
Egypťané nejednou vzbouřil i a Řekové j im nejednou pomohli loďstvem 
i vojskem. Jej ich vzájemné vztahy byly vždy dobré, pouze mýty připomínaly 
výpravu egyptského krále Aigypta do Argu a Héraklův konflikt s egypt
ským králem Búsíridem. 

Řekové si Egypťanů váži l i  a j ako jediné Neřeky se je  j aksi zpěčovali 
nazývat barbary. Přesto jim mnohé u n ich a na n ich připadalo cizí, nezVyk
lé, přímo odpudivé. Obdivovali j ej ich kolosální stavby a sochy, ale j ej ich 
nadlidská měřítka se j im zdála současně nelidská .  Líbily se j im hieroglyfy, 
j imiž byly popsány stěny a sloupy všech chrámů, ale nezdály se j im písmem, 
jež by vyhovovalo praxi . V jej ich náboženství našli jen málo bohů, které 
mohli ztotožnit se svými, a vzdávání božských poct býkům,  krokodýlům, 
hadům, kočkám nechápali stejně j ako j ej ich obřadné mumifikování. Jej ich 
hospodářství j im připadalo poněkud přeorganizované; asi j ako n ám, když 
na jej ich nástěnných malbách vidíme, že na čtyři dělníky připadá šest 
kontrolorů. Nejvzdálenější j im byly j ej ich politické instituce. V Egyptě 
neměl lid nejmenší účast na správě veřejných věcí, byl jen šedou poddanou 
masou, které vládl zbožštěný panovník prostřednictvím složitého byrokra-
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tického aparátu . Cizí jim bylo též rozdělení obyvatelstva na neprostupné 
skupiny či kasty. 

Alexandros, j ak známo, respektoval všechny egyptské zvláštnosti a tra
dice; Ptolemaios se řídil jeho příkladem. Vlády se ujal jménem jeho syna, 
o jehož nástupnickém právu v Egyptě nikdo nepochyboval ,  a vykázal se 
Alexandrovým tělem, což bylo v této zemi prastarého kultu mrtvých králů 
dostatečnou legitimací. Samozřejmě měl k dispozici též potřebné sbory 
žoldnéřů. Z egyptského zřízení  zachoval vše, co mu vyhovovalo; bylo toho 
víc, než si  mohl přát. Panovník byl v Egyptě ztělesněním státu. Byl jediným 
suverénem, tj . zdrojem práva a zákonů, byl svrchovaným pánem nad životy 
poddaných, byl neomezeným vlastníkem půdy, státní úředníci byli j eho 
osobními služebníky. Ptolemaios se tomu bez potíží přizpůsobi l  a vládl, j ak 
se tu vždy vládlo. Reformy prováděl citlivě a jen v nezbytných případech. 
Po smrti Alexandrova syna se vyhlásil roku 305 př. n . 1 .  králem a vládl pod 
jménem Ptolemaios I .  Sótér čili Zachránce do roku 285 př. n .  1 . , kdy se pro 
vysoký věk vzdal trůnu ve prospěch svého syna  Ptolemaia I I .  Filadelfa .  
Založil novou dynastii egyptských faraonů, j ež se jmenovala ptolemaiovská 
(nebo podle jeho otce Lága lágovská) a udržela se na egyptském trůnu přes 
čtvrt tisíciletí. 

Vláda Ptolemaiovců nebyla pro Egypt nešťastná; přinejmenším prvních 
sto let. Stal se vedoucí mocností východního Středomoří. Dosáhl téměř 
stejné rozlohy j ako za Ramessa II. a patřila mu Libye s Kyrenaikou, Pales
tina, Foiníkie, ostrov Kypr a j ižní pobřeží Malé Asie .  Hospodářsky zesíl i l  
hlavně rozvojem zemědělství. Úřady přísně dohlížely na obdělávání půdy 
a trestaly každého, kdo zasil něco j iného, než předepsaly, nebo j i  nechal 
ležet ladem. Vojenskou mocí si zaj istil monopol námořního obchodu s obi
l ím v celé Levantě a vysílal karavany až do Etiopie. To vše, spolu s ražením 
hodnotných mincí, podnítilo rozvoj peněžnictví a také řemesla, jehož pří
slušníci se sdružovali ve svépomocných společenstvích. Války a obchod 
zaj išťovaly příliv otroků. První Ptolemaiovci prováděli také rozsáhlé inves
tice, stavěli chrámy a celá města, budovali přístavy a po staletích obnovili 
Nechónův (Nekoův) kanál, který spojoval přes Nil Rudé a Středozemní 
moře. Velkoryse vybudoval i  zejména Alexandreiu, kterou povýšil i na sídel
ní  město. Vytvořil i z ní  největší přístav Středomoří a zároveň nejvýznam
nější středisko řecké kultury na východě. 

Tento příznivý vývoj se zvráti l ,  když za Ptolemaia IV. Filopatora 
(221-205 př. n. 1.) propukly dynastické spory, které oslabily královskou 
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moc. Toho využili jednak vnější nepřátelé, kteří odtrhli od Egypta rozsáhl á  
území, a jednak konzervativní kněží, kteří pol iticky ovládli krále. Pokus 
o obnovu silné královské moci ztroskotal na nespolehlivosti vojska a na  
tom, že  rolníci opouštěli svá pole a prchal i  před nadměrnými daněmi a po
ručníkováním úředníků do pouště. Ptolemaiovcům pak nepomohlo ani 
sblížení s některými vlivnými vrstvami domácího obyvatelstva, ani kompro
misy s kněžími .  V neustálých vzájemných sporech přišli nakonec o trůn 
a Egypt o nezávislost. 

Osud Seleukovců byl obdobný. Zmocnili se sice největší části Alexan
drovy říše a spíš než Ptolemaiovci se pokládali za opravdové Alexandrovy 
nástupce, ale zdědil i  též největší problémy. Na jejím rozsáhlém území žila 
pestrá směsice národů, z n ichž Babylóňané a Chaldejci měli j eště starší 
kulturní tradice než Egypťané a Asyřané mnohem slavnější válečnickou 
minulost než Peršané. Jiné však nepřekročily zcela primitivní vývojový 
stupeň. Jedinou etnickou oporu seleukovské vlády tvořili Řekové v pobřež
ních oblastech Malé Asie. Hospodářsky byla tato říše zcela nejednotná, 
a nejsilnější j ej í  politickou tradicí byly odstředivé tendence. Administrativ
ně ji drželo dohromady jen to, co v ní zbylo z alexandrovské nebo předale
xandrovské organizace. Kromě toho měla nepříliš pevné hranice, j ej ichž 
největší část se těžko dala vojensky hájit .  

Seleukos se prohlásil králem už kolem roku 312 př. n .  I .  a pozděj i  přijal 
příjmení Níkátór či l i  Vítěz. Jako energický muž a schopný vojevůdce se 
snažil především udržet jednotu říše. Když mu hrozila ztráta východních 
oblastí, jež ohrožoval indický král Čandragupta (řecky Sandrokottos) ,  vy
pravil se proti němu a několikrát ho porazil. Povstání v Mezopotámi i  ho 
však donutilo uzavřít spěšný a nevýhodný mír, j ímž mu přenechal většinu 
území v dnešním Afghánistánu a Pákistánu. Ve střední části říše s i  moc 
upevnil a na řece Orontu založil nové hlavní město, jež nazval  po svém 
synovi Antiocheia (dnes je to padesátitisícová turecká Antakya) . Roku 
281 př. n. I .  se vypravil na západ, aby se zmocnil  Makedonie .  Při vstupu na 
evropskou půdu byl však zavražděn bratrem egyptského krále Ptolemaiem 
Keraunem. Antiochos I. (28 1-261 př. n . 1 . )  přijal titul Sótér, ale nezachránil 
řadu pohraničních krajů .  Byl také nucen uznat nezávislost některých vnit
rozemských oblastí, zejména Pergamského království. Rozklad říše zastavil 
na čas Antiochos I I I .  Veliký, který sice utrpěl roku 2 17  př. n. I .  porážku od 
Ptolemaiovců u Rafie v Palestině, ale dobyl rozsáhlých území n a  východě 
a přivezl obrovskou kořist z Indie. Další Seleukovci se pak nedovedli ubrá-
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Pelgamomká akropole, rekonstmkce (podle modelu ve Státních /I1uzeích I' Berlíně) 

nit zahraničním nájezdníkům ani domácím vzbouřencům. Po povstání 
Makkabejců roku 170 př. n . l . , jež vedlo k vytvoření samostatného judského 
státu, se jej ich říše rychle zmenšovala. Nakonec se pod tlakem nepřátel 
a v dynastických boj ích doslovně rozplynula vniveč. 

Vláda Seleukovců, jež takto neslavně skončila, nezačala špatně. Vyvola
la mnoho naděj í  a podnítila proud přistěhovalců z Řecka, který svým roz
sahem připomínal "velkou kolonizaci" .  Založil i  víc měst než ostatní diado
chové dohromady a jej ich obyvatelům povolil i samosprávu podle řeckých 
tradic. Velkoryse stavěli silnice, přístavy, mosty a pevnosti . Obchod měl 
v jej ich říši větší význam než v Egyptě a všestranně jej podporoval i .  V ze
mědělství respektovali dávný pachtýřský systém a nesvázali jej tak přísnými 
předpisy jako Ptolemaiovci . Byli despoty, ale většinou nevládli příl iš tvrdě 
(v některých odlehlých oblastech nevládli ovšem vůbec) . Mnoho prostřed
ků věnovali také ve prospěch rozvoje řecké kultury. Seleukeia se přesto 
nevyrovnala Alexandrei, ani nevelkému Pergamu.  

Pergamské království vzn iklo z maloasijského panství krále Lýsimacha, 
který padl roku 28 1 př. n .  I .  v boj ích diadochů. Založil je (necháme-Ii 
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stranou Héraklova syna Télefa) Lýsimachův vel itel Pergamu Filetairos, 
který se roku 284 př. n .  I .  vzbouřil , zmocnil se válečné pokladny a zařídil se 
po svém. Před smrtí odkázal Pergamon svému synovci Eumenovi z make
donského rodu Attalovců . Ten se pak roku 260 př. n .  I .  uj al vlády a uháj i l 
si nezávislost. Jeho syn Attalos 1. (24 1-1 97 př. n . I . )  ubráni l  Pergamon před 
Gally, kteří se přihrnuli přes Dardanely, a s pomocí j iných Gallů, jež se mu 
podařilo najmout za žoldnéře, j e  zatlačil do nitra Malé Asie. Politika 
Attalovců byla od začátku do konce (vymřeli roku 133 př. n. 1 .) ukázkou 
obratnosti, kterou kompenzovali svou relativní voj enskou slabost. Vždy se 
jim podařilo zachytit úder nepřítele j iným nepřítelem a nechat za sebe 
bojovat spojence. Vládli tolerantně a pečoval i  o hospodářský rozvoj . Pro
váděli cílevědomou celní pol i t iku, zakládali státní podniky a když byl na
příklad za válek s Egyptem omezen dovoz papyru, rozvinuli výrobu psacího 
materiálu z kůže, v j ehož názvu zní dodnes jméno jej ich města .  Navíc pro
sluli podporou kultury: Pergamon se stalo sídlem významné sochařské 
školy, do svahu pod pergamským hradem dali vybudovat nejvyšší řecké 
divadlo, knihovna na pergamské akropoli byla druhou největší řeckou 
knihovnou po alexandrij ské. Výstavbou stoí pod Akropol í  a na Agoře při
spěli také k výzdobě Athén, jež považovali pro své město za vzor. 

Pergamon dodnes existuje a jmenuje se Bergama. Je jedním z těch tu
reckých měst, která jsou hezká též zblízka. Na jeho strmé akropoli ,  ohra
zené stupňovitě ustupuj ícími hradbami, je víc památek z dob diadochů než 
v ostatních sídelních městech dohromady. Z ptolemaiovské Alexandrie 
zbylo jen několik zdí v j ámách pod tzv. Pompeiovým sloupem, j ež pocházej í 
ze svatyně egyptsko-řeckého boha Serapida. Z Antiocheie nad Orontem 
nezbylo z těch dob n ic, pouze v j ej ím námořním přístavu Seleukei jsou 
pozůstatky mola. Jinak se s památkami z těchto měst a dob můžeme setkat 
jedině v muzeích . Vskutku velkolepé jsou z n ich opět jen ty, jež se dostaly 
(zejména do Říma a Berl ína) právě z Pergamu. 

Je přímo k nevíře, jak se sláva diadochů a jej ich velkých staveb propadla 
do země. Procházíme bazary a bulváry, brouzdáme se křovím v provoně
ných parcích, bloudíme po místech za ghetty turistů, kde se  podle  Strabóna 
skvěly královské paláce, kde stály chrámy, kde se tyčili bohové Ptolemaios 
a Seleukos odlití do bronzu . . .  Nikde po nich nenaj deme ani stopy. 

Zřejmě je to úděl každé rychle vzniklé slávy. Zejména té ,  u j ej íž kolébky 
stál kovem oděný Arés. 
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Vraťme se však do Řecka, které jsme opustili s Alexandrovou výpravou .  
Zatím se  tam nedělo n i c  zvláštního, nepovažujeme-Ii za  zvláštní, že  se  tam 
neválči lo. Korinthský spolek se postupně konsolidoval a Alexandros, ať byl 
kde byl , plnil svou funkci jeho hegemona. Antipatros v Pelle prováděl j eho 
příkazy s vojenskou přesností. Situace se změni la až roku 324 př. n .  I .  

Na 1 1 4 .  olympijských hrách, které se konaly onoho roku koncem srpna, 
oznámil hlasatel Alexandrův dekret, kterým se nařizovalo, aby všechny 
státy Korintského spolku přijaly zpět všechny své vyhnané občany. Zdá se 
nám to na první pohled rozumné a lze v tom spatřovat ušlechtilý záměr. 
Jestliže měli žít v Alexandrově říši v míru a svornosti Řekové a Neřekové, 
vítězové a poražení, lidé různých národností a náboženství, proč by neměli 
žít ve svých městech v míru a svornosti Řekové? Proč by nemělo skončit j e
j ich vzájemné nepřátelství, vyvolané dávnými spory? Jenže . . .  Návrat vy
hnanců, j ichž bylo po předchozích válkách a rozbroj ích několik desítek 
tisíc, si v Řecku žádná vláda nepřála, j el ikož by znamenal narušení těžce 
dosažené politické stability, obnovu vnitřních bojů, možnost svržení reži
mu. Většinou si jej nepřáli ani sami vyhnanci, kteří raděj i  žili ve státech, 
jej ichž politické zřízení jim vyhovovalo, než pod vládou svých odpůrců. 
A hlavně: dekret porušoval základní zásadu ústavy Korinthského spolku, 
kterou byl zákaz jakéhokoli zásahu do vnitřních věcí členských států . 

Alexandros s tímto odporem nepochybně počítal . Nemínil však couv
nout. Vládl stokrát větší říši, než bylo území Korinthského spolku, poroučel 
desítkám milionů l idí, kteří před ním padali na tvář, a nyní by měl ustoupit 
státečkům s armádami, z nichž mnohá by se vešla do jednoho stanu? Poslal 
do Makedonie Kratera, neboť Antipatros nebyl pro jeho další krok asi dost 
připraven, a s ním výzvu řeckým státům, výzvu v obou smyslech slova : aby 
ho uznali za boha. Řekové se jeho megalománii smál i .  Když se dal prohlásit 
za boha na Východě, považovali to za ústupek barbarům; musel se přece 
přizpůsobit místním zvyklostem a přinést nějakou tu oběť. Ale v Řecku? 
Kdo to kdy viděl ! Přesto se však našli l idé, j ací se najdou vždy a všude, kteří 
byl i ochotni háj it jakýkol i  nesmysl, kynula-Ii jim z toho naděje na přízeň 
panovníka. Sofistika slavila renesanci a podlézavost orgie, padl dokonce 
návrh , aby byl vyhlášen třináctým Olympanem. Většina měst se mu po 
dlouhých sporech nakonec podvol i la . Až na výjimky ovšem neochotně 
nebo lhostejně, jako například Sparta, která mu vzkázala, že "chce-Ii být 
bohem, ať si j ím tedy je" Na jaře roku 323 př. n. I. se pak vypravil i  do 
Babylónu vyslanci řeckých států, aby ho ověnčili zlatým věncem, jak se sluší 

/ 450 



ŘECKO A HELLÉNISTICKÝ SVĚT ALEXANDR VELIKÝ A D1ADOCHOVÉ 

na boha .  Sotva se však vráti l i ,  dostihla je ochromující zpráva. Nový bůh 
dostal horečku a zemřel . 

Alexandrova smrt otřásla Řeckem; mnohem víc než světem Východu. 
Zatímco v Babylóně se rvali mezi sebou jen jeho hodnostáři ,  v Řecku se 
daly do pohybu masy. Ukázalo se, že protimakedonská opozice demokratů 
nezemřela, ba ni nespala, ale j en dočasně mlčela. První se ozvali Athéňané, 
v j ej ichž čelo se postavil řečník Hypereidés, Démosthenův spolubojovník 
a druh. Po jeho plamenné výzvě k boji za svobodu se k nim připoji l i  Aitólci , 
pozděj i  také mnozí Peloponnésané .  Hypereidés pochopi l ,  že starý způsob 
boje má málo vyhlídek na  úspěch, neboť za Filippových a Alexandrových 
dob se ve válečnictví mnoho změnilo . Uvítal proto nabídku vojevůdce 
Leósthena, zkušeného profesionála, který se právě vráti l  z Asie, a vymohl  
mu na sněmu peníze, za které postavi l  sbor 8000 žoldnéřů. Korinthský 
spolek se přes všechny kladné a jednotící prvky rozpadl. Z promakedonské 
organizace se samozřejmě nedal přetvořit v protimakedonskou .  Tím spíše, 
že někteří jeho vlivní členové, zejména z Thessalie a Boiótie, zůsta l i  věrní 
Antipatrovi .  

V srpnu 323 př .  n .  1 . ,  někol ik měsíců po tom, co kleče l i  athénští vyslanci 
před Alexandrem, pochodovalo už athénské vojsko pod Hypereidovým 
a Leósthenovým vedením proti Makedonii . Rozbilo odpor Boióťanů, pro
šlo Thermopylami a spoji lo se s vojskem Aitólců. V Thessalii se  pak střetlo 
s Antipatrem. Leósthenés ho v bitvě porazil a Antipatros byl rád, že se 
mohl se zbytky svých oddílů zachránit v Lami i .  Na akropoli tohoto města, 
kde jsou dnes jen trosky křižácké pevnosti Katalánců, čekal půl roku n a  
posily, o které požádal Kratera. Krátce před jej ich příchodem zabi l  však 
jeden z jeho mužů Leósthena (kamenem do hlavy) .  Nový athénský vel itel 
Antifi los byl sice statečný muž, ale nikol i  vel itel velkého formátu. Po bitvě 
v údolí Krannónu vtáhl pak vítězný Antipatros v létě 322 př. n. I .  do Athén  
a uspořádal tam skutečný hon na demokraty. Hypereida da l  p opravit , jeho 
druhy také, a Démosthenés unikl popravě pouze sebevraždou . Podobně se 
vypořádal s demokraty ve všech vzbouřených i loaj álních městech a nasto
l i l  v nich loutkové vlády. Pak se začal připravovat na boje v Asii :  tam se 
mělo rozhodnout o všem. Také o vládě nad Řeckem.  

Válek diadochů bylo Řecko zpočátku ušetřeno. Živilo  je  s ice muži, a le  
jen  těmi, kteří do nich odcházeli sami a za  žold. Vládli v něm však těžkou 
rukou Makedonci, j ej ichž vel i telé n ikdy neváhali použít zbran í, jestl iže se 
j im zdálo, že některé město není dost slabé. Přitom měl i  zvlášť spadeno na 
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Athény a Spartu. Velká vojska přivedli však na půdu Řecka teprve Anti
patrovi nástupci Polysperchón a Kassandros. V boj ích plných zvratů, pro
vázených seriály palácových vražd, zvítězil Kassandros, kterého podpo
roval mocný Antigonos. Když se pak dostal Kassandros do sporu také 
s Antigonem, vypravil se do Řecka Antigonův syn Démétrios Poliorké
tés. Po boj ích vpravdě kondotiérských, z nichž vycházel jednou jako vítěz 
a podruhé j ako uprchl ík, zmocnil se roku 297 př. n. I. makedonského 
trůnu.  Jeho potomci, dynastickým jménem Antigonovci, udrželi si pak vlá
du nad Makedonií  a podle momentální síly také nad Řeckem až do roku 
1 68 př. n. I . 

Řecké táty v těchto dobách politicky živořily. Uvnitř si podle možnosti 
zachovávaly své řády, ale ve vztahu k válčícím stranám se jej ich politika 
omezovala na umění odhadnout, čí vojsko vstoupí dřív do města a jakými 
poctami si  lze nej lépe naklonit jeho vůdce. Můžeme tehdejší státníky l ito
vat nebo odsuzovat; rozhodně však musíme mezi nimi také diferencovat, 
neboť politika je kromě j iného "uměním možného" , a "ti, kdož zkouškou 
neprošli , se spíše moudrými zdaj í, než moudří jsou", jak říká Eurípidés. 
Mnozí z n ich prokázali svým státům nepochybně cenné a vlastenecké služ
by, například filozof Démétrios Falérský, který stál v čele Athén celých 
deset let (3 1 7-308 př. n. 1 . ) .  Svitla-Ii naděje na změnu, vždy se našli mužové, 
kteří jí využi l i .  Roku 266 př. n. I .  povstali Athéňné pod vedením fi lozofa 
Chrémónida proti Makedoncům a Sparťané se k nim připoji l i ,  ať je j inak 
cokoli děl i lo .  Tři roky vedli pak nerovný boj ,  dokud je  Antigonos II .  Go
natás neporazil .  Víc štěstí měli Rhod'ané, které roku 305 př. n .  I .  oblehl 
Démétrios Poliorkétés. Rok vzdoroval i  blokádě, pak napusti l i  pod jeho 
těžké obléhací stroje vodu ,  takže zapadly do bláta a nemohly kupředu ani 
zpět. Dobyvatel měst byl se svou technikou v koncích a odtáhl, "zanechav 
na Héliově ostrově svobodu" 

Stručný přehled této složité doby si vyžaduje ještě dovětek : o osudech 
Alexandrova rodu. Stejně jako kdysi Alexandrova matka Olympias zavraž
di la svou sokyni ,  druhou Filippovu manželku Kleopatru, dala nyní Roxana 
zavraždit druhou Alexandrovu manželku Stateiru. Roku 316 př. n .  I .  dala 
Olympias zavraždit Alexnadrova nevlastního bratra Filippa Arrhidaia 
a s ním asi sto jeho přívrženců z předních makedonských rodin. Roku 
3 1 5  př. n .  I .  dal pak Kassandros zavraždit Olympiadu a roku 3 1 0  př. n .  I .  
také Roxanu a s ní malého Alexandrova syna Alexandra I I .  ( IY.) .  Roku 
309 př. n .  I .  dal Polysperchón zavraždit Alexandrovu milenku Barsinu a s ní 
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též Alexandrova nelegit imního syna Hérakla. Za necelých třináct let po 
třináctileté Alexandrově vládě nežil z j eho potomků a přímých příbuzných 
nikdo. Všichni zahynuli rukou vraha. 

čte se to jako osnova nějaké nenapsané Aischylovy tragédie.  Osud 
makedonských Argeovců vskutku připomíná  osud mykénských Átreovců. 
Argeovci však skutečně žili a poslední z n ich prolil víc krve, než mýty 
připsali všem Átreovcům. 

Byla to velká doba? Doba hodná eposu velkého básníka? Byl to zázrak, 
jak vládce nevelké Makedonie dobyl a ovládl největší říši tehdejšího světa? 

Zázrak byl , že přes řeky pol itické krve nebyly tehdejší  děj iny Řeků pro 
lidstvo jenom žal .  
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12. KAPITOLA 

HELLÉNISTICKÁ 
KULTURA 

ŘECKÝ ZÁZRAK 

Bitvou u Chairóneie roku 338 př. n. I. skončily děj iny klasického Řecka; 
tak se aspoň dohodla většina historiků. Někteří říkaj í, že teprve korinth
ským kongresem roku 337 př. n .  1 . , který uzákonil konec samostatnosti 
řeckých států a vytvořil z nich federaci pod vedením Makedonie. Tento 
"konec samostatnosti" nesmíme ovšem přeceňovat a hlavně j ej nesmíme 
ztotožňovat se ztrátou svobody nebo dokonce se "zotročením Řeků" .  Jed
notl ivé řecké státy nepřestaly existovat ,  pouze se sdružily a postoupily část 
své suverenity spolkové radě, ve které byly rovnoprávně zastoupeny. Ve 
vnitřních věcech si zachovaly plnou autonomii, a když měly o ni být pozděj i  
připraveny, neváhaly za ni  bojovat. Přitom není ovšem sporu, že v životě 
Řeků nastala nová epocha .  

Nová epocha, která nastoupila po klasické, byla moderními historiky 
nazvaná "hellénistická". Někteří kladou jej í  začátek do let 338-337 př. n. 1 . ,  
j iní jej spatřuj í ve vytvoření nebo rozdělení Alexandrovy říše, další o ní 
mluví teprve od bitvy u Ipsu roku 301 př. n .  I .  Řekové si h istorického 
předělu těchto let všimli a považovali je, řečeno Aischinem, "za jedinečné 
období světových dějin" Dobu před ním nenazývali ovšem "klasickou" 
(tohoto termínu použil, j ak se zdá, poprvé až na rozhraní 15 .-16 .  století 
Erasmus Rotterdamský), ani dobu po něm "hellénistickou" Toto pojme
nování se ujalo teprve v minulém století, a to zejména pod vlivem němec
kého historika J .  G.  Droysena, autora Dějin hellénismu ( 1 836-1843) .  

Termín "hellénismus" není zrovna nejšťastnější a zejména Řekům při
padá divný; asi j ako nám, kdyby nějaký cizí historik označil j edno období 
našich dějin termínem "bohemismus" . Sám Droysen j ím rozuměl "rozšíře
ní řeckého panství a řecké vzdělanosti na dožívaj ící kulturní národy Výcho
du". Jeho krajan J. Kaerst jej definoval (v Dějinách hellén ismu,  1927) jako 
"přetvoření nacionálního hellénství v čistě kulturní jev, který nazýval svou 
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vlastí celý svět" Ruský h istorik M. Rostovcev viděl v hellénismu (v Sociál
ních a ekonomických dějinách hellénistického světa, 1 94 1 )  "sloučení řady 
specifických rysů politického a kulturního života . . .  ve světě, který vznikl 
Alexandrovými výboj i a existoval do zániku politické nezávislosti nástup
nických států", přičemž "ve všech oblastech života měli hlavní úlohu Ře
kové" V. S. Sergejev považoval hellénismus za "zvláštní období společen
ského vývoje v děj inách středomořských národů",  které charakterizovaly 
tyto rysy: "Otrokářský řád byl zachován, velkého významu v zemědělství 
a řemesle však nabyla práce polosvobodných výrobců . . .  V politickém zří
zení hellénistických společností se spojovaly rysy klasického městského 
státu a starověké východní monarchie. Vládnoucí třídou se stala vojensko
statkářská aristokracie, příbuzní a přátelé královi ,  kteří zauj ímali nejvyšší 
vojenské a veřejné hodnosti ve státě . . .  Z kulturního hlediska byl hellénis
mus syntézou řecké kultury a východních kultur, řeckého náboženství s vý
chodními, rozvinutím dvou polárních principů, individualismu a kosmopo
litismu. Za měřítko hodnoty člověka bylo uznáváno bohatství, postavení ve 
státní službě a vzdělání, nikoli příslušnost k té nebo oné národnosti ,  původ, 
náboženské vyznání apod . . .  Hellénem se nazýval  každý vzdělaný člověk, 
který mluvil řeckým jazykem, kulturní řečí té doby." 

Dřívější úzké chápání hellénismu jako převážně kulturního jevu je dnes 
ve vědě j iž překonáno. H istorikové věnuj í stejnou pozornost polit ické nad
stavbě tehdejší společnosti jako jej ím ekonomickým základům.  Přesto však 
jeho plně uspokoj ivá definice nebyla dosud podána. K nešťastně zvolené
mu termínu je zřej mě těžké vypracovat šťastnou definici . 

Používáme-Ii termínu "hellénismus" , musíme s i  uvědomovat jeho kon
venční charakter a také nepřesnost .  Pro naše účely, tj . pro sledování děj in 
Řecka a Řeků, stačí, budeme-Ii j ím rozumět historickou epochu, která 
začala sjednocením řeckých s tátů Makedonci a skonči la  jej ich podmaně
ním Římany. To znamená od korinthského kongresu roku 337 př. n. 1 .  do 
vyvrácení Korinthu roku 146 př. n. I. 

° krvavém zrodu této epochy jsme již mluvili, o hlavních faktech z jej ích 
politických a hospodářských dějin rovněž. Jej ímu neméně krvavému ukon
čení věnujeme pak zvláštní kapitolu. 

Vypravme se však před tímto závěrem naší cesty do světa, v němž se 
budeme cítit lépe než mezi hellénistickými vládci a žoldnéři. 

Do světa řeckých vědců umělců . 
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Chceme-Ii příklad, jak je to někdy s historickými předěly a epochami slo
žité, máme je mít. Do které epochy patří Aristotelés? Do klasické, protože 
se narodil roku 384 př. n .  1., kdy Platón vstupoval v Akademii do nejplod
nějšího období života? Nebo do hellénistické, protože své Lykeion založil 
kolem roku 335 př. n . l . ,  tj . po bitvě u Chairóneie, a zemřel roku 322 př. n . l . , 
rok po Alexandrovi? Společenské podmínky, v nichž j ako filozof dozrával, 
a společenské názory, jež jako filozof vyjadřoval, řadí ho spíš do epochy 
hellénistické . Prokrústés by to měl snadné, my bychom však nejraděj i  řekli, 
že Aristotelés patřil do epochy Aristotelovy. 

"Knížetem fi lozofů" a "mistrem těch, kteří vědí" ho nazvali l idé dávných 
dob, na jej ichž jména se j iž zapomnělo.  Jako o "člověku nejvzdělanějším 
ve všech vědách" mluvil o něm římský polyhistor Plinius. "Nikdo z těch, 
kteří přišli po něm až do dneška, k jeho slovům nic nepřidal, avšak ani 
v nich neobjevil omyl, který by byl něj ak závažný," napsal o něm arabský 
filozof Ibn Rušd (Averroes) .  Dante chválil "jeho velebný hlas", "fi lozofem 
po výtce" ho označil Jan ze Salisburry, j ako "velikého a překrásného génia" 
ho oslavoval Voltaire. Obdiv k němu se ovšem střídal s kritikou a výhrada
mi, někdy přímo s hromy a blesky, jež míří s oblibou právě do velikánů. 
"Bezduchý jako hrob prázdný" byl podle epigramu jeho politického odpůr
ce Theokrita z Chiu, "trapnou nerozumnost" mu vytýkal skeptický fi lozof 
Timón z Flíúntu. Svatý Augustin se s pohrdáním vyjádřil o jedné z jeho 
knih (" . . .  co mně prospěla nebo uškodila jej í  znalost?")  a svatý Tomáš 
Akvinský přejal a vysoce ocenil jinou. Podle Tertull iana byl "nešťastníkem, 
který pro kacíře zavedl dialektiku", a pro církevní scholastiky neotřesitel
nou autoritou. Melanchthon ho ve svém výběru filozofů "nepokládal za 
hodna ani nejposlednějšího místa", Hus bránil odkazem na jeho etiku 
články Vikfelovy. "Nic proti Aristotelovi," řekl ve 14. století Petrarca, "ale 
proti hloupým aristotelikům", což vydrželo dodnes. Marx ho nazval "Ale
xandrem Velikým ve fi lozofii" ,  podle Engelse byl mezi řeckými fi lozofy 
"nejuniverzálnější h lavou" 

Aristotelovo věděcké dílo je neuvěřitelné. Obdivovali jsme j iž rozsah 
Platónových spisů a šíři Démokritových zájmů; oba je v oboj ím překonal .  
Napsal největší soubor vědeckých děl v děj inách lidstva: podle antických 
zpráv byl autorem 400 knih o celkovém počtu 445 270 řádků. Nejplodnější 
novověký spisovatel Alexandre Dumas nenapsal tolik románů; k pouhému 
přepsání Aristotelových knih by potřebovala  písařka při našich normách 
a pracovní době jeden a půl roku. Nejúplnější seznam jeho knih sestavil 
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Diogenés Laertský. Obsahuje  146 titulů, a le  přitom v něm chyběj í tako
vé spisy j ako Metafyzika 0 14 knihách, Politika o 8 knihách, Rétorika o 3 kni
hách (o spisech j ako Meteorologika a O kouzelnictví ani nemluvě) .  Z tohoto 
obrovského díla  se zachovalo ovšem jen torzo, jež se zčásti skládá z knih ,  
které nepřipravi l k vydání, tj . různých konspektů, náčrtů a přednášek z po
zůstalost i .  Mnohé z těchto textů představuj í tvrdé interpretační oříšky, 
navíc nesou zjevné známky středověkých úprav. N. Wiener dokonce napsal 
(v Kybernetice a společnosti, č. vyd . 1963),  že "všechno, co se nám z Aristo
tela zachovalo, vypadá jako školní poznámky j eho žáků, které j sou zapsány 
jedním z nejkostrbatějších odborných j azyků v děj inách světa a které by 
byly zcela srozumitelné kterémukoli Řekovi oné doby, který nestudoval 
v Lykeiu" . Není to sice beze zbytku pravda, nicméně je fakt, že Aristotelés, 
autor dvou knih O slohu a jedné O vyjadřování, neuvedl většinu svých spisů 
do takové formy, v j aké by si pravděpodobně přál j ej ich vydání. Moiry mu 
k tomu vyměřily téměř o třicet let méně než Démokritovi a téměř o dvacet 
let méně než Platónovi. 

Narodil se ve Stageiře, iónské osadě na Chalkidice, dnes malé hornické 
vesnici s jeho sochou mezi platany na návs i .  Jeho otec Níkomachos byl 
osobním lékařem makedonských králů ,  matka Faistis pocházela rovněž 
z lékařské rodiny. Měl zdědit otcovo povolání, ale v patnácti letech osiřel 
a poručník Proxenos ho orientoval j inak. Osmnáctiletého ho poslal do 
Athén, kde vstoupil do Akademie, a zůstal v n í  dvacet let ,  až do Pla tónovy 
smrti roku 347 př. n .  I. Osvoj il si všechny vědomosti, které její členové 
shromáždili ,  a ani dlouholetý vliv Platónovy autority v něm nepotlačil sa
mostatného badatele .  Ze žáka se stal  časem učitelem a přednášel rétoriku, 
jež byla nejkomplexnějším ze všech tehdejších odborů. Když Platón určil 
v závěti vedoucím Akademie svého synovce Speusippa, opust i l  ji . Snad tak 
učinil pro osobní zklamání, určitě však pro nesouhlas se snahou zaměřit j i  
jednostranně na matematiku. Odešel s filozofem Xenokratem a synovcem 
Kallisthenem do maloasij ského Assu, kde si pod ochranou tamějšího vlád
ce Hermia zřídi l  vlastní školu.  Věnoval se  hlavně přírodovědnému bádán í, 
spřátel il se s filozofy Néleem ze Sképsidy a Theofrastem z Lesbu, kromě 
nich zejména se samotným Hermiem, který mu dal za manželku  svou neteř 
Pýthiadu. Po třech letech odj el s Theofrastem do Mytilény. Tam ho pak 
zastihlo pozvání Filippa I I .  do Makedonie, aby se ujal výchovy mladého 
Alexandra. Chtěl z příštího krále vychovat v duchu Platónových ideál ů  
"vládce fi lozofa"? Zřejmě ne, spokojil se  s jeho výchovou v duchu všeřec-
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kých kulturních a politických tradic. Nedělal si o něm iluze, alespoň jak se 
zdá. Nicméně netušil, že v něm vychovává největšOlO dobyvatele na světě, 
stejně j ako v j iném svém žákovi, Kassandrovi , největšího vraha na králov
ském trůně. Po splnění svého úkolu se vrátil roku 335 př. n. 1. do Athén, 
kde založil v gymnasiu Apollóna Lykeia fi lozofickou školu, pozdější slavné 
Lykeion. Pracoval horečně, aby nepromarnil j ediný den své akmé. Ráno 
přednášel žákům, odpoledne pro veřejnost, jednou měsíčně pořádal sym
posion pro všechny přívržence. Dvanáct let mu osud popřál k této práci, 
v této době napsal též většinu svých spisů. Pak přišlo to, s čím musel počítat 
každý, kdo převýšil průměr současníků. Předchůdci dnešních maloměšťáků 
mu natolik otrávili život, že musel svou školu a práci opustit. Nějaký Dé
mofilos, o němž nikdo předtím ani potom nic neslyšel, podal na něho 
žalobu pro bezbožnost: že prý postavením sochy zemřelému Hermiovi 
zavádí nový kult. Odjel i s rodinou z města, "aby Athéňanům nedal mož
nost podruhé se prohřešit vůči filozofii" Usadil se v Chalkidě a za rok tam 
ve věku šedesáti dvou let zemřel . 

Aristotelovu podobu známe z dobové portrétní sochy, jejíž nej lepší římská 
kopie je v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni .  Pohlíží z ní na nás j ako 
starý a poněkud zatrpklý, přesto však sebevědomý muž. Jinak ovšem vypadá 
v Gozzoliho nebo Raffaelově podání, j inak na portálu katedrály v Chartres 
nebo v moskevském Novospaském monastýru. Každý věk si ho upravoval 
podle svého, tak j ako jeho učenÍ. Podle antických zpráv měl nepěknou 
postavu a šišlal, potrpěl si však na  pěstěný vzhled a na prsteny, což bylo 
u filozofa poněkud neobvyklé. Vymykal se z běžného schématu fi lozofa 
i j inak. Byl zábavným společníkem, měl rád ženy a j ídlo, pečl ivě se staral 
o manželku a děti (manželské i nemanželské) .  Na otázku, j ak se máme 
chovat k přátelům, odpověděl: "Tak, jak si přejeme, aby se chovali k nám." 
Když mu donesli ,  že ho někdo pomlouvá, řekl : "V mé nepřítomnosti ať s i  
mě třeba bije ."  Na narážku, proč maří muži čas s krásnými ženami, pokrčil 
rameny: "To je  otázka slepého." Nejvýš ze všeho si cenil vědecké pravdy: 
, ,(V jej ím zájmu) je  třeba vyvrátit i své vlastní učení, i těch (přátel) ,  kteří 
jsou filozofy, neboť i když je oboj í milé, přátelství i pravda, j e  mravní po
vinností víc ctít pravdu." Jeho životopis doplnili pozdější autoři četnými 
legendami, z nichž vyniká zejména středověká historka o jeho lásce k in
dické princezně Filidě, kvůli které "filozofie, gramatiky a j iných věcí všeli
kých nechal a koníčka ženské té sedlaného dělal" Mnohem víc fantazie 
prokázali však suchopární vědci, kteří z něho udělali suchopárného vědce. 
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Politicky patřil Aristotelés k přívržencům panhellénské myšlenky. Nebyl 
člověkem malých městských států, které ostatně poznal až v době úpadku, 
myslel v měřítku celého řeckého světa a bojoval za jeho sjednocení. Ve
doucí sílu Řecka spatřoval v Makedonii , ovšem jen pokud šlo o meč; v du
chovní oblasti byly a zůstaly pro něho vždy první Athény. Za hlavní celo
národní úkol považoval osvobození  maloasijských Řeků. Proti Peršanům 
však ostře vystoupil teprve potom, když lstivě zajal i  jeho přízn ivce Hermia  
a po hrozném mučení ho v Súzách ukřižovali .  Podporoval Alexandra, ale 
když se dozvěděl, že se mění v despotu asijského typu, ve vztahu k němu 
ochladl . Kallisthenovu smrt mu n ikdy neodpusti l .  Přesto setrval na své 
promakedonské orientaci , což mu v Athénách mnozí měli za zlé. Žáci ho 
však bez ohledu na politické přesvědčení miloval i  a doslova ho sledovali  
na každém kroku. (Doslova proto, že se při p řednáškách procházel .  Podle 
řeckého peripató, "procházím se", dostala i jeho škola n ázev "peripatetic
ká" . )  Tím hůř snášel svilj vynucený odchod z milovaných Athén. Potlačo
vaný žal a vztek vyvolaly u něho žaludeční vředy, na které také zemřel .  
Lykeion ho přežilo o osm a půl století. Zrušil je až roku 529 spolu s Aka
demií císař JÚstiniános. 

Jako vědec obsáhl Aristotelés všechny obory antické vědy. Osvoji l  si 
celou vědeckou zkušenost Řecka a obohatil j i  téměř v každém oboru osob
ním přínosem. Byl systematický a encyklopedický badatel, ale nevycházel 
ze systémů, nýbrž z problémů. Řešení problémů považoval za prvořadé,  
systematizaci kladl na druhé místo . S badatelskou prací neoddělitelně spo
joval práci pedagogickou a organizátorskou, uměl využít svého géni a  i své
ho času, dovedl zapojit  ke spolupráci učitele i žáky Lykeia. Dokázal pro
niknout do hloubky v detailech, vřadit dílčí problémy a jej ich řešení do 
širších souvislostí, provést vědecké zevšeobecněnÍ. Jako "výtečný muž ve 
všech druzích výkladu" přednášel jedněmi a týmiž ústy o matematice 
a hudbě, o politice, fyzice, poezii, zoologii, právu, botanice, ekonomii, tě
lovýchově, logice, astronomii, strategii, etice, a především o tom, čemu my 
dnes říkáme fi lozofie. Psal o magnet ismu a o vášních, o ženské neplodnos
ti a o problémech u Homéra, o pi tvání zvířa t  a o olympijských vítězích, 
o předpovídání počasí .  . .  A to vždy na nejvyšší odborné úrovn i  své doby ! 

Aristotelovy spisy uspořádal do systému, odvozeného z jeho klasifikace 
věd, v 1 .  století př. n. I .  Androníkos Rhodský, jedenáctý představený Ly
keia .  Jej ich spojením podle obsahového h lediska zastřel ovšem Aristotelův 
myšlenkový vývoj , což vede k nesnázím při interpretaci některých jeho 
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názorů . Tohoto systému se z nedostatku lepšího přidržel i první moderní 
vydavatel zachovaných Aristotelových spisů J. Bekker (Berlín, 183 1-1 870), 
opíraj í  se o něj též pozdější interpreti a překladatelé (Angličan W. D.  Ross, 
Němec W. Jaeger aj . ) .  Podle toho dělí se tedy Aristotelovy spisy na čtyři 
skupiny s těmito hlavními díly: za prvé fi lozofické spisy zabývající se logi
kou, tj . Kategorie, O vyjadl'ování, První analytiky, Druhé analytiky, Topiky, 
O sofistických důkazech, za druhé filozofické spisy shrnuté do knihy Meta
fyzika , za třetí přírodovědné spisy, tj . Fyziky, O nebi, O vzniku a zániku, 
O zkoumání živočichů, O částech živočichů, O vzniku živočichů, Malé pNro
dovědní, O duši, a za čtvrté společenskovědné a uměnovědné spisy, tj . Po
litika, Rétorika, Poetika, Etika Níkomachova, Etika Eudémova a pozděj i  
objevená Athénská tÍstava. Všechny pocházej í  z doby Aristotelova působe
ní  v Lykeiu, tj . z let 335-323 př. n .  1., avšak obsahuj í  i starší složky, v nichž 
lze zj istit dost si lný vliv Platónův. Ve filozofické literatuře se ujal pro díla 
první skupiny název Organon (tj .  "nástroj" poznání) .  Díla druhé skupiny se 
označuj í  též aristotelovským termínem Pivní filozofie. 

S Aristotelem jsme se už na naší cestě nejednou setkali .  Bylo by přece 
nerozumné procházet starým Řeckem a neposlechnout si, co říká o jeho 
institucích a děj inách muž tak univerzálních vědomostí. Nyní bychom si 
měli promluvit o jeho díle  a učení souhrnně. Jak je však možné mluvit 
ovšem? A k tomu všemu uvést stanovisko všech významných mužů a žen, 
kteří se jeho dílem a učením zabývali a zabývaj í od oněch dob dodnes? 
Vždyť nebylo a není evropského filozofa, který Aristotela obešel a nějak se 
s ním nevypořádal, ani státovědce a přírodovědce, ani historika či teoretika 
vědy a umění. Dokonce by se patřilo zaujmout k tomu vlastní stanovisko . . .  
Nezbývá než omezit se opět jednou jen na nejhlavnější, shrnout to do 
několika bodů a říci to co nejstručněj i .  

Vědy se  podle Aristotela rozděluj í  na t ř i  skupiny: teoretické, praktické 
a poetické. Teoretické se zabývaj í poznáním za účelem poznání a poskytují  
k němu nástroj , praktické lidským jednáním a poskytuj í k němu zobecněný 
návod, poetické (odpoiétes, "tvůrce", "původce",  a proto též "básník") pak 
tvůrčími činnostmi k dosažení něčeho krásného nebo užitečného. K teore
tickým patří "první fi lozofie" čili metafyzika, tj . filozofie y užším smyslu 
slova, jež pojednává o bytí, o jeho příčinách a počátcích , o jeho základech 
a částech . Je ze všech věd nej abstra.ktnější a jej ím cílem je samo poznání. 
Dále k nim patří "druhá fi lozofie" čili fyzika, tj . věda o přírodě (živé i ne
živé), o vzniku a zániku světa, o jeho vývoj i a stavbě.  Patří k nim konečně 
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matematika, jež se zabývá velikostními j evy j ako abstrahovanými skuteč
nostmi a jej ich vztahy. K praktickým patří především politika, tj . nauka 
o životě společnosti organizované v obci, o formách a způsobech života, 
o jeho vedení a řízení; dále etika, tj . nauka o mravní stránce l idského jed
nání, potom různé další praktické společenské nauky, jako například réto
rika (O řečnictví) , pedagogika (O výchově, zejména mládeže) ,  strategie 
(o válečnictví) . V poetických vědách zauj ímá nejvýznamnější místo esteti
ka, tj . nauka o krásnu ve všech oblastech umění. Chybí v této klasifikaci 
věd například věda  o člověku? Nikol i :  člověkem jako přírodním tvorem se 
zabývá fyzika, člověkem jako myslícím tvorem metafyzika, člověkem jako 
společenským tvorem polit ika. Chybí tu třebas medicína? Nikoli, je sou
částí vědy o člověku. Jeho nemoci a léčení patří do fyziky, organizace lé
čebné péče do politiky. Chybí tu geometrie? Nikol i , j e  oborem matematiky 
a patří do fyziky. Co však v této klasifikaci chybí, jsou vědy, které nazýváme 
technickými .  Přesto neunikly j eho pozornosti .  Zabývaj í se j imi v rámci 
"mechaniky" 

Základním kamenem Aristotelovy fi lozofie je uznávání  prvotnosti pří
rody, bytí a druhotnosti jej ich poznání. Nepochyboval o reálnosti vnějšího 
světa a jeho objektivní existenci považoval za samozřejmost. Nepochy
boval ani o možnosti poznání, považoval je za jednu z nejvýznamnějších 
schopností člověka. Za úkol vědy pokládal poznání obecného, a to pro
střednictvím j ednotlivého. K tomuto poznání se podle něho dospívá smys
lovým vnímáním a navazuj ící činností rozumovou, tj . myšlením. Nezbyt
ným nástrojem vědeckého myšlení je podle něho abstrakce, jež umožňuje  
vytváření logických pojmů a výpovědí o bytí. Nejvyšší  abstrakce nazval ka
tegoriemi .  Těchto kategorií, do nichž lze zahrnout všechny možné jevy bytí 
i všechny myslitelné logické pojmy výpovědi, zj istil celkem deset. "Každé 
ze slov vyjádřených bez jakékol i souvislosti znamená bud' podstatu, nebo 
vlastnost, nebo množství, nebo vztah, nebo místo, nebo čas, nebo polohu , 
nebo vlastnictví, nebo činnost, nebo trpnost (trpný stav)," napsal v Katego
riích . Těmto kategoriím přikládal přitom různý význam, za základ všech 
považoval kategorii podstaty. Přitom tuto podstatu rozlišil na "první" 
a "druhou" :  první vyj adřuj e  konkrétní, imanentní a jedinečné bytí, druhá 
rod a druh bytí. "Podstata je  v každém smyslu p rvní pojmově, poznatkově 
i časově," zdůrazni l  v Metafyzice. "Pojem podstaty musí být obsažen v po
jmu každého předmětu ." 

Je to složité? Stoj í  to však za trochu trpělivosti , stejně jako několik 
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dalších slov o jeho fi lozofii .  Za jej í  cíl pokládal skutečné vědění, pravdivé 
poznání, nikoli pouhé mínění nebo zdání. Zaj ímaly ho základní otázky: co 
je bytí a j aká je jeho podstata, co je stálé a co proměnlivé, j aký je rozdíl 
mezi jednotlivým a obecným, j aké j sou mezi tím vším vztahy, co je příčinou 
a účelem všeho dění. Prostudoval odpovědi dřívějších fi lozofů a kriticky je 
přehodnotil . Neváhal odvrhnout Platónovy ideje, jejichž existence se ne
dala dokázat (nazýval je  dokonce "prázdnými slovy", "básnickými metafo
rami") .  Odmítl učení eleatů o "jediném jsoucnu" a o "nemožnosti pohybu" 
Neuspokoji l  se atomistickým chápáním "celku j ako souhrnu jednotl ivého" . 
Zavrhl sofistické tvrzení o možnosti "dvoj í  výpovědi" Mnohé zas pře
vzal a upravil ;  například Empedoklovo učení o čtyřech živlech, jež doplnil 
o pátý (éter v mezihvězdném prostoru) .  Ať si j akkoli vážil učitele svého 
učitele, věřil ,  že dospěje  k pozitivnější odpovědi, než že "ví, že nic neví" . 
Také dospěl .  

Vyberme si j ako příklad jen jednu ukázku z jeho teoretické filozofie: 
otázku bytí. Při jej ím řešení využil výsledků svých dřívějších prací a za 
východisko si zvolil tři "druhy podstat" , tj . látku, tvar a jednotu látky a tva
ru . Látku pokládal za substrát všech věcí, j enž je svým charakterem věčný, 
"neničí se, ani nevzniká, ani nezaniká" . Tvar pokládal za činitele formuj í
cího látku do konkrétní podoby, "jehož vlivem je  látka něco určitého" . Ke 
spojení látky a tvaru docházelo podle něho pohybem, "procesem přeměny 
potenciálního v aktuální (například mramor jako látka je potenciální so
chou, nabude-li tvaru působením sochaře, změní se v aktuálně existuj ící 
sochu) .  Pohyb považoval za věčný ("vždy byl a vždy bude") a za existuj ící 
"ve vztahu k místu nebo stavu a probíhaj ící v čase", změna naproti tomu 
potřebovala podle něho příčinu. Rozlišoval celkem šest druhů pohybu 
(v Kategoriích) :  "vznik, zánik, růst, zmenšení, kvalitativní změnu a střídání 
v prostoru". U změn rozlišoval (ve fyzice) tři druhy, tj . "kvantitativní, kva
litativní a místní", a čtyři "působící příčiny" , tj . "Iátkové, tvarové, hybné 
a účelové" .  Pohyb a změnu nechápal j ako něco chaotického a bezúčelné
ho. Naopak, směřovaly podle něho od neurčitosti k tvaru a byly zaměřeny 
k určitému cíli, k dosažení stavu dokonalosti (entelecheie) .  Prostřednictvím 
těchto pojmů a klasifikací dospěl pak k odpovědi, že bytí je objektivní 
a poznatelnou skutečností, že se dá vyložit, soustavou vzájemně souvisej í
cích kategorií vycházejících z kategorie podstaty. 

Aristotelovo učení o bytí, o podstatě, o pohybu, o kategoriích atd. bylo 
tolikrát zhodnoceno a přes všechny výhrady natolik oceněno, že každé 
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další slovo na tomto místě by bylo "nošením sov do Athén" Teoretická 
fi lozofie existovala ovšem už před ním, byl v ní jen jedním z velkých po
kračovatelů . Naproti tomu stal se zakladatelem vědy, j ež zaujal a  místo 
v čele filozofie, tj . logiky. Dřívější fi lozofové se zabývali logickými  problémy 
jen nahodile, teprve u něho se stala logika zvláštní systematickou vědou. 
Chápal j i  j ako nauku o formách a metodách myšlení a za j ejí úkol považo
val naj ít principy vědeckého myšlení. Přitom se nespokojoval s čistě for
mální stránkou "myšlení o myšlení" , ale usiloval o shodu forem myšlení 
s formami bytí. V Topikách vyslovi l poprvé slova "logické zkoumání" , 
v Prvních analytikách definoval prvně vyslovený pojem "logického soudu" ,  
v Sofistických důkazech uvedl své učení o "logických úsudcích" jako nový 
objev. Soud je podle něho "výpověď, jež něco o něčem tvrdí, nebo popírá" ,  
úsudek je  "vyvození z obecného", či l i  takové spojení v myšlení člověka,  
j ímž za pomoci jemu známých soudů "pozná něco nového, odlišného od 
původních soudů" Soudy rozdělil na tři skupiny :  podle kval i ty Usou-l i  
kladné nebo záporné), podle rozsahu (v  nich zahrnutých pojmů) a podle 
modal ity (vypovídaj í-l i  o skutečném, nutném nebo možném). Kromě toho 
zvlášť zkoumal soudy podle pravdivosti a na soudy i úsudky kladl požada
vek, "aby se shodovaly s fakty" . Jako zvláštním odvětvím logiky se zabýval 
učením o důkazu (zej ména ve Druhých analytikách) .  Hlavní zájem tu sou
středil na vědecký důkaz a vytyčil požadavek, aby se zakládal na souladu 
závěrečných zobecňuj ících úsudků s objektivními fakty. Důkazy, které se 
opíraj í  o pravděpodobnost, nazval ve své terminologi i  "dialektickými" ,  na
prosto bezpečně "přísně vědecké" důkazy pak apodiktickými .  V učení 
o důkazu čili apodiktice lze spatřovat vyvrcholení Aristotelovy logiky, v sa
motné logice pak j eden z nejcennějších Aristotelových přínosů k evropské
mu myšlení, jež umožnilo vědě a technice dospět tam, kam v j iných kultu
rách a civilizacích nikdy nedospěly. 

Při tom všem byl Aristotelés j ako vědec především přírodovědec a jako 
přírodovědec především biolog. "Aristotelův příspěvek k biologii lze na
zvat největším příspěvkem, jaký kdy jednotlivec přinesl vědě," napsal B. 
Farrington. "Linné a Cuvier byli mými dvěma bohy . . .  , ale jsou to pouzí 
školáci vedle starého Aristotela ,"  napsal Ch. Datwin. První podal obecnou 
klasifikaci živočichů, položil základy k srovnávací anatomii, dosáhl pozo
ruhodných výsledků v genetice, embryologii a obecné fyzio logi i .  Živočichy 
rozdělil na dvě velké třídy, z nichž jednu (vyšší) nazval krevnatci , tj . v dnešní 
terminologii obratlovci , a druhou (nižší) bezkrví, tj . bezob ratlí. Krevnatce 
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rozdělil na dvě skupiny podle toho, zda rodí živá mláďata, nebo snášej í  
vejce. Do první skupiny zařadil rod čtvernožců (přesněj i :  se čtyřmi konče
tinami) a rod beznohých (velryby), do druhé skupiny rod dvojnohých (ptá
ky) a čtyřnohých (plazy, obojživelníky) a rod beznohých (hady, ryby) . Ži
vočichy druhé třídy rozdělil na pět rodů :  měkkýše, korýše, skořepaté, hmyz 
(včetně červů) a zoofyta (hvězdice a podobné organismy na přechodu mezi 
živočichy a rostl inami) .  Ve svých pracích uvedl celkem 500 živočichů s po
drobným popisem opírajícím se o vlastní pozorování a údaje  odborníků 
(lovců, rybářů, cestovatelů),  pitval přes padesát druhů zvířat. Kromě bio
logie se zabýval v rámci přírodovědy astronomií, meteorologií, mechani
kou, matematikou, optikou a akustikou, dosti podrobně i j inými obory. 
V Mechanických problémech prostudoval vlastnosti a působení páky, klad
ky, kleští, sekery, klínu, praku, kormidla a kola u vozu. Spíš než praktické 
možnosti j ej ich využití ho však zaj ímaly otázky teoretického charakteru 
(například proč může nevelká síla přenést s pomocí páky velkou váhu, když 
kromě těžkého předmětu musí zdvíhat ještě páku, proč je malý klín scho
pen rozbít velkou masu hmoty apod . ) .  Nikde se nespokoj il shrnutím toho, 
co už bylo známo. Téměř ke každému oboru a odvětví přispěl něčím novým. 

Nyní se nám chce však už říci :  dobře, za svou genialitu Aristotelés 
nemohl,  ale kde vzal na to všechno čas? A to ještě prostudoval, jak známo, 
158 ústav řeckých států a jej ich dějiny, systematicky je utřídil ,  zhodnotil 
a zobecni l .  To vše jen jako přípravu pro svou Politiku . Prostudoval nejen 
dřívější a soudobé politické zřízení  Řecka, ale i možnosti jeho vývoje, j ak 
je mohl dohlédnout, aby místo zamítnutého Platónova "ideálního státu" 
navrhl svůj "nej lepší stát" . Prostudoval lidská jednání a snažení, osobní 
potřeby a společenské zájmy, hmotné a mravní  touhy lidí. To zas j ako 
předpoklad ke zpracování problémů občanské ctnosti v Etikách . Prostudo
val otázky veřejného a domácího hospodářství a dva tisíce let před vznikem 
politické ekonomie dospěl k odhalení úlohy peněz ve směně a k rozl išení 
směnné a užitné hodnoty. Seznámil se s řeckou poezií a prózou od nejstar
ších dob do současnosti, viděl většinu tehdy provozovaných her, prohlédl 
si všechny přístupné sochy a stavby i obrazy. Tím, co o tom napsal v Poetice, 
v osmé kapitole Politiky a na četných místech Rétoriky, založil další novou 
vědu, estetiku. 

Aristotelovy politické spisy natolik převýšily politické spisy dřívějších 
autorů, že mnozí moderní historikové ho prohlásil i  za zakladatele státově
dy. Nemusíme s nimi souhlasit; jeho význam je i v této vědě dost velký, aby 
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se  obešel bez přeceňování. Vyšel z toho, že  "člověk je  tvor přirozeně určený 
pro život v obci (ve státě)" Tím ovšem nemínil každého člověka a každý 
stát, ačkoli i stát nazval "přirozeným útvarem" Už předtím, než poprvé 
vyslovil známé zóon politikon , odlišil Řeka od barbara a svobodného obča
na od otroka, pozděj i  odlišil i státní (a předstátní) organizaci Řeku a bar
baru. Zabýval se pak pouze Řeky a státy vytvořenými Řeky. Pokud si všímal 
barbaru a otroku, pak to bylo jen z h lediska svobodných Řeku . Vznik  státu 
vysvětloval j ednak účelově, jako "spojení lidí ve společenství kvUli užitku" ,  
jednak historicky, postupným spojováním v "společenství pro každodenní  
soužití" , tj . rodin a domácností v osady a osad v "soběstačnou obec" či l i  
poUs. Hlavní rozdíl mezi j ednotlivými státy spatřoval v jejich ústavě čil i  
poUtei, tj . "řádu obce týkaj ícím se úřadu a jejich rozdělení, který určuje ,  
jaká je  svrchovaná moc v obci a j  aký je  cíl j ednotlivého společenství" Tento 
rozdíl vyplýval podle něho jednak z výsledků politických boju  uvnitř svo
bodného obyvatelstva, jednak z názorů na zpusoby a prostředky k dosažení 
cíle státu. Vytyčením prvního z těchto rozdílu učinil krok k pochopení 
skutečných hybných si l společenského vývoje (třebaže přitom přehlížel 
úlohu otroků) .  Druhý z těchto rozdílu ho pak přivedl ke klasifikaci státních 
forem podle etických h ledisek, tj . k j ej ich rozdělení na správné a nespráv
né. Za správné považoval tři : monarchi i ,  aristokracii a politeiu. Každé 
z nich odpovídala nesprávná, jež vznikla j ejí deformací: monarchii despo
cie nebo tyranie, aristokracii ol igarchie, politei demokracie. V tomto pří
padě hodnotil demokracii negativně. "Není však jedna demokracie" ,  pro
hlásil, "ani jedna oligarchie" U demokracie rozl išoval pět druhu, od 
usmířené až po luzovládu, u oligarch ie čtyři, u aristokracie tři a td. Sám se 
nejvíc přikláněl kpolitei, což byl j ím zavedený termín, který můžeme význa
mově přeložit asi j ako "ústavní stát" . Rozuměl j í  "směs oligarchie a demo
kracie", která odstraňovala nevýhody a spojovala výhody obou, "takže by 
si žádná část obce j inou ústava nepřála" . Z h istoricky existuj ících ústav 
a státních forem projevoval největší sympatie athénské demokracii Perik
lovy doby. Ústava j eho "nej l epšího státu" měla zabezpečovat eu zén, "dobré 
žití" ,  a to v maximální míře pro maximální počet občanů. 

Tento stručný přehled si vyžaduje několik ještě stručnějš ích připomínek. 
Samozřejmě lze dnes Aristotelovi vytýkat, že své politické teorie formulo
val z pozice zastánce otrokářského řádu . Znamená to však nepřípustně 
abstrahovat od společenských podmínek a moral izovat. Nikdo v jeho době 
nenapsal řádek, z něhož by vysvítalo, že někdo považoval otrokářský řád 
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za nesprávný, nelidský atd . Ostatně on byl jediný, kdo si dovedl alespoň 
představit společenské zřízení bez otroků ("  . . .  kdyby tak člunky samy tkaly 
a paličky hrály na kitharu" , viz str. 125 ) .  Jinak je  tomu s různými nedůsled
nostmi a rozpory. Není například pochyb, že svůj historický výklad vzniku 
státu podal nehistoricky, neboť vycházel nikoli z faktů, nýbrž z apriorní 
konstrukce. V učení o podstatě vyšel z materialistického základu, když jej 
však rozvinul, dostal se k ideal istické abstrakci . Podobně tomu bylo v jeho 
učení o duši, kde navíc vyslovil zcela protikladné názory. Nepochyboval 
o objektivnosti poznání, nicméně při jeho výkladu o vztahu obecného 
a jednotlivého musíme o tom pochybovat. Pohyb považoval za věčný, pře
sto se při vysvětlování pohybu nebeských těles neobešel bez "prvního hy
batele" Mnohé chyby a nepřesnosti se mu naproti tomu vytýkaj í neprá
vem: například známá teze o "strachu přírody z prázdna" (hon'Or vacui) .  
Zde ovšem patří výtky na adresu středověkých scholastiků, kteří si j i  z jeho 
učení vyvodili . Jeho vlastní stanovisko bylo v tomto ohledu v souladu s na
šimi představami o materiální povaze vesmíru. Dřív se mu dokonce vytý
kalo, že nepovažoval velryby za ryby. Museli přij ít až učenci 18 .  století, aby 
potvrdil i ,  že toto rodové zařazení provedl správně. Jistěže jsou v jeho spi
sech různá nesprávná tvrzení i výslovné chyby. Třeba toho druhu, že Mléč
nou dráhu a komety považoval za meteorologické jevy, nikoli za astrono
mické, že "sídlo intel igence" člověka umístil do srdce, nikoli do mozku . 
Kdo však napsal čtyři sta knih ze všech možných oborů vědy bez chyby? 

Jestliže jsme měli potíže s Aristotelovým zařazením do určité epochy, 
nemenší potíže vznikaj í  i při odpovědi na otázku : patří k táboru materia
listů, nebo idealistů? V mnoha ohledech byl zcela nesporně materialistou, 
v mnoha bodech kolísal, mnohými stránkami svého učení byl zjevně idea
listou. Jeho obrovitá postava přesahuje hranice obou těchto táborů. V jeho 
učení lze nalézt dokonce materialistické i idealistické řešení jednoho a té
hož problému. Jeho filozofie se mohla dovolávat středověká církevní scho
lastika se svým realismem a nominalismem, mohl z ní čerpat novověký 
racionalismus i empirismus, pozitivismus, pragmatismus a různé j iné smě
ry, mohl mnohými podněty obohatit Hegela i Kanta, Marxe i Lenina. 
A musí se s ním vypořádat každý fil9Z0f, kterýsi zasluhuje, by byl nazýván 
filozofem. 

Po Aristotelovi se stal vedoucím Lykeia jeho dávný druh a spolupracovník 
Theofrastos z Lesbu (asi 373-285 př. n. 1 . ) .  Řídil je pětatřicet let a přivedl 
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je k takovému rozkvětu, že mělo na 2000 žáků. Zabýval se hlavně výzku
mem rostlin a popsal j ich 550 druhů, čímž si vysloužil titul zakladatele 
botaniky. Napsal kromě toho spis o lidských povahách a první děj iny fi lo
zofie. Jiný Aristotelův spolupracovník, Eudémos z Rhodu, se věnoval h lav
ně dějinám věd. Zlomky jeho knih jsou nejcennějším zdrojem našich in
formací o starověkých matematicích a astronomech . Z Aristotelových 
přímých žáků se nejvíc proslavil Aristoxenos z Tarentu jako zakladatel 
hudební vědy a Dikaiarchos z Messény jako tvůrce " ideální ústavy" , jež 
spojoval demokratické zřízení  s aristokratickým a monarchickým. Je ško
da, že se z jeho díla zachovaly jen zlomky; ještě víc to platí o jeho Životě 
Řecka, v němž j ako první zpracoval kulturní dějiny své země. Po Theofras
tovi vedl Lykeion téměř dvacet let proslulý fyzik Stratón z Lampsaku. Byl 
sice materialistou a ateistou, ale kritikou Démokritovy atomistické teorie 
a Aristotelových kosmických teorií se značně sblížil se svými kolegy a kon
kurenty z Akademie. Tím učinil první krok po cestě, která vedla po stale
tích ke splynutí peripatetické filozofie s novoplatonismem. 

Všichni tito mužové byli všestrannými učenci a kromě svých speciálních 
oborů se zabývali také metafyzikou, logikou, etikou, historií a státovědou. 
Mnozí dospěli k výrazně originálním myšlenkám, což lze říci o desítkách 
dalších členů Lykeia i Akademie, s jej ichž jmény se můžeme seznámit 
i v nepříliš podrobných příručkách dějin filozofie . Přesto byli pouhými po
kračovatel i .  Žili ve stínu svých velkých učitelů, řešil i  jimi vytyčené otázky, 
drželi se j imi určené linie. Nelze říci, že si nevšímali změn, k nimž došlo 
v řeckém světě po Alexandrových výboj ích . Nedali se tím však příl i š  rušit . 

Klidné soustředění špičkových týmů tehdej ší řecké vědy na teoretickou 
práci je nesporně obdivuhodné. Koho však kromě n ich dovedlo  nadchnout 
dokonalé uspořádání kosmu, když tento svět  se zmítal v chaosu? Koho 
zaj ímala neměnná  podstata bytí, když o bytí a nebytí desetitis íců l idí roz
hodovala jediná bitva? Kdo se staral o ústavu ideáln ího s tátu, když ve státě 
platilo, co rozkázal náhodný velitel žoldnéřů? Jacípak velcí Olympané 
a nad vším vládnoucí Osud, když se během jediné generace prohlásilo za 
bohy hned tucet Makedonců? Lidé  si kladli j iné otázky, než byly otázky 
vytyčené Platónem a Aristotelem. Chtěli vědět, jak se mohou uplatnit jako 
občané velkého státu, jak se mají vypořádat se svou nemohoucností pod 
všemocnými vládci, j ak si dokáží zachovat svobodu, jak mohou dosáhnout 
štěstí. Chtěli zejména vědět, jaký má smysl j ej ich život, když se život tak 
změnil .  A jestliže j im na to nedali odpověď filozofové z Akademie a Ly-
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keia, dali j im j i  j iní. V Řecku přece nebyla nikdy nouze o l idi ,  kteří uměli 
přemýšlet a říci svůj názor. 

Těžiště fi lozofie se v důsledku těchto změn přeneslo do oblasti etiky. 
Etická učení vzniklá v j iných podmínkách nemohla uspokojit ; nové prob
lémy společnosti i jednotlivce si žádaly nová řešení. Nabídly je celkem čtyři 
filozofické školy, přičemž každá z nich v podstatě doporučovala totéž: únik 
z víru života do klidu duševního nitra (ataraxia) .  Každá též lidem sl ibovala, 
že je přivede ke štěstí. V čem ovšem spatřovaly štěstí a jakou k němu 
vytyčovaly cestu, v tom se nemálo lišily. Nejstarší z nich byla škola kynická, 
jež se v našich představách spojuje  hlavně s proslulým Diogenem a jeho 
sudem. K ní se pak připoji la stoická škola Zénónova, skeptická Pyrrhónova 
a hédonistická čili Epikúrova. 

Hédoné znamená "požitek" , "radost" , "slast" , což zní v názvu fi lozofické 
školy pro mnoho l idí přímo podezřele. Nazve-li někdo někoho "epikurej 
cem", míní tím U ak potvrzuje i náš akademický slovník) požitkáře, nebo 
dokonce prostopášníka. Zasloužili se o to zčásti už antičtí odpůrci Epikú
rova učení a potom hlavně bojovní obránci křesťanské víry, kteří velice brzy 
postřehli , že mohou-li si Platóna nebo Aristotela něj ak přizpůsobit, u Epi
kúra je  to vyloučeno. Byl důsledným materialistou, snad nejdůslednějším 
ze všech tehdejších filozofů, a přes jisté kolísání nebezpečným ateistou, 
který se snažil vypudit z člověka strach ze smrti a zbavit ho tak hlavního 
důvodu proč věřit v bohy. Kromě toho viděl smysl života v životě, a to 
v životě na tomto světě, nikoli na onom. Za cíl života považoval štěstí 
a blaženost, nikoli na podiv vystavovanou ctnost nebo péči o duši. Navíc se 
vyslovil, že kdo prohlašuje  duši za netělesnou a nesmrtelnou, mluví ne
smysly. To se mu ovšem nemohlo prominout, a tak se rozšířilo, že mu šlo 
jedině o plný žaludek a o radovánky, že se povyšoval nad lid a opovrhoval 
vládci, že hlásal starat se především o majetek. Dokonce se to dalo doložit 
citáty z jeho děl, zejména když se trochu upravily a uvedly pouze zpoloviny. 
Uveďme je také, ale bez úprav. Bude to zároveň výklad jeho učení jeho 
vlastními slovy. 

"Když tedy říkáme, že nejvyšším cílem je slast, nemáme přitom na mysli 
rozkoše prostopášníků a požitky labužníků, j ak se domnívaj í  lidé, kteří naše 
učení neznaj í  nebo si je  špatně vykládaj í  a s ním nesouhlasí, nýbrž takový 
stav, kdy člověk necítí bolest v těle a neklid v duši .  Neboť nečiní život 
radostným neustálé pitky a noční hýření, ani styky s mladíky a ženami, ani 
pochutnávání si na  rybách a různých lahůdkách, j ež poskytuje bohatý stůl .  
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Tento (stav) se rodí z moudrosti . . .  Není možné, aby člověk žil slastně, 
nežije-I i rozumně, krásně a spravedlivě . Není ani možné, aby žil rozumně, 
krásně a spravedl ivě, a nežil přitom slastně . . .  Požadavkem těla je nehla
dovět, nežízn it a netrpět zimou. Kdo ukojil tyto potřeby a doufá, že je bude 
moci ukoj i t  i v budoucnu, může závodit v blaženosti s Diem . . .  Lépe je  ti , 
odpočíváš-Ii v bezpečném klidu na slámě, než máš-Ii zlaté lehátko a bohatý 
stůl a přitom jsi pln duševního neklidu . . .  Komu nestačí málo, tomu nestačí 
nic . . .  Nečiň v životě nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom 
nedozvěděli tvoj i bližnÍ. . .  Nemůže žít beze strachu člověk, který budí 
strach . . .  (Moudrý člověk) bude se starat o majetek i o budoucnost .  Nebu
de si vést j ako kynik a nebude žebrat. Bude si vydělávat, hrozí-Ii mu nedo
statek, ale pouze svou moudrostí. O dobrou pověst bude dbát potud, aby 
nebyl v opovrženÍ. . .  Moudrý člověk se nezříká žití, ani se neboj í nežití, 
neboť se mu neprotiví žít, ani se mu nezdá zlem nežít . . .  Smrt se nás netýká, 
neboť všechno dobro a zlo se zakládá na smyslových vjemech, smrt však 
znamená konec smyslové činnosti . A tak správné poznání, že se nás smrt 
netýká, umožňuje nám plně užít smrtelného života, neboť nepřidává 
k němu věčné pokračování, naopak zbavuje nás touhy po nesmrtelnosti . "  

Tyto citáty j sou převážně z Epikúrova l istu Menoikeovi, který uvedl 
v Životech, názorech a výrocích slavných filosofů Diogenés Laertský, někte
ré pak z tzv. Vatikánského gnomologia, objeveného roku 1888. Diogenés 
mu věnoval nejobsáhlejší stať v celém svém spise (třikrát delší než Aristo
telovi), od něho známe též jeho životopis .  Byl původem Athéňan, ale 
narodil se roku 341 na Samu, kde byl j eho otec Neoklés vesnickým učite
lem. Filozofií se zabýval od raného mládí. Osmnáctiletý přije l  nakrátko do 
Athén, pak pobýval v různých maloasij ských městech, v Lampsaku začal 
poprvé přednášet. Roku 307 př. n .  I. se vrátil do Athén a koupi l  si nedaleko 
Akademie zahradu, ve které založi l fi lozofickou školu. V prostých domcích 
bydlel tam se svými žáky a v kruhu přátel a přítelkyň věnoval se vědecké 
a pedagogické práci a úmyslně se stranil toho, co se tehdy jen s posměchem 
a zároveň se smutkem dalo nazvat pol i t ický život. Tam také v praxi usku
tečnil své heslo lathe biósás, "žij vskrytu" Vynikal ušlechtilostí, umírněnos
tí, vnitřní vyrovnaností a přes nepevné zdraví velkou pracovitostí. Kromě 
spisů o etice napsal několik desítek knih  o fyzice, tj . přírodovědě, o meto
dice poznání a řadu dopisů. Jeho fi lozofické spisy padly za oběť nepřátelům 
a času, jejich hlavní obsah známe však z různých úryvků a zejména z roz
sáhlé fi lozofické básně O podstatě věcí jeho pozdějšího římského přívržence 
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Lucretia (asi 97-55 př. n. 1 . ) .  Bariéru tisíciletých pomluv kolem jeho osoby 
a d íla prolomili teprve renesanční učenci, o jeho trvalý návrat do děj in 
filozofie se pak zasloužili hlavně Gassendi a Hobbes. - Epikúros zemřel 
sedmdesátiletý roku 270 př. n. 1 .  Jeho filozofická škola, proslulá "Epikúrova 
zahrada", zanikla po vztyčení kříže nad Akropolí. 

Stoická škola dostala jméno podle Stoy poikilé čili "Malované stoy" na  
athénské Agoře, ve  které začal kolem roku 300 př .  n .  I .  přednášet své učení 
Zénón z kyperského Kitia, dnešní Larnaky (asi 334-262 př. n . I . ) .  Původně 
byl zámožným obchodníkem, ale když mu ztroskotaly lodě se zbožím, 
obrátil se k filozofii .  Nejdřív hledal útěchu u kyniků, potom u megarských 
dialektiků, pak u athénských platoniků a aristoteliků, nakonec ve spisech 
iónských filozofů . Postupně si z prvků všech těchto nauk vytvořil filozofický 
systém, který představoval jej ich pozoruhodnou syntézu . Svět chápal jako 
jednotný celek složený ze čtyř živlů (ohně, vzduchu, vody a země) ,  mezi 
kterými má určuj ící úlohu oheň, "z něhož jako prvního všechno ostatní 
vzniká změnou a do něho všechno vplývá" Ohni připisoval "tvůrčí sílu" ,  
nazýval ho "duší světa" a ztotožňoval ho s bohem. Nade vším na světě 
vládla podle něho nutnost, dokonce i nad tímto bohem-ohňem, a vše bylo 
podřízeno přísné zákonitosti. To také zabezpečovalo, že svět byl "pořád
kem neuspořádaného, souladem nesouladného" , že vše v něm bylo spoje
no "řetězem příčin a následků" a že vše se v přírodě i životě "dělo účelně" . 
Pro člověka z toho vyplývalo, že "prvním zákonem je  zachovávat, co bylo 
určeno", neboť "nelze změnit uspořádání věcí" , a tudíž nezbývá než "sta
tečně snášet osud i jeho rány" . Ke stejným závěrům jako ve fyzice (příro
dovědě) dospěl Zénón i v logice. Složitý výklad, v němž kolísal od materia
listických tezí k idealismu, nebyl pro většinu jeho posluchačů příl iš důležitý. 
Důležité bylo, že co nabízel, bylo přitažlivé . 

Proti epikúrovské etice rozkoše a slasti postavi l Zénón etiku ctnosti, což 
znělo mnohem vznešeněj i  a přijatelněj i .  Ctností se v antice rozumělo pře
devším plnění morálních povinností, a to vůči sobě i vůči svým bližním .  
Ctnost byla prospěšná pro člověka i společnost, považovala se  sama sobě 
za nejvyšší odměnu. Zénón nazval ctnost "jediným dobrem" a j ej í  protěj 
šek, neřest "jediným zlem"; všechno ostatní prohlásil za  vedlejší. Za ctnost, 
a tudíž dobro, pokládal rozumnost, uměřenost, spravedlnost a statečnost; 
za neřest a zlo nerozumnost, nevázanost, nespravedlnost a zbabělost. Pro 
ctnost nebo neřest se mohl člověk rozhodnout sám. Musel si proto zocelo
vat vůli, aby jednal ctnostně a dosáhl tak nejvyššího blaha, tj . štěstí. Vyhnul-
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li se člověk neřestí, bylo všechno ostatní lhostejné .  Nebyly přece v lidské 
moci takové věci jako bohatství a chudoba, pohoda a dřina, o troctví a svo
boda, tudíž nemělo smyslu se o ně starat. U člověka, jehož podstatou byl 
rozum, j ak říkal, měla přitom rozhoduj ící úlohu moudrost. Moudrý člověk 
znal hranice svých možností, uměl se podřídit osudu ,  snášel jeho rány 
důstojně a s klidem, stál nad věcmi a vášněmi;  byl za všech okolností šťast
ný. "Bude-li někdo slepcem, mrzákem, těžce nemocným, vyhnancem, bez
dětným, chudákem, bude-li týrán na mučidlech, j ak ho nazveš,  Zénóne?" ,  
zeptal se v rozhovoru přes staletí Cicero. "Šťastným! "  dal  si za něho odpo
věď. "Dokonce nej šťastnějším, vždyť jsem učil, že zde není žádných stupňů, 
stejně jako v ctnosti, a v ní spočívá sama blaženost ! "  

Dovedeme-li stoické učení d o  důsledků, bude s e  nám zdát j istě přepjaté :  
najdeme v něm zdůvodnění fatal ismu, heroizaci pasivity. Ve své původní 
umírněné formě však mnoha lidem nesporně pomohlo.  Už fakt, že jim 
umožnilo důstojně odolávat tlaku a zároveň poskytlo j iskřičku naděje na 
l idské štěstí v nešťastné době, stoj í za kladné zhodnocení. Kromě toho 
znalo spoustu východisek z dogmatické strnulosti či tvrdosti. Prohlásilo 
například l idskou společnost za útvar, j enž je součástí přírody, čímž zdů
vodnilo kladný vztah k veřejné činnosti .  "Epikúros praví: ,Mudrc se nezú
častní státních záležitostí, jestliže ho k tomu něco nepřinutí, ' "  napsal poz
děj i  stoik Seneca. "Zénón praví: ,Mudrc se zúčastní státních záležitostí, 
jestliže mu v tom něco nezabrání. ' "  - Stojí však za povšimnutí, že málo 
významných stoiků žilo a zemřelo podle zásad svého učení. V nej těžších 
chvílích nestáli nad věcmi a často ani nad vášněmi. Zénón spáchal ve 
dvaasedmdesáti letech sebevraždu, jeho nástupce Kleanthés z Assu v de
větadevadesáti, další nástupce Chrýsippos ze Sol zemřel v třiasedmdesáti 
letech v důsledku nějaké výstřednosti. Sebevraždou skončili i římští stoi
kové Ca to Mladší a Seneca. Stoická škola existovala až do roku 529, kdy j i  
zrušil spolu s Akademií a Lykeiem JÚst iniános. 

Zcela j inou cestu ze složitých problémů doby ke klidu a štěstí navrhla 
fi lozofická škola skeptiků. Název dostala podle řeckého skeptesthai, což 
znamenalo původně "seznamovat se", "zkoumat" , a až v přenseném smys
lu "uvažovat" ,  "být v rozpacích". Jej ím zakladatelem byl Pyrrhón z Élidy 
(asi 360-270 př. n. 1 . ) ,  původním povoláním malíř, pak fi lozof a člen Ale
xandrova vědeckého štábu, a přitom vždy chudý a skromný člověk, který 
"sám chodil na trh podávat drůbež, měl-l i  nějakou na prodej,  a nestyděl se 
ani  osobně v domě uklízet", jak n apsal Diogenés Laertský. Jako fi lozof 
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dospěl k názoru, že smysly člověka klamou a rozum nemůže poznat prav
du; proto je třeba zdržovat se jakéhokoli úsudku . Nic není prý krásné ani 
ošklivé, spravedlivé ani nespravdlivé, správné ani nesprávné.  To vše se 
lidem jen zdá, jednou jednomu tak, j indy j inému nebo i témuž j inak. Uzná
val, že například oheň pálí. Tomu však nic nepřidává ani neubírá, jestl iže 
toto pálení nazveme jeho přirozeností, formou bytí, podstatou, věčnou 
pralátkou či duší světa. Připouštěl, že med se považuje za sladký. Sám 
ovšem neříkal, že je  sladký, ale jen že se mu zdá, že je  sladký. Neviděl důvod, 
aby člověk po něčem neustále pátral a nad něčím se rozčiloval. Ať se nikdo 
o žádné velké věci nestará, zejména ne o filozofii a politiku, a žij e  si v klidu, 
což je  (j ak se mu zdá) jediné štěstí (je-Ii vůbec štěstí) . Učení j iných škol 
pouze vykládal, jak se mu jevila, a nic k nim nepřidával ani nic o nich 
nesoudil .  Tvrzení, že dokázal, že nelze nic dokázat, vymysleli si až jeho 
odpůrcové. Sám naopak "nic nestanovil, ani to, že nic nestanoví, protože 
tím by už něco stanovil" . V praxi se svou filozofií rovněž moc neřídi l ;  asi 
proto, že o ní také pochyboval . Jeho spoluobčané si ho natolik vážili, že 
kvůli  němu odhlasovali všem filozofům věčné osvobození od daní. Měl 
několik žáků, z nichž vynikl Tímón z Flíúntu, (kterého si jen povrchní 
autoři vysvětlivek v Shakespearovi a Molierovi pletou s jeho athénským 
jmenovcem z Periklovy doby, zatrpklým samotářem Tímónem Misanthro
pem).  Po jeho smrti skeptická škola zanikla .  Pozděj i  však byla obnovena 
a jedním z jej ích posluchačů byl ve 2. století n .  I .  filozof a lékař Sextos 
Empeirikos, autor tří knih Nástinu pyrrhónismu. 

Každá z těchto fi lozofických škol měla předchůdce; skeptická například 
v Gorgiovi a Prótagorovi, hédonistická v Démokritovi a Aristippovi z Ky
rény. Ještě víc to platí o kynické, kterou Diogenés vlastně jen proslavil. 
Jej ím zakladatelem byl Athéňan Antisthenés (asi 455-366 př. n. 1 . ) ,  žák 
Gorgiův a Sókratův. Vyučoval v gymnasiu Kynosargu pod Lykabéttem, j ež 
bylo přístupno i neobčanům, a říkal o sobě, že žije  j ako pes. ("Pes" se řekne 
řecky kyón, 2. pád kynos , a z toho prý vznikl název jeho školy. ) Napsal deset 
knih, v nichž vystupoval proti různým tezím idealistů, mezi j iným proti 
Platónovu učení o idej ích . Víc než učenými argumenty ho však zasáhl 
výrokem: "Koně vidím, koňovost nevidím, pohár vidím, pohárovost nevi
dím." Středem jeho zájmu byly otázky etické, přičemž dospěl k odpovědím, 
po kterých většina l idí přímo oněměla. Umění, věda, vlast, rodina byla pro 
něho "prázdná slova", čest a hanba "hloupost", bohatství "Ioupež ze strany 
chytráků" .  Společnost, ústava a zákony splývaly u něho s otroctvím. V ně-
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kterých bodech učení se shodoval se Sókratem a Epikúrem. Pokládal na
příklad l idské štěstí za totožné se ctností a hlásal ,  že spočívá v samotném 
člověku a závisí na jeho vůl i .  Na rozdíl od n ich viděl však štěstí v nezávislosti 
člověka na společnosti, v oproštění se od zbytečných potřeb . Po staletí 
kolovaly výroky, uveďme z nich aspoň dva .  "Lepší je bojovat s malým po
čtem dobrých proti všem špatným než s velkým počtem špatných proti má
lo dobrým . . .  Je třeba si všímat nepřátel, neboť první pozorují naše chyby." 

Diogenés ze Sinópy (asi 400-323 př. n. l . )  byl synem bankéře a začal svou 
kariéru paděláním peněz. Když se mu na to přišlo, byl vypovězen nebo sám 
uprchl a dostal se do Athén, kde se mu zalíbilo. Nemohl však sehnat byt, 
a tak se odebral do chrámu Matky bohů na Agoře, kde byl státní archív, 
aby se tam uloži l .  U zdi spatřii velký sud, a jelikož byl prázdný, bez dalšího 
se do něj nastěhoval. Protože takové bydlení se považovalo tehdy za vý
střední, prohlásil se za fi lozofa, který se rozhodl žít j ako barbar a pes. Oboj í 
také co nejdřív k veselosti i zlosti athénských občanů dokonale předvedl .  
Navíc si našel k tomu v Antisthenových spisech teoretické zdůvodnění. 
Vynikal bystrostí, kterou překonával pouze j ízlivostí, dovedl říci méně slovy 
víc než kdokol i  j iný. Když se ho lidé ptal i ,  proč chodí ve dne s rozžatou 
lampou, odpověděl :  "Hledám člověka !" Když spatřil v Delfech sochu Af
rodíty, kterou věnovala hetéra Frýné, napsal na podstavec: "Z nezřízenosti 
Hellénů ." Když slyšel, že Platón definoval člověka j ako dvojnohého živo
čicha bez peří a srsti, oškubal kohouta a přinesl ho do Akademie: "Hle, 
Platónův člověk !"  Když se vyhříval na  slunci v korintské palaistře, přistou
pil prý k němu Alexandros a řekl: "Požádej mě, oč chceš." Požádal ho:  
"Odstup mi ze slunce ! "  Bohové ho právě tak málo zaj ímali jako panovníci, 
a tak měl od obránců náboženství pokoj . Když ho kdosi provokoval otáz
kou, zda věří v bohy, odpověděl : "Jakpak j inak, když věřím, že i ty jsi j im 
protivný ! "  Klasicky ho zobrazil Lúkiános : "Kupec: ,Odkud j si, přítel i? '  
Diogenés: ,Odevšad. '  Kupec: ,Jak to? '  Diogenés: ,Vidíš před sebou světo
občana. '  Kupec: ,Jaké je  tvoje řemeslo?' Diogenés: ,Jsem osvoboditel l id
stva a nepřítel vášní, prorok pravdy a hlasatel svobodného slova. ' "  A na 
otázku, k čemu by ho vedl svým učením, řekl : "Především tě zbavím zhýč
kanosti . . .  Donutím tě spát na holé zemi, pít vodu, jíst cokol i .  Své bohatství 
hodíš do moře. Nebudeš se starat o manželství, ani o děti, ani o vlast . . .  
Opustíš otcovský dům a budeš žít ve sklepení, v opuštěné věži nebo v hli
něném sudu ! V tlumoku budeš mít jen fazole a popsané svitky. Budeš-Ii žít 
tímto životem, budeš se nazývat šťastnějším než vel iký král . . .  Musíš být 
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hrubý a drzý a hanobit krále stejně jako jiné l idi .  Stud, smysl pro slušnost 
a střídmost ti budou chybět. Schopnost červenat se navždy zmizí z tvé 
tváře . . .  Před očima všech dělej ,  co by j iný nedělal ani vskrytu ! "  

To byla také filozofie, j ež nabízela lidem východisko. Mohli dosáhnout 
štěstí, j estl iže potlačí své touhy a vášně, jestliže omezí své potřeby na mini
mum, jestliže se stanou lhostejnými k celé společnosti včetně své rodiny 
a dětí, jestliže opovrhnou vědou a uměním, politikou, náboženstvím . . .  
Řecky se tomuto programu říkalo apathia . Ať si o něm myslíme cokoli, 
mnozí v něm tehdy viděli jednu z alternativ. A Diogenovi, který jej takto 
zformuloval, postavil i  Řekové pomník. Nejdřív v Korinthu, kde zemřel, 
a to v podobě mramorového sloupu se psem, potom v Athénách z bronzu. 
Jinému muži, který prý zemřel přesně téhož dne v Babylónu, tuto poctu 
neprokázali .  Ačkoli  se dal prohlásit bohem. 

Akademie a Lykeion, Epikúrova zahrada, Zénónova stoa a Diogenův sud 
- to všechno bylo na dohled z Akropole a dělalo z Athén hlavní město vědy. 
Existovala ovšem i j iná střediska vědeckého bádání, například Kós a Kni
do s, Megara, Larissa, Kyréné a h lavně Syrakúsy. Brzy k nim přibyla další, 
a to díky hellénistickým vládcům, kteří dobře chápali význam vědy pro 
vládu a slávu. Zvali  do svých sídelních měst učence ze všech řeckých krajů 
a vytvářeli pro ně skvělé pracovní možnosti .  Tradice je  sice ve vědě důležitá, 
ale důležitější  je  účinná podpora vědy, jež umožňuje uplatnění se talentům 
a pokrok. To také rozhodlo, že Athény svůj primát na čas ztratily ve pro
spěch Alexandreie. 

Ptolemaios I .  Sótér měl ze všech diadochů k vědě nejblíž; nepsal děj iny 
jen mečem, ale i perem Uako historik Wprav Alexandra Velikého, které se 
bohužel ztratily) . K němu připlul roku 308 př. n .  I .  athénský státník a filozof 
Démétrios Falérský, když ho změna politické situace donutila uprchnout 
z Athén, a nabídl mu své služby. Navrhl mu vybudovat chrám Múz čili 
Múseion, a to nikoli j ako kultovní, nýbrž j ako kulturní instituci, soustředit 
tam všechny poklady písemnictví, přizvat učence k jej ich opatrování  a stu
diu, a financovat to všechno ze státních prostředků. Ptolemaiovi se plán 
zalíbil, protože se shodoval s j eho plány a představami, a opravil jej pouze 
v tom smyslu, že by se tam měli přizvat též umělci. Podle zásady, že kdo 
něco navrhne, ať to též provede, jmenoval Démétria veleknězem tohoto 
Múseia, čili podle našeho generálním ředitelem, a poskytl mu prostředky, 
j ak říká B. Farrington, až k "jakési amerikánské neskromnosti" Na pro-
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slulém alexandrij ském nábřeží, někde v místech dnešního náměstí Saad 
Zaglúl na bulváru 26. července, vyrostly v krátké době budovy Múseia 
s Bibliotékou, s botanickou a zoologickou zahradou, mechanickými  dílna
mi, studovnami a byty. Co nejdřív tam také putovaly rukopisy z celého 
hellénského světa. Kolik se j ich sešlo za prvního Ptolemaia, nevíme, ale za 
Ptolemaia II. Filadelfa, který byl přímo posedlý sběratelskou vášní, bylo 
j ich zakoupeno asi 200 000, pozděj i  prý vzrostl jej ich počet na 700 000 ( ! ) .  
Učenců a umělců tam postupně přišlo asi sto, a tento jej ich počet se tam 
přes sto let trvale udržoval. Mohli si vybrat práci, jež se jim zamlouvala, 
a dostali za n i  byt, stravu a slušný plat. Početní stav má význam v armádě, 
ale ve vědě a umění mnoho neříká. Mnoho však říkají  j ména těchto mužů. 
Byl mezi nimi například Kallimachos, největší tehdejší  básník, byl mezi 
nimi Apellés, největší řecký malíř, byl mezi nimi Eukleidés a Archimedés . . .  

Nestalo se předtím v děj inách tohoto světa, aby se tak velký počet tak 
velkých vědců a umělců soustředil k práci pod jednou střechou. Z vědec
kých oborů se v Múseiu pěstovala filozofie, historie, fyzika a mechanika, 
astronomie, matematika, geometrie, medicína, a kromě j iného l iterární 
věda. Stejný význam jako hledání nového se přikládal uchovávání starého, 
což se stalo po mnoha staletích hlavním úkolem institucí, jež byly nazvány 
podle tohoto Múseia. Štáby odborníků tam studovaly rukopisy starých 
básníků, dramatiků, historiků atd . a vypracovávaly k nim komentáře a po
známky (scholie) .  Bádání bylo v zásadě individuální, ale jeho výsledky se 
posuzovaly kolektivně. Diskusí se účastnili pracovníci jednotlivých oborů 
nebo celé plénum učenců, k přednáškám byl i zváni i externisté. Shromáž
děním často předsedali sami panovníci. Při svých zásazích do diskuse si 
zpravidla uvědomovali, že ve vědě je autoritou jen věda. Ptolemaios I .  
Sótér nestačil jednou sledovat Eukleidův výklad a zeptal se ho, zda by mu 
to nemohl vysvětlit j ednodušej i .  "Není královské cesty ke geometrii," od
pověděl mu Eukleidés a připoj i l  větu, j ež se v učebnicích neuvádí, ačkoli je  
to rovněž Eukleidova věta :  "Bez práce nejsou koláče, ani geometrie ." 
Stávalo se ovšem, zejména za pozdějších Ptolemaiovců, že schůze v Múseiu 
vybočily z rámce toho, čemu dnes říkáme "akademická diskuse" . Ptole
maios VII. Euergetés, zvaný Fyskón čili Pupkáč, býval prý po půlnoci někdy 
už nervózní, a když se kolegium učenců nemohlo dohodnout, rozhodoval 
sporné otázky vrchnostensky, pěstí a holí. Nebylo to od něho hezké, ale 
v každé vědecké instituci bývaj í občas komplikace. 

Historie Múseia by stála za zpracování: byla by to historie j ednoho 
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z velkých období řecké vědy a zároveň oslava tvůrčího génia řeckých vědců . 
Rozhodně by to však nebyla "kniha ke čtení" ,  jak lze aspoň soudit z dosud 
vydaných monografií. Každý, kdo vychodil základní školu, zná (nebo aspoň 
znal) "Archimédův zákon" a "Eukleidovu větu" .  Co je však Archimédova 
spirála, tj . geometrické místo bodu, jej ichž průvodič je přímo úměrný ar
gumentu (p = a<p), přičemž a. je konstanta úměrnosti a p a cp jsou polár
ní souřadnice bodů) ,  nebo jak Archimédés dospěl k hodnotě, jež se dá 
vyjádřit v naší soustavě číslem, na jehož prvním místě je jednička a za ní 
osmdesát tisíc mil iard, to pochopit předpokládá j iž určité odborné vzdělá
ní. K čemu však dospěli alexandrijští vědci ve svých vysoce special izova
ných pracích z nejrůznějších oborů, tomu porozumět dokáže dnes jen jej ich 
stejně specializovaný kolega, který má nejméně doktorát příslušných věd. 
Nám nezbývá než přečíst si aspoň názvy jej ich prací a zastavit se v obdivu. 
A představit si, co vůbec znamenalo, že se problémy tohoto druhu zabýva
li . . .  A že je  řešili , ba co víc, vyřešil i !  Oč by bylo lidstvo zůstalo nevědomější 
bez nich, a na j ak dlouho . . .  

Jaká společnost mužů žila a pracovala v alexandrij ském Múseiu ! Jestl iže 
se chceme seznámit jen s nejvýznamnějšími a seřadíme je podle věku, zač
neme asi Eukleidem, který zde napsal Stoicheia či l i  "Základy" , třinácti
svazkové dílo s výkladem základů geometrie a matematiky, ježjsou základy 
geometrie a matematiky dodnes. K tomuto spisu, jenž je navíc vzorem, jak 
má vypadat učebnice, připoji l  pak Dedomena , sbírku 90 (nebo 95) pouček, 
"vět" k řešení různých příkladů geometrické analýzy. Podle antických 
zpráv tu napsal též řadu dalších vynikaj ících prací, mezi nimi O optice 
a O múzickém umění, jež dokazuj í, že byl vědcem širokých zájmů (bohužel 
se nezachovaly) .  O jeho životě jinak nic nevíme, neznáme místo a datum 
jeho narození ani smrt. Víme jen tolik, že v Alexandrei působil za Pt�le
maia 1. Sótéra, a to snad od založení Múseia do roku 280 př. n .  I. Marně 
hledal N. 1. Lobačevskij , zakladatel neeukleidovské geometrie, Eukleidovu 
podobiznu pro svou pracovnu na kazaňské univerzitě, marně ji hledal 
J . Bolyai a C. F. Graus. Zbyly po něm jen "Základy" a "Věty" 

Po Eukleidovi musí přij ít, a snad i na jeho místo v Múseiu přišel, Archi
médés ze Syrakús (287-2 12  př. n. I . ) .  Byl synem astronoma Feidia a příbuz
ným syrakúského vládce Hieróna. Do Alexandreie přijel na pozvání Pto
lemaia I I .  Filadelfa .  Tam také publikoval své nejvýznamnější práce, z nichž 
se zachovaly O kouli a válci, O měření kruhu, O kuželech a sféroidech, O spi
rálách, O kvadratuře paraboly, O mechanických poučkách, O plovoucích tě-
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lesech. Všechny je  napsal dórským dialektem, ale známe je většinou až 
z latinských a arabských překladů. Byl jedním z největších matematiků 
a fyziků starověku. Určil vztah obvodu kruhu k průměru (n), založi l teorii 
mechaniky a hydrauliky, významně přispěl k teorii statiky a dynamiky. 
Když objevil zákon páky, podal důkaz jeho praktického použití vytažením 
velké lodi na břeh a před přihlížej ícím Hierónem prohlási l :  "Dej mi pevný 
bod a pohnu Zemí ! "  Slavné Héuréka ! ,  "Už to mám !"  zvolal, když přišel 
v lázni na základní hydrostatický zákon, podle něhož těleso ponořené do 
tekutiny je  nadlehčováno takovou silou, kol ik čin í  váha tekutiny tímto 
tělesem vytlačené.  Jeho největší přínos pro exaktní vědy byl pravděpodob
ně v oboru, který dnes nazýváme infinitezimálním počtem. Proslul též jako 
vynálezce a konstruktér. Vynalezl nekonečný šroub, jehož otáčením se 
čerpala voda vlastní váhou do výše, a kladkostroj se soustavou volných 
klaek, sestroj il planetárium s mechanickým pohonem. Když roku 2 14  př.  
n .  I .  oblehli Syrakúsy Římané, ujal se vedení opevňovacích prací a zkon
struoval mohutné katapulty, j imiž ničil římské lodě válečné stroje .  (Zpráva 
o tom, že prý pomocí čoček a zrcadel zapáli l římské loďstvo v přístavu, není 
však doložena dobovými prameny; pochází až od Galéna a Lúkiána . )  Za
hynul ještě před pádem Syrakús, když speciální komando legionářů pře
padlo jeho dům. Řešil zrovna nějaký geometrický problém nad kruhy 
narýsovanými v písku, a muži, jenž ho probodl ,  stačil ještě říci latinsky Noli 
tangere circulos meos, "Nedotýkej se mých kruhů ! "  Konsul M .  Claudius 
Marcellus vydal pak oficiální prohlášení, že k této politováníhodné událos
ti došlo proti j eho rozkazu. 

Současně s Eukleidem pracoval v Múseiu Stratón z Lampsaku (asi 
320-268 př. n .  1 .) ,  který se stal pozděj i  vedoucím athénského Lykeia .  Do 
Alexandreie přišel j ako vychovatel mladého Ptolemaia I I .  Filadelfa, při 
odchodu dostal od jeho otce skutečně královskou odměnu, osmdesát ta
lentů. "Byl to muž útlého těla," napsal Diogenés Laertský, a "velmi vyni 
kaj ící, jenž byl nazýván Fyzikem, protože věnoval více než kdo j iný obzvlášt
ní péči zkoumání přírody." V seznamu jeho čtyřiceti děl, která se vesměs 
ztratila, uváděj í  se mezi j inými spisy O prázdném prostoru, O tom, co je více 
a co méně a O zkoumání objevů. Podle antických zpráv pokládal za nezbyt
nou součást přírodovědecké práce experiment, přičemž se neomezoval jen 
na pasivní pozorování. Experiment do fyziky v našem smyslu zavedl až 
pozdější člen Múseia Ktésibios z Alexandreie (asi 285-222 př. n .  1 . ) ,  který 
začal svou dráhu vědce a vynálezce v holičském krámu svého otce, kde 
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zařídil zdvíhání a spouštění zrcadla tím, že je vyvážil kusem olova. Hvízdot 
padajícího olova ho přivedl k vynálezu mechanického hudebního nástroje, 
z něhož se vyvinuly vodní varhany. Pozděj i  vynalezl otáčivé vodní hodiny, 
dělo na stlačený vzduch (které však pro technické potíže nefungovalo) 
a dvojčinnou vodní stříkačku (které s úspěchem používali alexandrijští ha
siči) .  Své vynálezy teoreticky zdůvodnil v řadě spisů, j imiž se stal zaklada
telem alexandrij ské "mechanické školy" . Všechny se rovněž ztratily, ale 
tradice, kterou založil, se udržela po generace. Ještě v 1. století n .  I .  našla 
významného představitele v Hérónovi, vynálezci mechanických zařízení, 
badateli v oboru aerodynamiky a autorovi fyzikálně matematických spisů, 
mezi nimi i Komentáře k Eukleidovi. 

Archimédovým starším současníkem v Múseiu byl matematik a astro
nom Aristarchos ze Samu (asi 3 10-230 př. n . I . ) , j eden z nejpozoruhodněj
ších starověkých vědců. O jeho životě nemáme zprávy, pouze o jeho díle.  
To však stačí, abychom v něm viděli prvního teoretika heliocentrické sou
stavy, j ak ho v něm viděl o sedmnáct století pozděj i  Kopernik. Jeho základ
ní spis, ztracený už na sklonku antiky, obsahoval prý "mnoho hypotéz", jak 
uvedl Archimédés, který ve své nevelké práci Počítání písku ocitoval z něho 
důležitou větu : "Stálice a Slunce se nepohybují, nýbrž Země se otáčí okolo 
Slunce po obvodu kruhu, přičemž Slunce leží ve středu dráhy." Nevíme, 
jak to matematicky zdůvodnil, ale je  známo, jaký rozruch tím způsobil :  
Zénónův nástupce Kleanthés vyzval Řeky, aby ho odsoudili j ako bezbož
níka. Jinak ovšem s jeho hypotézou žádný tehdejší astronom nesouhlasil , 
pouze nepříliš známý Seleukos ze Seleukeie nad Tigridem. Pod ochranou 
Ptolemaiovců pracoval však dále a řešil problémy, odkud má Měsíc světlo 
(správně tvrdil, že od Slunce) ,  j aké jsou průměry a vzájemné vzdálenosti 
Země, Slunce a Měsíce (vyjádřil je  v relativních údajích, ale k dnešním 
údajům se příliš nepřiblížil) . Víc úspěchu měl v tomto ohledu jeho alexan
drijský následovník Eratosthenés z Kyrény (asi 275-195 př. n .  1 . ) ,  který 
odhadl obvod Země na 250 000 stadií, což je  jen o 1 1  % více, než odpovídá 
skutečnosti. V Alexandrei působil v polovině 2. století př .  n .  I .  Hipparchos 
z Níkaie, považovaný antikou za největšího astronoma. Objevil rozdíl mezi 
obratníkovým a hvězdným rokem, změřil s udivující přesností tzv. předbí
hání rovnodennosti (moderní údaj j e  jen o deset vteřin vyšší) , sestroji l  první 
astrolab a j ako první si vytyčil gigantický úkol "spočítat hvězdy", tj . sestavit 
katalog stálic (určil j ich 850) . Přitom byl vynikaj ícím matematikem, podob
ně jako Aristarchos, a zpracoval řadu problémů z trigonometrie. Z ostat-
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ních alexandrijských matematiků vynikl Apollónios z Pergy (asi 262-180 
př. n .  1 .) , který předtím působil v Pergamu .  Z jeho prací se zachovaly roz
sáhlé zlomky, mezi nimi pojednání O kuželosečkách, jež mu vyneslo titul 
"Velký geometr" 

Alexandrijští vědci, o nichž jsme právě mluvili, se zapsali do dějin i dal
šími zásluhami . Eratosthenés položil základ k novému kalendáři, který 
pozděj i  (roku 46 př. n . l . )  zavedl Ceasar v Římě j ako tzv. jul iánský kalendář. 
(Správně se říká, že jej zavedl podle "egyptského vzoru", ale nesprávně se 
v této souvislosti vyzdvihují  zásluhy egyptských astronomů. Byl to kalendář 
zavedený v Egyptě Řeky, a to právě podle Eratosthenových výpočtů, a Ca
esar se přitom opíral o expertizu řeckého matematika a astronoma Sósige
na z Alexandreie .)  Hlavní Eratosthenův význam spatřovala však antika 
jinde: byl první, kdo na mapě vyznačil výškové rozdíly a zavedl obecně 
uznaný systém rovnoběžek a poledníků (náš greenwichský v něm nahrazo
vala čára spojuj ící Rhodos s Byzantiem), tak ho pokládala za zakladatele 
vědeckého zeměpisu. K rozvoj i zeměpisu přispěl nemalou měrou i Jippar
chos. Doplnil Eratosthenův systém astronomickými relacemi, "spojil nebe 
se zemí" . 

Mimořádná pozornost se věnovala v Múseiu medicíně. Vznikla v něm 
nová "alexandrij ská lékařská škola", která se stala jednou z nejvýznamněj 
ších v celém řeckém světě. Zejména neduživý Ptolemaios II .  Filadelfos j i  
všemožně podporoval, povolil dokonce pitvání mrtvol (zločinců) .  Prvním 
jej ím velkým představitelem byl Hérofilos z Chalkédonu (asi 335-265 př. 
n . I . ) ,  žák Práxagora z Kóu a zakladatel anatomie člověka. Proslul výzkumy 
mozku, oka, j ater a střev, první objevil nervový systém a vysvětl il j eho 
funkci, poznal význam pulzu pro diagnostiku. Napsal obsáhlé pojednání 
O anatomii, speciální studii O oku a (což nepovažoval za nedůstojné pro 
vědce) příručku pro porodní báby. K alexandrijským lékařům se řadí jako 
současník Erasistratos z Keu, který však pracoval hlavně v Antiochei ,  kde 
byl osobním lékařem Seleukovců. Rozlišil motorické a senzitivní nervy, 
s neobyčejnou přesností popsal anatomii a funkci srdce, četných úspěchů 
dosáhl při výzkumu krevního oběhu a první poznal  význam mozkových 
závitů pro inteligenci člověka. Z pozdějších příslušníků alexandrijské školy 
vynikal Bakchios z Tanagry, který napsal komentář k Hippokratovi, a far
makolog Démétrios z Apameie. 

Jestliže Alexandreia měla v hellénistické vědě prvenství, znamená to, že 
věda vzkvétala i j inde. Významní lékaři pracovali nadále na Knidu a Kóu, 
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v Pergamu a Smyrně, významní astronomové na Rhodu a v Seleukei, vý
znamní matematikové v Élidě a Tarentu. Zaměření alexandrijských učen
ců na přírodní a exaktní vědy umožnilo též Athéňanům, aby znovu zaujaly 
první místo ve filozofii .  

Nechceme uvádět další jména; bylo j ich přes přísný výběr už dost .  Tři 
však musíme nicméně připojit .  Předně tedy Megasthena, historika a sele
ukovského diplomata, který napsal počátkem 3. století př. n . 1 .  zeměpisné 
dílo o Indii. Dále Filóna Byzantského ze 2. století př. n .  1 . , konstruktéra 
válečných strojů a autora devíti knih o válečné technice. Konečně dobře 
nám známého h istorika Polybia z Megalopole .  

Alexandreia se měla  stát podle přání Ptolemaia I .  Sótéra střediskem nejen 
vědeckého, ale i uměleckého světa. Přišla tam na jeho pozvání skutečně 
řada umělců, avšak většina z nich zanedlouho opět zamířila do přístavu 
Šťastného návratu. Zejména sochařům a malířům se tam nějak nelíbilo. 
Snad se nemohli sžít s naprosto odlišnou výtvarnou tradicí země, snad jim 
nevyhovovala symbióza s vědci . Spisovatelé a básníci zůstali .  S nimi pak 
všichni, kteří měli co dělat s l iteraturou. 

Lze bez nadsázky říci, že literární věda se zrodila v Múseiu a jeho Bib
liotéce. Mužové, kteří se j í  zabývali, vycházeli z bibliografické práce . Třídili 
a katalogizovali získané rukopisy, vybírali význačná díla a zkoumali jej ich 
texty, odstraňovali z nich chyby a pozdější vsuvky, sestavovali k nim komen
táře. Největší pozornost věnoval i  Homérovi, jehož dílu zasvětily život celé 
generace učenců, z n ichž vynikli Zénodotos z Efesu (asi 325-260 př. n .  1 . )  
a Aristofanés z Byzantia a Aristarchos ze Samothráky. Podobně zpracová
vali attické dramatiky, věhlasné básníky a prozaiky i autory vědeckých děl; 
kanonizované texty dávali pak rozmnožovat v písárnách. Přitom se zabývali 
i problémy literární teorie a kritiky. Kladli si zejména otázky, jakou mají  
jednotlivé druhy písemnictví funkci, j aký je  v poezii vztah obsahu k formě, 
zda je pro básníka důležitější nadání než píle .  Zvláštní autoritě se mezi nimi 
těši l  Neoptolemos z Paria (asi v polovině 3 .  století př. n . I . ) , jehož Básnické 
umění posloužilo za předlohu k stejnojmennému dílu římského Horatia. 
Přesto však největší zásluhu si získali pracovníci Múseia svou filologickou 
a editorskou činností. Za největší část toho, co známe z řeckého písemnic
tví, vděčíme právě j im.  

Nástupcem Démétria Falérského ve vedení Múseia se stal Kallimachos 
z Kyrény (asi 3 10-240 př. n . I . ) ,  původně učitel v alexandrijském předměstí, 
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jenž se k této funkci propracoval básněmi k oslavě Ptolemaiovců . Stal se 
též hlavním představitelem tzv. alexandrij ské básn ické školy, nejvýznam
nějšího směru hellénistické poezie .  Byla to poezie horních vrstev tehdejší 
řecké společnosti a vyznačovala se formální dokonalostí, učeností a tema
tickou vyhraněností. Zpracovávala výjevy z denního života nebo z mýtů, 
scénky z přírody, intimní city jednotlivce . Společenským otázkám se vyhý
bala, pol itika se v ní odrážela jen oslavou právě vládnoucích panovníků. 
Užívala strojeného jazyka, množství citátů a dbala hlavně o pečlivé vypra
cování verše. Tíh la  k menším útvarům a s oblibou používala elegie a epi
gramu. Mnohým jej ím výtvorům nelze upřít životnost a půvab, podle na
šeho vkusu často však šustí papyrem. Řeckou poezii obohatila o dva nové 
druhy: o epyllion, "malý epos" , který do ní vnesl Kallimachos, a o eidyllion 
čili idylu, výtvor Kallimachova současníka Theokrita ze Syrakús. 

Za zakladatele alexandrij ské poezie se považuje Filétás z Kóu (asi 
320-270 př. n. 1 . ) ,  melancholický básník, autor řady epigramů, mytologic
kých eposů a milostných elegií, jež se ztratily. Jeho přímým následovníkem 
byl lyrik Asklépiadés ze Samu. Pak se už zaskvěl svou učeností a vytříbe
ností Kall imachos, básník "nepříliš silný nadáním,  silný však dovedností" ,  
j ak řekl Ovidius. Skládal hymny a epyll ia, jež známe většinou jen podle 
obsahu a ohlasu kritiky. Největším jeho dílem byla sbírka čtyř knih elegií 
o vzniku různých slavností, svatyň a měst, kterou vydal pod názvem Příčiny. 
Dnes nás z těchto elegií zaujmou hlavně dvě : O Akontiovi a Kydippě, pro
tože je zpracováním jedné z nejoblíbenějších antických povídek na téma 
"jak milý ke své milé přišel" ,  a o Bereníčině kadeN, jel ikož je svědectvím 
o atmosféře, v j aké žil a tvoři l .  (Mladá Bereníké, manželka Ptolemaia I II .  
Euergeta, složila s l ib ,  že vrátí-I i se jej í  manžel vítězně z války, věnuje bohům 
svou kadeř. Stalo se ,  a le  kadeř z chrámu zmizela .  Situaci zachránil  astro
nom Konón:  pohotově objevil souhvězdí, jež identifikoval jako tuto kadeř 
přenesenou bohy na  nebe. Kal l imachos nelenil a událost jaksepatří zbásnil .  
S potutelným patosem nechal kadeř naříkat, jak musela ustoupit nepřemo
žitelné síle železa, tj . nůžek, a jak by se ráda vrátila na královninu hlavu, 
i kdyby se kvůli tomu měla porušit hvězdná soustava .) 

Kallimachův básnický druh Theokritos (asi 300-260 př .  n. l . )  proslul j ako 
všestranně nadaný autor, který dovedl psát kterýmkoli řeckým dialektem, 
a zejména jako zakladatel bukolické poezie (Mk% s, "pastýř dobytka" ) ,  
pro jej íž obsah a formu se ujal název idyla .  Oslavou klidného venkovského 
života, v němž se rolnická práce střídá s vesnickými slavnostmi, j sou jeho 

48 1 / 



VOJTĚCH ZAMAROVSKÝ ŘECKÝ ZÁZRAK 

Ženci a Obžinky; v básni RybáN realisticky vylíčil tíhu chudoby. Zpracovával 
též folklorní pověsti a mytologické náměty. Svou bukolickou poezií se 
k němu hlásili ve 2. století př. n .  I .  Moschos ze Syrakús a Bión ze Smyrny 
(z Římanu pozděj i  zejména Vergilius) . 

Někteří alexandrijští básníci nechtěli se jen ukázat učenými,  ale chtěli 
básněmi i učit, což je poněkud sympatičtější. Skládali ruzné rolnické, lé
kařské, farmakologické, astronomické a podobné básně, avšak didaktika 
v nich zpravidla vítězila nad poetikou. Výj imkou mezi nimi byl snad jen 
Arátos ze Sol ( asi 3 1 5-240 př. n .  1 . ) ,  autor Fainomen čili "Nebeských 
úkazu" . Pravý jej ich opak představoval o něco mladší Lykofrón z Chalkidy, 
který svou báseň Alexandra přeplnil tolika složitými metaforami a naráž
kami, že téměř každý z jej ích 1500 veršů potřeboval vysvětlivku. Učené 
výrazy dovedl duchaplně míchat s vulgárními blíže neznámý Hérodás nebo 
Hérondás (asi z poloviny 3. století př. n .  1 . ) ,  autor mimiambů (scének 
z denního života zbásněných v iamb.ech) ,  jej ichž rozsáhlé fragmenty byly 
objeveny teprve roku 1890. 

Stranou oficiální linie alexandrijské školy stál Apollónios Rhodský (asi 
295-215  př. n .  1 . ) ,  rodák z Alexandreie a dlouholetý pracovník Múseia, 
který se pro spory s Kall imachem přestěhoval na Rhodos. "Přikazuji ti ,  
pěvče: nechoď po cestách uježděných povozy, nežeň svůj vůz ve známých 
cizích stopách, nekráčej po široké cestě, vybírej si nové a třeba úzké stezky," 
říkal Kallimachos. Apollónios byl naproti tomu obdivovatelem "mohutné
ho veletoku" epické poezie. Na Rhodu také dokončil ve druhé polovině 
3 .  století př. n .  I .  velký mytologický epos Argonautika, nejrozsáhlejší ze 
zachovaných děl hellénistické poezie. Ještě dál se dostal od Kallimachovy 
linie Apollóniův mladší současník Rhianos z Kréty, autor několika mytic
kých a historických skladeb, z n ichž známe podle obsahu epos O messénské 
válce. Jinou úchylku od této linie představovala tvorba potulného lidového 
básníka Leónida z Tarentu, "veršotepce kyniků" Naproti tomu se jí plně 
řídil Euforión z Chalkidy (asi 275-200 př. n .  1 . ) ,  který působil v antiochij 
ském Múseiu. Jako mistr epyll ia a elegie byl nazýván "Kal limachem Sele
ukovců" 

Učencům pohoda Múseia prospívala;  zda básníkům, to je již j iná otázka. 
Královská definitiva měla i záporné stránky. Na rozdíl od mytického krále 
Pyrénea, který se chtěl zmocnit Múz násilím, Ptolemaiovci se j ich snažili 
zmocnit vykrmováním . Už tehdy padla slova o "tlusté Múze" , která nebývá 
čilá, a také o tom, že "čí chléb kdo j í, tomu musí zpívat" Fyzikovi nebo 
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matematikovi stačilo, že na první stránku své knihy (přesněj i :  na začátek 
svého svitku) napsal věnování král i .  Od básníka se žádala báseň a j ejí 
velikost se měři la velikostí pochlebování. Co si máme myslet dokonce 
o takovém Theokritovi, když napsal o Ptolemaiovi I. Sótérovi, že zastín il 
Alexandra Velikého, protože založil "rovných tři sta, j eště tři tisíce, kromě 
toho ještě třicet tisíc a ještě dvakrát tři plus třikrát devět", číslem 33 333 
měst !  Fakt ovšem je, že Theokritos aspoň odjel z ptolemaiovského "ptá
čince Múz" zmizel na Kós, kde se připoj i l  k družině básníka Filéta .  Menší 
talenty zůstaly - a přeháněly pochopitelně víc. 

Alexandrijská poezie byla produktem hellénismu a vzkvétala nebo ve
getovala pouze v hellénistických monarchiích . Ve vlastním Řecku a na 
Sicíli i nenašla příhodné klima. Tamější básníci šli j iným směrem, a to po 
cestě naznačené dramatiky minulých století. Nevěnovali se tragéd ii, a to 
nikoli proto, že se v ni změnil sám život, nýbrž proto, že Euripidés prakticky 
vyčerpal jej í  tehdejší možnosti .  Sicilané navázali na tradici Sófronových 
komédií, Athéňané na Aristofana. V obou případech tvůrčími činy, takže 
nezůstali pouhými epigony: v Syrakúsách Rhintón (4.-3 . století př. n. 1 . )  
folklorními komédiemi, v Athénách "novou komédií" Menandros ( asi 
342-292 př. n .  1 . ) .  

"Nová komédie", označovaná tak j iž ve  starověku, se dnes považuje za  
nejcennější příspěvek hellénistické doby k řecké básnické a dramatické 
tvorbě. S alexandrijskou poezií má společné dobové rysy: záj em o denní 
život a osobní problémy lidí, odstup od společenských otázek a politiky. 
Nebyla však určena pro horní vrstvy, nýbrž pro lidové masy; nezakládala si 
na učených výrazech, ale na srozumitelnosti; nevycházela z knih, nýbrž ze 
života, a byla zaměřena humanisticky. "Menandře ! Živote ! Který z vás 
kterého napodobi l?" zvolal už vzpomenutý Aristofanés z Byzantia .  Přesto 
však nedosáhla síly "staré komédie", i když se j í  po umělecké stránce 
nejednou přiblížila. Svět jej ich hrdinů se zúži l ,  vymizel z ní boj za celospo
lečenské zájmy, člověka hodnotila jen podle chování k bl ižním a rodině. To 
poslední nebylo zaj isté málo. Málo však bylo, že jej í  hrdina mohl být 
nanejvýš "milý člověk" 

Význam nové komedie dokládá zejména vl iv, který měla na pozdější 
tvorbu. Její hry se hrály až do zákazu divadla a j iných pohanských nepří
stojností křesťanskými císaři .  Překládal i a zpracovávali  je římští autoři, 
staly se pramenem téměř všeho, co z Plauta a Terent ia  převzal Molire, 
Lessing, Holberg a A. N. Ostrovskij . K jej ich přímému posouzení máme 
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Divadlo v Priéně. Rekonst11lkce (podle Wiegallda) 

však omezenou možnost. Zmizela téměř celá tvorba syrakúského Rhinto
na i Menandrových starších současníků Filémona a Difila, kteří se těšili 
v Athénách největší oblibě. Z více než stovky Menandrových komedií jsme 
neznali do počátku našeho století ani jednu. Teprve roku 1 905 se našly 
v Egyptě při vykopávkách řecké Afrodítopole svitky se zlomkem jeho ko
medie Perikeiromené ("Ostříhaná") a (při kopání káhirské kanalizace) svit
ky se dvěma třetinami komedie Epitrepontes ("Sudiči", jež se v našich 
divadlech uvádí pod atraktivnějším titulem V. Šrámka Čí je to dítě?) , pak 
zlomky dvou dalších . ° půlstoletí pozděj i  byl objeven v Egyptě poprvé 
úplný text Menandrovy komedie, který vydal roku 1 958  v Ženevě V Mar
tin: Dyskolos čili Misanthrop ("Škarohlíd" , v překladu V Šrámka Dědek) .  
Z poznámky v textu j sme se  dozvěděli , ž e  premiéru měla na  athénských 
lénaiích roku 3 1 6  př. n. I. a že autor za ni dostal první cenu. 

Menandros je  také jediným autorem komedií, jehož životopis se nám 
podrobně dochoval. Narodil se j ako syn athénského politika a vojevůdce 
Diopeitha, odpůrce makedonského Filippa l l . ,  a jeho strýcem byl přední 
představitel "střední komedie" Alexis. Byl žákem Aristotelova nástupce 
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Theofrasta, stoupencem Epikúrovy fi lozofie a přítelem Démétria Falér
ského. O makedonskou nadvládu se nestaral a s Antipatrem celkem vy
cházel (s jeho milenkou dokonce výborně) .  Po Démétriově útěku do Egyp
ta se dostal do nesnází, ale rodné město neopustil a zdvořile odmítl 
Ptolemaiovo pozvání do Alexandreie. Žil nezávislým životem zámožného 
muže, elegantně se oblékal a vždy byl obklopen krásnými ženami, miloval 
pohodu, hostiny a sport. Přitom napsal ročně tři až čtyři hry, které většinou 
také sám režíroval .  Mnoho nechybělo a byl by počtem svých her dosáhl 
rekordu. Sotva padesátiletý se však v Peiraieu při koupání utopil .  S Aris
tofanem měl Menandros společné hlavně to, že jeho hry byly veselé a že 
stranil lidskosti ( "  . . .  j ak láskyhodný tvor je člověk, je-Ii člověkem ! " ) .  Jinak 
žádný jeho hrdina nebojoval za společenské reformy nebo proti válce, ani 
nepřemýšlel o j iném zřízení, než právě existovalo. Ve svých hrách dovedl 
však zaujmout intrikou i dějem, dialogy i schopností ztvárnit ustálené typy 
v živé osobnosti . O to též divákům šlo, děj a postavy znali už předem, 
v krajním případě z prologu. Ze zpráv o jeho hrách, stejně j ako o hrách 
j iných autorů nové komedie máme jistě doj em, že tematicky byly dosti 
jednotvárné. Vždy tam šlo o totéž a vždy jen nějak j inak. Nej lépe je  snad 
charakterizoval římský Plautus, když na konci své komedie Zajatci uvedl,  
čím se v ní od nich odchýl i l :  "Zde tedy není ani znási lňování, ani milostných 
zápletek, ani odkládání dětí, ani peněžního podvodu a zamilovaný mladík 
zde neosvobozuje hetéru za zády svého otce ."  

Kromě "alexandrijské poezie" a "nové komédie" existovala ovšem v hel
lén istické době i umělecká próza . Proti dřívějším dobám vymizelo z ní 
jedině poli tické řečnictví, protože v nových poměrech ztratilo předpoklady 
i smysl . Poněkud poklesla úroveň dějepisectví, v němž kvantita zatlačila 
kvalitu, což se ovšem netýká Polybia a pozdějšího Poseidónia. Ostatní 
druhy prózy se udržely. Filozofický dialog, který pěstovali zej ména aristo
tel ovci a epikúrovci , zaznamenal dokonce rozvoj . Navíc vzn ikly tři nové 
druhy prózy, které neměly v dřívějš í  literatuře předchůdce. 

První z těchto druhů "pozdní prózy" nazýváme od dob Thomase Mora 
utopistickou l i teraturou . Euhémeros z Messény sepsal počátkem 3. století 
př. n. I .  fiktivní cestopis s názvem Posvátný zápis, v němž vylíčil zřízení 
j ihomořského ostrova Panchaie, kde se společnost dělila na tři kasty. První 
tvořili vládcové, kteří se skládali z kněží, vědců a umělců, druhou zeměděl
ci, třetí vojáci .  Utopii z pozice člověka z l idu napsal blíže neznámý Jambú
los. Na jeho Slunečních ostrovech nebylo kast ani králů, států ani rodin, ani 
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vlastnictví. Jej ich obyvatelé žili v rovnosti a podle svých potřeb užívali plo
dů společné práce. Jistěže tu lze vést paralely k Odysseovým cestám 
a k Platónově Atlantidě. Zásadní rozdíl byl však v tom, že tu nešlo o myto
logické bytosti a zmizelé říše, nýbrž o lidi a lidská zřízení "ze současnosti" 
V Jambúlově případě navíc o první známou a ujasněnou představu komu
nistické společnosti. Oba tyto spisy se bohužel ztratily, známe je  jen ze 
zmínky u Diodóra. 

Druhým přínosem hellénistické doby k umělecké próze byla povídka, j ež 
svým charakterem odpovídá tomu, čemu dnes říkáme "novela" . Zachovalo 
se j ich několik, povětšině od anonymních autorů; nikoli však jej ich nejob
líbenější sbírka Mílétské povídky od Aristeida z Mílétu (ze 2. století př. n .  1 . ) .  
Třetím novým a významným druhem byly pak  fi lozoficko-satirické dialogy 
z fantastického prostředí, j ež zavedl do l iteratury počátkem 3 .  století př. 
n .  I .  kynik Menippos z Gadar. Od něho pak vedla dlouhá cesta k "Voltai
rovi antiky", Lúkiánovi . 

Přesto se můžeme v různých příručkách dočíst, zejména ve starších, že 
hellénistická doba byla pro řeckou poezii a prózu dobou hlubokého úpad
ku, dobou ztráty tvůrčích sil Řeků , dobou řeckého ústupu ze žírného pole 
kultury. V některých se to dokonce ani nemůžeme dočíst, protože ji nepo
važuj í za hodnou povšimnutí. 

Podobně se mluví o "hellénistickém úpadku" také u výtvarných umění. 
Zde se o něm můžeme přesvědčit přímo a na vlastní oči, dokonce na  ori
ginálech . Patří k nim například Afrodíta Mélská z doby kolem roku 1 00 př. 
n . l . ,  "nejkrásnější a nejslavnější žena světa", pro kterou přepadla francouz
ská válečná fregata roku 1 820 tureckou plachetnici, jež se j i  (po zakoupení 
Louvrem) pokusila unést do Cařihradu. Patří k nim Níké Samothrácká, 
bohyně Vítězství, snášej ící se s rozevlátými křídly na příď lodě (pravděpo
dobně rhodské po bitvě s Démétriem Poliorkétem), j ež pochází z počátku 
2. století př. n .  I .  a je další chloubou Louvru. Patří k nim Démétér Knidská 
z doby kolem roku 330 př. n .  1 . ,  "symbol vznešenosti" a pro změnu chlouba 
Britského muzea. Patří k nim Mladík z Antikythé/y z konce 4. století př. n .  1 . ,  
"nej lepší hellénistický bronz" , a jeho o něco mladší současník, Mladík 
z Marathónu v Národním archeologickém muzeu v Athénách. Patří k nim 
Faun BGI'bedni z konce 3 .  století př. n .  I .  v mnichovské Glyptotéce, "vrchol 
výrazových možností sochařství" . Patří k nim Afrodíta Landolina, nejvzác
nější exponát Národního muzea v Syrakúsách. Přitom ani jedno z těchto 
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děl  nepovažoval i ant ičtí autoři za tak důležité, aby se o něm zmíni l i .  Byly 
to pro ně průměrné řemeslnické práce. 

Nicméně není pochyb, že hellénistické výtvarné umění nedosáhlo nebe
tyčné výše klasického. Jde jen o to, že slovo "úpadek" je velmi  relativní. 
Jaké místo by v děj inách umění kteréhokoli j iného národa zaujala kterákol i  
z právě uvedených soch ! Mluvíme však o řeckém umění a používáme řec
kých měřítek. Musíme proto konstatovat, že obsahem i zaměřením se znač
ně vzdálilo od velkých pokrokových idej í, jež vyjadřovalo umění v klasické 
době. Sloužilo nikoli společnosti svobodných občanů, nýbrž hlavně monar
chům a boháčům z jej ich okolí, od monumentality ustupovalo k reprezen
taci a dekoraci. Nebyl mu cizí tvůrčí duch hledání, mnohdy však ustrnulo 
ve formalismu a zacházelo do žánrů únikového rázu. Rozšířilo svůj zájem 
na všechny oblasti života, většinou se mu však nedostávalo síly, která cha
rakterizovala díla klasických mistrů . "Hellénistická doba dala světu novou 
koncepci umění j ako manifestaci l idského života v nej různěj ších aspek
tech," napsal v Antickém umění D. E.  Strong. "U mění sestoupilo z Olympu 
do denního života. Přitom však také mnoho ztrati lo .  Velká umělecká ob
dobí jsou inspirována pevnými ideály a rozmanitost ubrala hellénistické
mu umění na velikosti .  Toto umění může být hezké a výmluvné, radostné 
a podmanivé, ale kdykoli se snaží být velké, je obvykle pompézní. Jeho 
přednosti však přesto převažuj í nad nedostatky." 

Hellénistické sochařství představuje neobyčejně pestrý a mnohotvárný 
konglomerát děl různých mistrů, z n ichž se za prvního a nejvýznamnějšího 
považuje Lýsippos. Narodil se v Sikyónu kolem roku 390 př. n. l .  a přežil 
Alexandra Velikého, u něhož pracoval j ako dvorní sochař .  Podle antických 
autorů vyučil se sám u sebe a spolu se svými pomocníky vytvořil 1500 soch ,  
z nichž každá by  mu stačila zaj istit slávu.  Alexandros se da l  od  něho zob
razit na trůně a na koni, jako Zeus Hromovládný a jako Héraklés, snad 
i j ako Amón s beraními rohy. Z jedné z takových soch (zdá se, že zA lexan 
dra s kopím) je též odvozena známá Hermovka s Alexandrem, j ej íž n ejlepší 
exemplář je v Louvru . Pro Korinth vytvořil desetimetrovou sochu Poseidó
na a pro Tarent j eště větší sochu Hérakla,  podle které byl pozděj i  zhotoven 
neméně známý Héraklés Farnesský (dnes v neapolském Národním muzeu) .  
Z řady jeho soch zachovaných v římských kopiích (například Herma uva
zujícího si sandál v Louvru, Eróta s lukem v Kapitolském muzeu) je nejslav
nější vatikánský Apoxyomenos, "Atlet seškrabující si olej a pot" , ve kterém 
ztělesni l  svůj "kánón", j enž se vyznačoval proti Polykle itovu zeštíhlením 
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Ditlv oltál" v Pergamu. Rekonstrukce podle zachovaných a doplněných částí (Státní 
muzea v Berlíně) 

postavy. Všichni antičtí autoři chválil i "přesvědčivou pravdivost", tj . realis
mus jeho soch . Není známo, že by svůj "kánón" , podle něhož má být poměr 
hlavy k tělu 1 :8 (u Polykleita 1 :7) , zdůvodnil také teoreticky. Byl především 
mužem majzlíku a syčícího bronzu, nikoli pera. Z jeho dílny vyšli snad 
i čtyři bronzoví koně, kteří dnes shlížej í  z benátské katedrály svatého Mar
ka na proslulé náměstí s turisty a holuby. 

Věhlasným sochařem byl i Lýsippův bratr Lýsandros a také syn Boidás, 
tvůrcové četných realistických portrétních soch. Dvorní sochaři Ptolemaiovců 
a Seleukovců se při snaze o realismus museli potýkat s nesnadným úkolem, 
jak zobrazit své pány věrně a přitom tak, aby si vydělali na honorář. Byli na 
tom tím hůř, že tradice vyžadovala, aby vládce byl zobrazen nahý. Víc štěstí 
měli v tomto ohledu athénští tvůrcové retrospektivních portrétů, kteří 
mohli vytvořit individuum i typ, člověka jako jednotlivce i jako člena spo
lečnosti. Většina těchto portrétů se zachovala v kopiích z římských dob. 
Sókrata a snad také Aristotela zobrazil Lýsippos, Platóna Sílánión, Démos
theJla Polyeuktos, Menand1'O Kéfísodótos a Timarchos, Aischyla , Sofokla 
a Eurípida neznámý umělec. V anonymitě zůstal i autor sochy Epikú-
1'0 ,  nejlepší z celé této galerie (dnes v Metropolitním muzeu v New Yorku) .  

Hellénističtí sochaři se  zpravidla nevázali na jedno místo a putovali za 
zákazníky jako herci za diváky. Přesto však vytvořili několik stálých "škol" 
Athénská se nejvíc držela klasické tradice, délská dosáhla vynikaj ících 
úspěchů v portrétu, kyrénská proslula kopírováním starých děl, sikyónská 
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si udržovala starou slávu. Rhodští umělci vyzdobili své město více než tis íci 
sochami, mezi nimi stovkou kolosálních . Nejs lavnější z těchto soch se stal 
Rhodský kolos, třicet až čtyřicet metrů vysoká bronzová socha boha slunce 
Hélia u vjezdu do rhodského přístavu, kterou postavil Lýs ippův žák Charés 
z Lindu. Výškou ji předstihla teprve v minulém století newyorská socha 
Svobody. Starověk j i  považoval za šestý ze sedmi d ivů světa. 

Nejvýznamnější a dnes snad nejznámější hellénistická sochařská škol a  
vznikla v maloasijském Pergamu. Založil j i  král Attalos 1 . ,  j ehož ambicí 
bylo vybudovat z Pergamu "nové Athény" , v nichž dal též vyškol i t  řadu 
umělců. Na paměť vítězství nad Gally vyhotovil i  j eho sochaři řadu soch 
v netradičním pojetí, kterými vyzdobil v letech 220-200 př. n. I .  pergam
skou a athénskou akropoli .  Část z nich s e  zachovala v kopiích , například 
Gal! se  ženou (dnes v Římském národním muzeu v Termách) ,  zobrazuj ící 
poraženého náčelníka, j enž probodl svou ženu a chystá se vrazit do hrud i  
meč. Je  to  strhuj ící dramatické dílo, stejně j ako Klesající a bránící se  Gal! 
(v DóžeCÍm paláci v Benátkách) nebo Umírající Gal! (v Kapitolském mu
zeu v Římě) a j istá nadsázka j eho působivost j en zvyšuje .  Král Eumenés I I .  
vyzdobil pak  v letech 1 80-160 př. n .  I .  plošinu pod j ižním svahem pergam 
ské akropole Diovým oltářem s velkoryse pojatým vlysem, na  němž dal  
zobrazit Gigantomachii ,  tj . boj bohů s Giganty, a použil tak k oslavě vítěz
ství Řeků nad barbary stejné alegorie jako Athéňané na Parthenónu .  Per
gamští umělci vytvořili tu dílo s více než stovkou postav v nadživotní vel i 
kosti, plné vzruchu a zdůrazněné patetičnosti .  Náhlý zrod těchto skulptur, 
tak kontrastních s klidem a umírněností klasických soch , uvedl mnohé his
toriky umění do rozpaků . Někteří našli východisko v tom,  že je označili za 
"cizí řeckému duchu" a "barokní" , což mělo znamenat j akési odsouzenÍ. 
Přesto jsou to díla svým obsahem a provedením jednoznačně řecká, jenže 
z jiné vývojové etapy a z j iných společenských podmínek, než byla díla 
klasická. Důležitější než kontroverze kunsthistoriků je však skutečnost, že 
přežila všechny bouře nad Pergamem a že se z velké část i  zachovala .  Diův 
oltář s Gigantomachií (a dalším "malým vlysem" s mýtem o zakladatel i  
Pergamu Télefovi) objevil roku 1 873 německý a rcheolog K .  Humann .  
S povolením turecké vlády jej rozebral, j eho přesně očís lované část i  složi l  
do  462 beden a na  válečné lodi vyslané Vilémem I .  j ej dopravil do  Němec
ka. Dnes stoj í tento oltář v dokonalé rekonstrukci v Pergamském oddělení  
Státních muzeí v Berlíně . Na původním místě zůstala z něho podsada, na  
které vyrostly od těch dob dvě divoké ol ivy. 
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Kdyby nám někdo řekl, že k dokončení přehledu hellénistického sochař
ství si smíme vybrat už jen tucet děl z půl tuctu muzeí, asi bychom takové 
omezení nejdřív odmítli .  Pak bychom si však řekli s Démokritem "lépe 
něco než nic" a vypravil i  bychom se do pařížského Louvru, kde je  torzo 
skvěle modelované Doidalsovy Afrodíty v lázni, římské kopie originálu 
z poloviny 3. století př. n .  1 . ,  a kopie jeho Zrození Afrodíty. V mnichovské 
Glyptotéce bychom si prohlédli římské kopie Opilé stařeny a Boéthova 
Chlapce s husou asi z poloviny 3. století př. n. 1 . ,  čímž bychom se poprvé 
v řeckém sochařství setkali s náměty tohoto druhu. V istanbulském Ar
cheologickém muzeu by to byly dva jeho hlavní poutače a k tomu řecké 
originály, tzv. Alexandn'lv sarkofág z konce 4. století př. n. I. ze Sídónu, 
jeden z nej lepších reliéfních sarkofágů z celé antiky, a půvabný Chlapec 
z Tl'all z 2.- 1 .  století př. n .  I .  Pak bychom už zůstali v Římě: ve Ville Bor
ghese bychom vyhledali jednu z kopií Chlapce vytahujícího si z nohy trn, a to 
pro všednost námětu a nevšednost zpracování, a torzo Afrodíty Kyrénské 
z 3 .  století př. n. 1 . ,  jež je sice na rozdíl od slavnější jmenovkyně z Mélu jen 
římskou kopií, ale jako žena se j í  postavou a přitažlivostí ( i  sochařským 
zpracováním) přinejmenším rovná .  Ve Vatikánských muzeích bychom vy
hledali Dia Otrikolského, kopii řecké sochy z druhé poloviny 4. století př. 
n .  1 . ,  snad od Bryaxida, jež je  nejznámější podobiznou nejvyššího boha 
Řeků, pak Tyché Antiochejskou, kopii díla slavného sochaře Eutychida 
z počátku 3 .  století př. n . l . ,  a kolosální sochu ležícího Boha Ni/u. Poslední 
bychom našli na Oktagonálním dvoře, přesně proti Apollónovi Belvederské
mu. Dílo, jež dobou svého vzniku přesahuje už hellénistickou epochu, 
nikoli však svým pojetím a zpracováním :  sousoší Láokoónta. 

Kdo bude postrádat v tomto výběru florentského Meneláa s mrtvým Pat
roklem, berl ínského Modlícího se chlapce od Boida, pařížského Zápasníka 
ze sbírky Borghese, athénskou Themis z Rhammíntu či některou z desítek 
soch Múz nebo dvaceti kopií známé hellénské busty Homéra , bude mít j istě 
pravdu . Ze svého hlediska i ten, kdo řekne, že jsme sem měli zařadit 
příklady netvůrčího epigonství, elektická díla ,  skulptury pro zbohatlíky 
a zvrhlíky, drsné natural istické sochy a podobné výtvory, jež vznikaly v hel
lénismu rovněž. Proč bychom se však měli brodit prostředností? A netěšit 
se raděj i  z hodnoty a krásy? 

Tohoto potěšení jsme bohužel zbaveni v celé té velké oblasti řeckého 
umění, kterou v něm představovalo malířství. Stejně jako díla z klasické 
doby zmizela i hellén istická. Známe jen jejich nejisté ohlasy na římských 
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nástěnných malbách a mozaikách. Můžeme například předpokládat, že 
předlohou Persea a Andromedy z Pompejí  byl stej nojmenný Níkiův obraz 
z konce 4. století př. n. 1 . , že Médeia z Herkulánea byla n amalovaná podle 
stejnojmenného Tímomachova obrazu z 2. století př .  n .  1 . ,  že mozaika 
Alexandros v bitvě u lssu vznikla podle obrazu Filoxena z Eretrie z konce 
4.  století př. n. 1. U řady dalších nepochybujeme sice o řeckých vzorech, a le 
nic o nich nevíme. Stejně nej isté jsou ohlasy děl tehdejších malířů na  vázo
vých malbách a ozdobných předmětech . V thessalských Pagasách, přístavu 
antického Iólku, se našlo několik set náhrobních stél s malbami na téma 
loučení, j ež pocházej í  z 3 .  až 1. století př. n . 1 .  Ještě z pozdější doby jsou tzv. 
mumiové portréty, j imiž egyptští Řekové pokrývali podle  místního zvyku 
tváře svých mrtvých.  Našlo se j ich přes tisíc, většinou ve Fajjúmské oáze. 
V obou případech šlo o provinční práce stranou hlavního proudu. Mnohé 
z nich však vynikaj í kresbou i barvou a mají nespornou uměleckou hodno
tu. Jak potom musela vypadat díla  skutečných velkých malířů? Vždyť jak 
nás souhlasně uj išťuj í  antičtí autoři, řecké malířství dosáhlo vrcholu nikol i  
v klasické, nýbrž v hellénistické době !  

V hellénistické době ž i l  a působil Apellés, největší řecký malíř. Narodil 
se v Kolofónu kolem roku 356 př. n .  1 . ,  vyučil se malířství v Efesu a v Siky
ónu, stal se dvorním malířem Alexandra Velikého (který se nedal m alovat 
od j iného než od něho); pracoval delší dobu na Rhodu a kratší u Ptole
maiovců v Alexandrii , zemřel roku 308 př. n. 1 .  na ostrově Kóu .  Nikdo ho  
prý nepřekonal jemností práce a psychologickou hloubkou př i  vyj ádření 
charakterů . Za nej lepší jeho obraz se považovalaAfrodíta vystupující z vln , 
Alexandrovi se nejvíc líbil on sám j ako Zeus metající blesky (dal mu za něj 
20 talentů) a Lúkiános si nejvíc cenil j eho alegorie Pomluvy Uejíž popi s  
inspiroval ještě Diirera, Raffaela a Botticelliho). Apellés také obj evil t a 
lent druhého největšího malíře hellénismu Prótogena z Rhodu a pomohl 
mu k věhlasu, že jeho díla  nabízel j ako vlastní. Také u tohoto m alíře, jehož 
akmé spadala do let 320-300 př. n. 1 . ,  chválili antičtí autoři pečl ivé p ropra
cování a úzkostlivou snahu o zachycení skutečnosti ;  na n ejslavnějším díle ,  
zobrazuj ícím rhodského héróa Jálýsa, pracoval prý jedenáct let .  Z ostat
ních umělců vynikl i  v této době sikyónský Pausiás j ako první m alíř květin ,  
Antifilos jako malíř zátiší, Theón j ako malíř realistických výjevů ze života, 
Níkiás j ako malíř mytologických scén, Filoxenés j ako malíř bitev, D ioskú
ridés jako malíř žánrových obrázků. Áetión p roslul obrazem Alexandrova 
svatba s Roxanou, jež se pravděpodobně stal předlohou pro malíře tzv. 
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Řecké mince. Vlevo athénská čtyMrachma z 5. století pl. 11. I. , uprostřed rhodská 
čtyídrachma z poloviny 3. století př. n. 1. , vpravo nahoře syraktíská pamětní mince z 5. 
století p,'. ll. I., dole pergamská mince z konce 3. století př. ll. I. s hlavou Alexandra s 
Amónovým rohem (Národní archeologické muzeum v Athénách) 

Aldobrandinské svatby (z 1 .  století př. n . l . ,  dnes ve Vatikánských muzeích) .  
Posledním významným hellénistickým malířem byl Tímomachos, který pů
sobil ve 2. století př. n .  I .  a vynikl j ako mistr v zobrazování psychologicky 
složitých situací z mýtů. Malíři krajin,  o jej ich tvorbě si můžeme udělat 
j istou představu podle pozdějších ohlasů jej ich děl na římských nástěnných 
malbách, zůstali v anonymitě. 

Vázové malířství, jehož hlavním představitelem ve 4 .  století př. n .  I .  byl 
athénský Meidiás, ztrácelo postupně v hellénistické době pro změnu po
ptávky význam. Nejdéle se udrželo u j ihoitalských Řeků, kde dosáhlo vr
cholu v tvorbě Astea a Pýthóna. Proslulá tvorba lukánských, kampánských 
a apulských dílen nakonec však také podlehla konkurenci kovových nádob. 
Nový rozmach zaznamenala proti tomu terakota .  Vynikající úrovně dosáh
ly zejména kolorované sošky žen z Tanagry v Boiótii (v letech 350-250 př. 
n . I . ) ,  žánrové sošky z maloasijské Myriny a severoafrické Kyrény (ve 2. sto
letí př. n .  1 . ) .  Kořist z dobyvatelských válek a snaha napodobovat orientální 
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Řecké šperky z hellénistické doby. Vlevo Meben ze slonoviny, vedle zlatý přívěsek 
k náhrdelníku a náušnice, dole zlaté náramky, vpravo zadní strana sti'íbmého zrcadla 
(B/itské muzeum v Londýně) 

přepych podnítila rozvoj výroby uměleckých předmětů. Řecký vkus doká
zal přitom hodnotu drahých kovů a kamenů znásobit uměním. Dokazují to 
jedinečné rytiny na gemách a kamej ích, p lastické ozdoby pohárů a zrcadel ,  
skvěle vypracované prsteny, náušnice, náhrdeln íky; svými tvary též barevné 
skleněné lahvičky a misky, j ej ichž krásná sbírka je  v alexandrijském muzeu . 
Nakonec se změnily v umělecké výrobky i takové užitné ( a  pro masy lidu 
přepychové) předměty, jako zlaté a stříbrné mince :  athénské se sovou, 
syrakúské s delfínem, rhodské s růží a z východních monarchií s idealizo
vanými hlavami monarchů. 

Stejný rozkvět j ako sochařství, malířství a drobné plastice přinesl hellé
nismus i velkému umění architektury. Byly založeny desítky nových měst, 
byla dokončena obnova měst zničených za řecko-perských válek, byla zno
vu vybudována města zpustošená za vnitřních válek mezi Řeky. V každém 
z nich byly postaveny nové chrámy, radnice, kolonády, divadla, ódeia, pa
laistry, gymnasia a stadiony. Nové veřejné budovy vyrostly také ve starých 
městech, v Athénách například Attalova stoa a ve Spartě konečně divadlo . 
K nim se přidružila výstavná obydlí bohatých soukromníků.  Všechno však 
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převýšily paláce hellénistických vládců . Rozsahem a tempem výstavby ved
la o mnoho čtyřspřeží Alexandreia, budovaná podle plánů Deinokrata 
z Rhodu. Monumentálností ji však pravděpodobně předčil Pergamon. Na 
Východě následovala pak v rychlém sledu Antiocheia, Efes, Mílét, Priéné, 
Smyrna, Seleukeia nad Tigridem. V Evropě nejdřív Pella, potom Thessa
lonika založená roku 3 1 5  př. n .  I .  Kassandrem, dnes druhé největší a nej 
výstavnější město Řecka. 

Nic nebylo pro hellénistické architekty nemožné.  Sóstratos z Knidu po
stavil v Alexandrei prvních Ptolemaiovců maják na  ostrově Fáru, vyšší než 
nejvyšší pyramida, který antika prohlásila za sedmý div světa. Efesané 
obnovil i Artemidin chrám s takovým uměním, že se skvěl ve větší nádheře 
než před jeho zapálením Hérostratem. Míléťané s pomocí Seleukovců 
nezůstali za nimi pozadu při obnově Apollónova chrámu v Didymách. Na 
Rhodu vyrostlo hned několik hellénistických chrámů: na městské akropoli 
Apollónův, na lindské Athénin se skvělým sloupovím, další pak v lálýsu 
a Kameiru. Na řecké pevnině byl rozšířen olympijský stadion a z kamene 
vybudován athénský, z trosek povstal Apollónův chrám v Delfech . V At
hénách zaháj i l  Antiochos IV. Epifanés znovuvýstavbu Olympieia, jenže 
v daleko větších rozměrech, než kdysi plánoval Peisistratos. Měl to být 
největší chrám na pevnině zvané Evropa . . .  

Nebylo však pro tyto architekty nemožné ani to, aby na jednu a tutéž 
budovu snesli prvky různých řádů. Přízemí Attalovy stoy vyzdobili napří
klad dórskými sloupy a poschodí iónskými, na Olympieiu kombinovali ko
rinthské hlavice s iónskou římsou. Nedbali ani přísných pravidel o žláb
kování a rozestupu sloupů, o rozmístění triglyfů atd. Máme to podle 
některých historiků umění pokládat za "šokuj ící" ? - Nemáme tu přece co 
činit s klasickou architekturou, nýbrž s hellénistickou . 

Bylo to vskutku "jedinečné období děj in", pro které vymysleli historikové 
název hellénismus. Zrodilo se z převahy řeckých zbraní nad zbraněmi mno
hem větších vojsk orientálních vládců, dalo zemím ovládaným Řeky mno
hem lepší a humánnější správu, než měly kdykoli předtím, prokázalo pře
vahu řecké kultury nad mnohem staršími kulturami orientálních říší. Tekla 
v něm krev a zuřily v něm války jako kdykoli j indy, na rozdíl od j iných dob 
nastal v něm však nový a nebývalý kulturní rozkvět .  Řekové v něm vytvořili 
kulturní hodnoty, u nichž je spor pouze o to, j akým měřítkem je měřit. 
Nikoli o jej ich velikosti ani o všelidském významu. 
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Řecká kultura překonala v době hellénismu rámec národní výlučnosti 
a stala se první kulturou, kterou lze nazvat univerzální. Rozšíři la se do 
obrovských východních území a zapusti la v nich kořeny. Nedokázala sice 
zúrodnit kulturně vyžilé pláně Mezopotámie a divoké hory za Persidou, 
všude však vytvořila souvislé zelené pásy nebo aspoň oázy pokroku . Ne
vnucovala se ani se neprosazovala mocensky. Š ířila se vlastní přitažlivostí, 
upevňovala se svou převahou . Kulturu j iných národů Řekové respektovali ,  
přej ímali z ní podněty, obohacovali j imi svou vlastní kulturu. Takový ne
kulturní čin ,  j ako zapálení královského paláce v Persepoli ,  byl ve staletých 
dějinách Řeků na Východě zcela výjimečný. Neničili kulturní památky, 
neodvlékali sochy ani sochaře, neplenili knihovny. Lišili se tím od všech 
dobyvatelů , co j ich svět znal . 

Hellénistická doba nepřinesla jen rozšíření řecké kultury, přinesla pře
devším jej í  další vzestup. Ne sice ve všech oborech, rozhodně však ve vědě . 
Znamenala pro vědu přesně totéž co klasická doba pro umění: období 
vrcholu .  Filozofie, fyzika, matematika, geometrie, astronomie, biologie, 
medicína dosáhly úrovně, j ež podstatně převýšila klasické doby a zůstala 
nepřekonána až do novověku. Umění mělo ovšem svůj zlatý věk za sebou . 
Nicméně hellénistické výtvory nebyly vždy a nutně jen odleskem či pouhým 
"pozlátkem" V poezii a próze zůstalo i špičkovými výkony nesporně po
zadu, sochařství a architekturu obohatilo však skvělými d íly. A věříme-l i  
antickým autorům a jej ich vkusu, pak obdobím vrcholného rozkvětu byl 
hellénismus také pro řecké mal ířství. 

Stejně významným znakem hellénistické kultury jako univerzálnost byla 
i jej í  systematičnost .  "Lýsippos vyjadřuje Alexandra vyjádřil Themistokla," 
napsal A. Malraux. Podobně lze říci , že Epikúros vyjádřil svou fyzikou 
Démokrita, etikou Aristippa atd. ,  že Aristotelés vyjádři l celou dřívější 
řeckou vědu, přičemž jeden i druhý připoj il k tvůrčí syntéze osobní přínos. 
A podobně lze hledět i na hellénistické architekty, kteří usilovali o syntézu 
různých řádů. Pýtheos v Priéně nebo Paiónios a Dafnis v Didymách nevy
tvořili něco na způsob nedávných just ičních paláců a městských tržnic v tzv. 
antickém stylu, nýbrž mistrovská díla architektury. Slova o "epigonském 
a namnoze eklektickém umění" může v této souvislosti historik umění na
psat. Tváří v tvář pozůstatkům těchto staveb si j e  však asi netroufne vyslovit. 

Hellénistické sochy jsou dnes v exi lu a zdobí se svými staršími i mladšími 
družkami sbírky světových metropolí. Mnohé z nich prohlašovali badatelé 
minulých století za vrcholná díla řeckého klasického sochařství. Jiní bada-
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telé pak zj istili , že za klasická a vrcholná je  třeba považovat díla úplně j iná.  
Dnes je  z nich pro reprezentaci prověřeno jen několik set ,  ostatní se musí 
spokoji t  skromnějším místem bez záře reflektorů. Zdá se, že j im to nevadí; 
podobně jako hellénistickým chrámům, které zůstaly stranou turistických 
tras. Nevadí to ani nám, ani nikomu, kdo hledá v uměleckém díle potěšení 
z krásy. 

Toto potěšení v nich najdeme. Stejně jako moudrost v knihách, j ež vznik
ly současně s nimi. A je-li třeba, též útěchu a víru v nezničitelnost kultury, 
což je jedním z velkých odkazů hellénismu. 
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13 .  KAPITOLA 

KONEC 
ANTICKÉHO ŘECKA 

Dlouhá staletí žili Řekové ve své dnešní vlasti a na mnoha polednících od 
Kavkazu po Hispánii, aniž si všimli , že docela blízko jej ich italských sídel ,  
na sedmi pahorcích u řeky Tiberu, existuje  město, j ež se nazývá Řím. 
V době, kdy slavili vítězství nad Xerxovou veleříší a mocným Karthágem,  
bylo ovšem jen  nevelkou osadou, j ež vskutku nestála za pozornost .  První 
zprávu o něm zaznamenal ve druhé polovině 5 .  století př .  n. I .  Helláníkos 
z Myti lény. Skládala se z jediné věty. Jako o významném městě se o něm 
objevila zmínka v Athénách až v době Alexandra Velikého. Za sto let  hráli 
však už Římané úlohu rozhodčího ve sporech mezi Řeky. Za dalších sto let 
si je  pak podmanili .  

Podle římské tradice byl Řím založen "třetího roku šesté olympiády" ,  
tj . 753 (nebo též 754) př .  n I .  Založili ho prý bratři Romulus a Remus ,  
synové boha války Marta a panny-vestálky Rhey Silvie, j ej ímž předkem byl 
ve čtrnáctém pokolení hrdina Aineiás, který se zachráni l  z dobyté Tróje 
a usadil se se skupinou dalších trojských uprchlíků u ústí Tiberu. Archeo
logové většinou soudí, že Řím vznikl postupným sloučením několika star
ších osad na zmíněných pahorcích. Na j ednom z n ich, Palatinském, zj ist i l i  
však hradby, jež skutečně pocházej í z dob, do nichž tradice klade založení  
Říma. Nejstarší stopy po l idských sídlech lze tu datovat do  konce 10 .  století  
př .  n . l . ,  tj . do doby as i  dvě stě let po zničení Tróje (B1egenovy "Tróje VIla" ) .  
Zanechali je  po  sobě Latinové, nástupci a zčásti n ad  i potomci dřívějšího  
obyvatelstva Itálie, pro které ještě nemáme etnické poj menování. Původ 
Latinů se zatím nepodařilo objasnit, stejně jako původ jiných italských 
kmenů. Víme o nich bezpečně jen  tolik, že  byli Indoevropany podobně jako 
Řekové. Odkud a kdy do Itálie přišl i ,  zůstává záhadou. V mlhách věků jsou 
skryty i nejstarší děj iny Říma. 

Římští básníci 3 .  a 2. století př. n .  I .  a po nich historikové tvrdili, že Řím 
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byl v nejstarších dobách královstvím a že v něm vládlo postupně sedm 
králů.  Romulus ho prý nejen opevnil hradbami, ale dal mu i pevnou státní 
a vojenskou organizaci . Podle jeho ústavy měli plná polit ická práva však 
jen "urození a bohatší" občané, tj . patricijové (odpatres, "otcové") ,  kdežto 
"prostí a chudší" ,  tj . pl_ebejové (od plebs, "l id") byli svěřeni jej ich "péči 
a ochraně" Nejvyšším orgánem, který rozhodoval o válce a míru a j iných 
důležitých věcech, bylo shromáždění patricijů ze všech rodů. Poradním 
orgánem krále byl senát složený ze stařešinů jednotlivých rodů (od senex, 
"starý") .  Tato ústava vydržela až do šestého krále, Servia Tullia, který v ní 
provedl radikální změnu politickým zrovnoprávněním plebejů .  Vytvořil též 
nové lidové shromáždění, do něhož měli přístup všichni občané, a přenesl 
na ně i politickou působnost starého rodového shromážděnÍ. Za sedmého 
krále, Tarquinia Superba čili Zpupného, j enž byl původem Etrusk, došlo 
v Římě k revoluci. Lid povstal proti jeho tyranské vládě, vyhnal ho i s ro
dinou z města, zrušil navěky království a vyhlásil republiku. Stalo se to prý 
roku 5 1 0  př. n. I .  

Římská republika (res publica, "věc veřejná",  "záležitost všech") ,  byla 
nejpokrokovější státní formou, jež se utvořila ve starověku za hranicemi 
řeckého světa. Suverénem, tj . zdrojem a nositelem svrchované moci, byl 
v ní římský l id, populus Romanus, který se skládal ze všech svobodných 
občanů. Otroci se k lidu nepočítali a vůči nim byla republika diktaturou . 
Původně se podobala řecké oligarch ii nebo tímokracii, protože občané byli 
rozděleni na pět tříd podle majetku. Nejméně početná třída nejbohatších 
občanů měla přitom v l idovém shromáždění nejvíc hlasů a z ní se také voli l i  
státní úředníci s rozhoduj ící mocí. Postupně si l idové masy vydobyly větší 
účast na vládě a rovnoprávné zastoupení v úřadech. Navíc si vynutily zří
zení zvláštního úřadu k hájení svých zájmů.  Přesto však římské zřízení 
nedospělo k tak vysokému stupni demokracie j ako například athénské. 
Naproti tomu se dovedlo vyvarovat některých jeho vad a v praxi se mohlo 
vykázat různými přednostmi. Bylo jednodušší, přehlednější, pružnější a po 
všech stránkách efektivnějšÍ. Přitom zajišťovalo stejný soulad mezi zájmy 
státu a občanů i stejný rozsah občanských práv. Skorem lze říci , že oč 
zůstali Římané za Řeky v demokratizaci, o to je  předstihli v organizaci . 

V čele římského státu stáli místo mnohočlenné rady dva konsulové, kteří 
byli nejen nejvyššími státními úředníky, ale i nejvyššími veliteli vojska. 
V případě ohrožení Říma mohl jej ich funkci převzít maximálně na půl roku 
diktátor. Soudní pravomoc nevykonávaly porotní soudy složené z mnoha 
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set řadových občanů, nýbrž konsulové nebo v jej ich zastoupení prétorové, 
kteří měli odborné právnické vzdělánÍ. Občané měli právo odvolat se 
z těžkých trestů k lidovému shromážděnÍ. Hospodářská správa nebyla svě
řena výborům, nýbrž osobně zodpovědným úředníkům, kteří neměli účast 
na nejvyšší státní moci, tj . kvestorům. Veřejný pořádek zaj išťovali ú ředníci 
zvaní edilové, ochranu zájmů plebejů tribunové l idu, kteří měli právo veta 
proti rozhodnutí všech úřadů s výj imkou diktátora . Pravidelný soupis ob
čanů a jej ich majetku prováděl censor, který byl také pověřen dozorem nad 
mravy. Tím římské úřady končily. Bylo j ich nejen málo, ale měly též přesně 
vymezenou kompetenci. 

Všichni úředníci byli v Římě voleni, a to na rok, pouze diktátor podle 
potřeby a censor jednou za pět let .  Všichni také zastávali svůj úřad bezplat
ně. Každý úřad s výj imkou diktátora a censora zastával i vždy dva úředníci, 
z nichž každý měl právo veta proti rozhodnutí druhého, čímž se omezovala 
možnost zneužití úřední moci a zaj išťovala automatická kontrola. Úředníci 
byli vázáni pouze zákony lidového shromáždění a useneseními senátu. Po 
dobu své funkce nemohli být voláni k zodpovědnosti a nemuseli si dát 
každý svůj krok předem schvalovat, takže měli potřebnou volnost v jednání 
a stát měl pevnou správu.  Kontinuitu státní politiky, zejména v zah;anič
ních vztazích a ve vojenství, zaj išťoval senát, j ehož členy jmenoval na doži
votí censor. Obsazování úřadů losem Římané zásadně odmítali ,  neboť byli 
toho názoru, že je to příliš důležitá věc, než aby se přenechala náhodě. 
O úřad se musel občan ucházet a o propůjčení úřední moci se rozhodovalo 
po zvážení osobních a odborných kvalit uchazečů politicky, tj . volbou v li
dovém shromážděnÍ. 

Naj iných organizačních principech než Řekové vybudovali Římané také 
své vojenstvÍ. V nejstarších dobách se prý z občanů vybíraly jen dvě legie 
(od legere, "vybírat")  po 3300 mužích, z nichž mladší byli určeni k polní 
službě a starší k obraně města.  Postupně se počet legií zvyšoval a koncem 
5 .  století př. n .  I .  se stav legie ustálil na 4500 mužích, z čehož bylo 3000 
těžkooděnců, 1 200 lehkooděnců a 300 j ezdců. Těžkooděnci měli v podsta
tě stejnou výzbroj a výstroj jako řečtí hoplítové, lehkooděnci pouze oštěpy. 
Původně bojovala legie v semknutém šiku jako klasická řecká falanx, kon
cem 5. století př. n . 1 .  byla j ejí bitevní sestava změněna v acies triplex, "troj i tý 
šik" První řadu tvořily jednotky složené z mladších bojovníků (hastatů) 
a mezi těmito jednotkami byly přiměřené rozestupy. Mezery vzn iklé těmito 
rozestupy kryly j ednotky druhé řady (principů).  Třetí řada měla funkci 
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zálohy a skládala se z jednotek nejzkušenějších bojovníků (triariů) .  Bitvu 
zahajovali lehkooděnci, kteří po vržení oštěpů ustoupil i stranou. Šiky těž
kooděnců pak postupovaly vyrovnaně jako na přehlídce a za bitvy se pře
skupovaly podle potřeby. Jízda chránila křídla a pronásledovala ustupuj í
cího nepřítele. V poli stavěla legie každý večer tábor obehnaný příkopem 
a náspem s kůly, který byl j ej í  operační základnou a v případě ústupu úto
čištěm. 

Římská armáda se od počátku vyznačovala přesným rozdělením funkcí 
a hodností. Vrchními vel iteli byli konzulové nebo diktátor, veliteli legií 
vojenští tribunové, vel iteli nižších j ednotek setníci (centurionové) .  Funkci 
důstojníků hospodářské správy zastávali vojenští kvestorové, velitelé měli 
na pomoc zástupce a poddůstojníky, k vrchním velitelům vysílal  senát 
zvláštní pověřence (legáty) . Každá legie měla jméno, číslo a odznak. Veli
telé se odlišovali barvou nebo lemováním pláště a odznaky hodnosti . Od 
nejstarších dob byla ve vojsku zavedena vyznamenání za statečnost. Nej
vyšší poctou pro vítězného velitele a zároveň pro celou armádu byl triumf, 
slavnostní průvod Římem z Martova pole na Kapitol .  

Stejně jako ve státní správě nezastavil i  se Římané ani ve vojenství jen 
u organizace . Vybavili armádu vynikaj ícím velitelským sborem, kterému 
věnovali nej lepší kádry. Vojenský výcvik byl tvrdý, disciplína ve službě 
nesmlouvavá, fyzická zdatnost legionářů se stala příslovečnou . Bojová mo
rálka jej ich armády byla vždy vysoká a vojáci i velitelé měli osobní zájem 
na  vítězství. Ve starších dobách jim šlo bud' o obranu svého města, nebo 
o získání půdy k obživě, v pozdějších o kořist, na které se podíleli podle 
bojových zásluh. Byl i hrdi na svou příslušnost k Římu a na svá občanská 
práva. Vojenskou přísahu považoval i  za nezrušitelnou a vojenskou stateč
nost za nejvyšší ctnost. Válečné umění pokládali Římané po staletí za 
jediné umění, které j im stálo za to, aby je pěstovali . Dosáhli v něm také 
dokonalosti . 

Díky své převaze ve vojenství, založené na přednostech politického zří
zení, se Římané úspěšně ubránil i  mnohem mocnějším Etruskům i různým 
sousedním kmenům, zejména Sabinům, Volskům, Samnitům a Sabellům .  
Porazili a podřídili s i  též své blízké příbuzné Latiny. Přitom jej ich válečné 
dějiny nebyly pouze seznamem vítězství. Utrpěli nejednou těžké porážky, 
ztrati l i  v bojích konsuly, roku 390 př. n. 1 .  museli dokonce na čas vyklidit 
Řím před Gally, kteří jej proměnili v trosky a popel .  Prohrávali však pouze 
bitvy, nikoli války, a důsledně se řídi l i  zásadou, že mír se uzavírá jen v pří-
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padě vítězství. Obranu chápali dost široce, a za jej í  zvlášť účinnou formu 
považovali útok, zejména kynula-li j im naděje na vítězství a kořist . Senát 
zajišťoval úspěch legií diplomaticky. Uměl získávat spojence a izolovat 
nepřítele, při přípravě války i při uzavírání míru se řídil  zásadou "rozděl 
a panuj" Vítězné války přinášely do Říma bohatství, opatřovaly občanům 
půdu, urychlovaly hospodářský rozvoj získáváním otroků . Nerovnoměrné 
rozdělení plodů vítězství, zejména půdy, vedlo sice nej ednou k urputným 
vnitřním zápasům, které otřásaly Římem.  Patricijská vládnoucí špička však 
z nich našla zpravidla východisko v kompromisech a zahraničních válkách. 
V dobyvatelských válkách, jež končily triumfy. 

Stále sílící Řím ovládl během 5. a 4. století př. n. I. největší část Itál ie .  
Počátkem 3 .  století př. n .  I .  se vojensky srazil s Řeky. 

O prvním setkání Řeků a Římanů nemáme bohužel zprávy. Je možné, že 
k němu došlo už roku 506 př. n. I. u Aricie, kdy Řekové z Kúm porazili se 
svými lat inskými spojenci Etrusky. Snad bojovali tehdy na stejné straně, 
protože měli stejný zájem na zničení etruské moci, ale Řekové je  zřejmě 
ještě neodlišoval i  od Latinů. Rozhodně dřív, než s i  všiml i  Řekové Římanů ,  
všimli si Římané Řeků : jej ich kvetoucí města v j ižní Itál i i  nemohli nevidět. 
Podle římské trad ice prý už král Servius Tull ius provedl svou reformu  
ústavy podle řeckého vzoru. V polovině 5 .  století př. n .  1 . ,  když Římané 
poprvé sepisovali své obyčejové právo, vyslal senát odborníky do Řecka, 
aby se seznámili s tamějšími řády. Z Athén prý přinesli opis Salónových 
zákonů . Na přelomu 5. a 4. století př. n .  I .  poslali prý Římané dary do 
Apollónova chrámu na Délu. Bez ohledu na  tyto nepříl i š  doložené zprávy 
dovoluj í  archeologické nálezy však s j istotou tvrdit , že mezi Římem a j iho
italskými Řeky byly nejméně od konce 5. století př. n .  I .  dosti či lé obchodní 
styky. Pokud jde o Řeky za mořem, o jej ich válkách s Peršany na počátku 
5 .  století př. n .  I . Římané pravděpodobně ještě nevěděl i .  Makedonskou 
expanzi z konce 4 .  století př. n .  1 . sledovali naproti tomu už s velikým 
zájmem. 

Řekové Římanům imponovali :  viděli v nich svůj vzor. Navštěvoval i jej ich 
města, pozoroval i  jej ich život a snažili se je napodobovat;  jednou tvořivě, 
j indy mechanicky, jak na to stačili . Mnohé převzali j iž dříve od Etrusků; ve 
styku s Řeky pak zj isti l i ,  že jsou u zdroj e  četných etruských vymožeností, 
a čerpali z něho tím vydatněj i .  Vytvořil i  si podle řecké alfabe ty svou  abe
cedu, přenesl i řecké stavební slohy do Říma, získával i  řecké umělecké 
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výrobky i umělce . Přej ímali řecké bohy a kulty v takové míře, že jej ich 
vlastní bohové si většinou zachovali jen původní jména, jinak se úplně 
pořečtil i .  Setkání s řeckou vědou a uměním je  přímo fascinovalo; ztratili 
dokonce víru , že se v nich Řekům vyrovnaj í. Ve vědě odhadli hranice svých 
tvůrčích schopností správně .  Kromě práva v žádném jej ím oboru Řeky 
nepředstihli , v nej lepším případě si osvoji l i  jej ich vědomosti . V umění se 
ukázali nadanějšími, ačkoli v něm také zůstali za Řeky. Obohatili svou 
i světovou kulturu zejména velkými básnickými díly, sochařskými výtvory 
a monumentálními stavbami. Vždy si však byli vědomi kulturní převahy 
Řeků a nikdy nedovedli potlačit v tomto ohledu pocit j akési méněcennosti .  
Snažili se to vykompenzovat j inak. "Jiní ať kovové sochy, j ak živoucí, s pů
vabem tvoří," napsal dokonce Vergilius, jeden z jej ich největších básníků, 
"a tváře z mramoru, jak mluvící, zobrazí j emně; jiní ať řeční lépe a oběh 
nebeských těles dovedou ukázat hůlkou a určit východy hvězdné . . .  Ty však, 
Římane, hleď, 'bys mocí národům vládl, to bude umění tvé ! "  

Roku 290 př .  n .  I .  dospěli Římané ve  svých výboj ích tak  daleko, že  j im 
patřila celá Itálie s výj imkou jediného etruského města - a všech měst 
j ihoitalských Řeků . Nikdy Římané na  řecká města nezaútočili , ačkoli pros
tředky k tomu měli a záminku by si j istě byl i bez potíží našli. Udržovali 
s nimi přátelské styky a do jej ich vzájemných sporů se nevměšovali .  Když 
do nich pozděj i  poslali své legie, učinili tak výhradně na žádost jej ich vlád. 
A jestliže je  nakonec ovládli ,  došlo k tomu jen shodami okolností, které 
původně nikdo nepředpokládal. Tak to můžeme vyčíst z římských pramenů 
a zní to j ako římská propaganda; dokonce dost prostoduchá. Přesně totéž 
říkaj í  však také řecké prameny. 

Řecká města válči la  občas mezi sebou a dost často s okolními kmeny, jež 
je přepadaly. Tlak těchto kmenů zesíli l zejména od poloviny 4. století př. 
n .  1 . ,  a proto se obracela o pomoc na jiná řecká města. Přitom dávala 
přednost vzdálenějším, jelikož pomoc sousedních vedla zpravidla k nežá
doucím komplikacím. Tak Tarent (Tarás) požádal roku 338 př. n. I .  o po
moc proti Lukánům a Apulům Spartu . Spartský král Archidámos III. při 
jeho obraně dokonce padl . Roku 330 př. n . 1 .  pomohl Tarentu épeirský král 
Alexandros, strýc Alexandra Velikého, roku 303 př. n .  I .  spartský král 
Kleonymos, pozděj i  syrakúský vládce Agathoklés. Když však roku 282 př. 
n .  I .  přepadli Lukánové Thúrie, nástupnické město zničené Sybaridy, ob
rátila se jej ich vláda poprvé na Řím. Senát tím nebyl nij ak nadšen, neboť 
s Lukány měl smlouvu o přátelství (kterou sice Lukánové příliš nerespek-
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tovali, ale to byla j iná věc) .  Kromě toho měl v j ižní I tálii pouze jedinou legii . 
Po dlouhých debatách rozhodl, že by se nesrovnávalo se ctí římského 
národa, kdyby neposkytl pomoc, když o ni někdo žádá ,  a poslal onu legii 
k obraně města. Jakmile však do něho vstoupila, Lukánové Thúrie oblehli 
a zanedlouho v nich propukl hlad. Římané neměli dost sil ani k výpadu, 
ani k bitvě na otevřeném poli, a tak tam uvízli .  Když nato Lukánové obklí
čili i Krotón a Rhégion, osud Thúrií se zdál zpečetěn. Senátu nezbylo, než 
aby vyslal k záchraně své legie na jih dvě nebo tři další. Ty pak Lukány 
rozprášily a obléhaná města osvobodily. Legie se chtěly vrátit, ale vlády 
těchto měst požádaly senát, aby je tam dočasně ponechal ;  obávaly se 
nového útoku Lukánů. Došlo k němu hned roku 280 př. n. 1 .  a senát byl 
nucen poslat na j ih  další posily. Vypravil je po zemi  i po moři a malá floti la 
se přitom zastavi la v Tarentu, se kterým měl Řím už roku 304 př. n. 1 .  
smlouvu o přátelství. Tu došlo k incidentu, j ehož n ásledky s i  v té chvíli snad 
nedovedl nikdo představit .  

Není pochyb, že vina byla na straně Tarenťanů. Snad z konkurenční zášti 
proti římskému přístavu Brundisiu (dnešní Brindisi), snad v důsledku n á
hle vzkypělých vášní a temných emocí, snad také vlivem agentů z druhého 
břehu vrhly se davy z přístavu na kotvící římské lodě. Velitele a část muž
stva pobily, lodě zapálily a zbytek posádky odvedly na prodej do otroctví. 
Senát nechtěl zprávě o tom vůbec věřit .  Nakonec usoudil ,  že celý incident 
byl zřejmě dílem nezodpovědných živlů, ze kterého nelze vinit vládu, a po
žádal o jej ich vydání nebo potrestání. Vláda však žádost odmítla: p rý podle 
smlouvy se římské lodě nemaj í  plavit v Tarentském zálivu . V Římě nastalo 
pobouření, l id volal po válce, ale senát se snažil vyřeš it věc po dobrém. 
Poslal do Tarentu poselství, jež zdůraznilo, že Ř ímané připluli do města 
jako přátelé, a j estliže s i je  Tarenťané nepřáli, měli je  vyzvat k odplutí. Když 
vůdce poselství opakoval žádost o potrestání viníků, srocený dav ho zmláti l .  
Nato přitáhl k Tarentu konsul Lucius Aemil ius se svými legiemi a - znovu 
přednesl římskou žádost. Tarenťané však mezit ím nalodili své žoldnéře 
a přepadli Thúrie, kde pobili většinu římské posádky. Válka s Tarentem 
byla neodvratná .  

Roku 280 př .  n .  1 .  došlo tedy k první válečné srážce mezi Řeky a Římany. 
Jak se ukázalo, neměla to být jen srážka jedné n ebo dvou legií s vojskem 
jednoho města, nýbrž velká válka Říma s mocným hellénistickým král ov
stvím, jehož vládce měl stejné plány na Západě, j aké uskutečnil  Alexandros 
Veliký na Východě. Byl to Pyrrhos, mladý épeirský král ,  který se považoval 
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za potomka Achil leova syna Neoptolema čili Pyrrha, a toužil dokončit d ílo 
svých předků, tj . zničit potomky trojských uprchlíků, kteří se nyní nazývali 
Římany. Vlády v Épeiru, nejzápadnější oblasti Řecka, se zmocnil roku 295 
př. n .  1 . ,  když svrhl z trůnu uzurpátora, který se rovněž prohlašoval za 
potomka Achilleova syna a pro změnu se jmenoval Neoptolemos. Vzhle
dem a povahou se prý Pyrrhos podobal Alexandrovi Velikému, a j ak doká
zal v bitvě u Ipsu, kde bojoval pod Démétriem Poliorkétem, podobal se mu 
i statečností. Neměl však jeho štěstí ani tak přitažl ivé ideologické zdůvod
nění své výpravy ani tak velkou armádu. Skládala se z 22 000 těžkooděnců, 
3000 j ezdců a 20 válečných slonů, což ovšem podle jeho odhadu na Řím 
bohatě stačilo. Je možné, že incident v Tarentu byl d ílem jeho emisarů. Jisté 
však je, že jakmile se Tarent na něho obrátil se žádostí o pomoc, okamžitě 
mu vyhověl .  Vylodil se s celou svou armádou v Héraklei, v samém středu 
Tarentského zálivu, a zamířil na Řím. 

Římané nemohli Pyrrhovu vylodění zabránit .  Přispěchali však se čtyřmi 
legiemi k Héraklei a konsul Publius Laevinius se mu přes početní slabost 
postavil do cesty. Útok zaháj i l  proti všem zvyklostem j ízdou, jež se vrhla 
bez ohledu na ztráty přímo na Pyrrha .  Jeden z jezdců ho srazil z koně, což 
otřáslo jeho armádou. Ihned však vstal, a když mu tedy osud nepřál bojovat 
v čele j ízdy, postavil se v čelo pěchoty. Řekové postoupili , ale vtom je 
postihla nová rána. Padl Megaklés, vel itel těžkooděnců, kterému půjčil 
Pyrrhos do první bitvy svou zlatou zbroj . Římané ji vztyčili nad hlavami 
bojuj ících a Řekové v domnění, že král je  mrtev, začali ustupovat. Pyrrhos 
je však zastavil . Sedmkrát se pak srazily kvádry řeckých falang se šiky 
Římanů a bitva zůstala nerozhodná. Pyrrhos nato nasadil do boje své 
válečné slony. Stádo obrovských zvířat s věžemi a bojovníky na hřbetech 
prorazilo šik, v němž bojovali j iž triariové, šlapalo po živých i mrtvých 
a působilo nepředstavitelný zmatek. Římané byl i úplně ohromeni, neboť 
do těch dob válečného slona nespatři l i .  Našel se však mladý legionář, který 
se k jednomu odvážně přiblížil a usekl mu chobot. Bolestí zdivočelé zvíře 
se obrátilo, vřítilo se do falangy a začalo ji drtit v krvavou kaši. Než se 
Řekové vzpamatovali a znovu zformoval i ,  stačili Římané prchnout. 7000 
mužů ztratili v boj i ,  15 000 mužů, většinou raněných, padlo do zajetí. Pyrr
hos ztratil celkem 4000 mužů, mezi nimi však nej lepší velitele. 

První bitva mezi Řeky a Římany dopadla tedy ve prospěch Řeků a vítěz
ný Pyrrhos navrhl Římanům uzavřít mír. Podmínky určil celkem přijatelné : 
uznání nezávislosti řeckých měst, kterou ostatně Římané nepopírali , a vrá-
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cení pozemků jej ich spojencům. Římané však ústy starého censora Appia 
Claudia prohlásili , že nemají  ve zvyku vyjednávat, dokud jsou cizí vojska 
na půdě jej ich země, a tak Pyrrhos pokračoval v boj i .  Spojil se  s Lukány, 
Samnity a ostatními kmeny poraženými Římany a přiměl řecká města, aby 
mu podřídila svá vojska. Na jaře r. 279 př. n . 1 .  vydal se pak se 70 000 pěšáky, 
8000 jezdci a 1 9  slony z Tarentu opět směrem na Řím.  Římané se však 
z porážky vzpamatovali .  Na první výzvu nahradit padlé od Hérakleie se 
přihlásilo tolik mladých mužů, že z nich postavili na místě dvě nové legie .  
K nim se pak připoj i ly čtyři další z italských měst a s i lné oddíly Latinů, 
Sabinů, Umbrů a j iných spojenců. S přesně stejným počtem pěšáků a jezd
ců vytáhl pak konsul Publius Laevin ius podruhé proti Pyrrhovi . Proti slo
nům si vezl těžké válečné vozy s dlouhými zašpičatělými ojemi, kolem 
jej ichž kovového ostří dal omotat nasmolenou koudel, j ež se měla před 
útokem zapálit .  Ke srážce došlo u města Auskula, nynější  vesn ičky Ascol i  
v Apuli i .  Dva dny trvala pak největší bitva, k jaké došlo do  těch dob na 
italské půdě, a Římané v ní  měl i  výhodu terénu .  První den získali převahu,  
a le noc je  donutila stáhnout se do tábora. Druhého dne se stal pánem 
boj iště Pyrrhos. Římské legie ztratily 6000 mužů, Pyrrhos 3500 mužů . Když 
však zj istil , že mezi padlými jsou téměř všichni jeho vel itelé a vojáci z elit
ních jednotek, pronesl slova, j imiž se dostal do přísloví: "Ještě jedno takové 
vítězství, a jsem ztracen ! "  

Jelikož Římané znovu odmítli Pyrrhovu nabídku míru, rozhodl se proti 
nim zmobil izovat síly celého Velkého Řecka. Zanechal v Tarentu posádku 
a odplul na Sicíl i i ,  kde ho nadšeně uvítali zejména Syrakúsané a Katanci , 
kteří byl i právě napadeni Karthaginci. Vzal j ej ich obranu do svých rukou 
a v krátké době vytlačil Karthagince až do Lilybaia na západním cípu os
trova. Karthaginská vláda ho byla ochotna uznat pánem Sicílie, ponechá- l i  
j í  Lilybaion. Viděl však v tom projev jej í  slabosti, a tak se rozhodl dobýt 
samotného Karthága . Bylo to (pro něho) nešťastné rozhodnutí: vedlo  jed
nak ke sblížení Karthága s Římem, jednak k odporu sici l ských měst prot i  
vysokým daním na stavbu invazního loďstva. Nakonec se dostal s n imi do 
ozbrojeného konfliktu, protože se postavila proti j eho násilným odvodům 
do vojska. Navíc povstali proti němu i Tarenťané, kteří nesnesli poruční
kování jeho velitelů. Místo do Afriky odplul tedy do Itál ie ,  a když zpacifi
koval Tarent, vypravi l se potřetí proti Římu. Roku 275 př. n . 1 .  ho pak vojska 
konsula Mania Curia Dentata porazila v bitvě u Beneventa, na půl cesty 
mezi Auskulem a Kapuí. Sám jen stěží vyvázl životem a s nepatrnýmí zbyt-
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ky svých vojsk se stáhl do Épeiru . Roku 272 př. n .  I. zahynul pak na 
dobrodružné výpravě proti makedonskému Antigonovi II . Gonatovi .  (Os
tatně dost neslavně: když vtrhl do Argu, hodila mu matka jednoho z obrán
ců, se kterým se srazil zrovna před jeho rodným domem, na hlavu tašku . 
Byl namístě mrtev.) 

Po Pyrrhově smrti se vzdaly Římanům posádky, které zanechal v řeckých 
městech u Tarentského zálivu . Vzdali se i jeho lukánští a jiní spojenci . 
V odporu setrvali jedině kampánští žoldnéři, kteří zradil i  Římany a přešl i 
na jeho stranu. Drželi se v Rhégiu až do jeho dobytí roku 270 př. n. I. Senát 
pak nařídil Tarentu zbourat hradby, vydat loďstvo a přijmout římskou po
sádku . Ostatním řeckým městům udělil statut podle jej ich chování za války. 
Neapoli, Nole a několika málo městům, která zůstala neutrální nebo stála 
na římské straně, ponechal nadále samosprávu. Formálně si j i  zachovala  
až  do  dob císařství. 

Pyrrhova porážka měla za následek nejen ztrátu nezávislosti většiny měst 
j ihoitalských Řeků, ale naznačila i výsledek příštích střetnutí řeckých 
a římských zbraní. První bitvu s Pyrrhem Římané prohrál i ,  ve druhé bojo
vali téměř nerozhodně, třetí rozhodně vyhrál i .  Samozřejmě že nebyla Pyr
rhova armáda armádou Themistoklovou nebo Pausaniovou, ani armádou 
Alexandra Velikého. Byla však přesto kvalitnější než armády, se kterými se 
měli Římané srazit pozděj i .  Převaha římského vojenství i římských lidských 
a materiálových rezerv se ukázala zcela jednoznačně. Od válek s Římany 
neměli Řekové co čekat. 

Tím méně, že zatímco římská republika neustále síl i la polit icky i ekono
micky, v Řecku už síli la jenom vnitřní krize. 

Rozmanitost a pestrost, která charakterizovala odjakživa Řecko, se proje
vovala také ve formách jeho krize a v hledání východisek. Na tom nic 
nezměnila ani makedonská nadvláda, ani jej í  jednotící snahy. Zcela svéráz
ný obraz poskytovala přitom Sparta, která se po ztrátě své hegemonie 
stáhla z kolbiště všeřecké polit iky a nevstoupila ani do Korinthského spolku. 

Porážka v tzv. Chrémónidové válce, kterou vedla Sparta spolu s Athé
nami v letech 266-263 př. n. I .  proti makedonskému Antigonovi II. Gona
tovi, ukázala hloubku jej ího úpadku . Mužové lakedaimonští dovedli zaj isté 
ještě válčit .  Válčili však neochotně, dokonce když šlo o správnou věc, a bylo 
j ich málo. Dovedli také žít skromně, nikoli však z ctnosti, nýbrž z nouze. 
Majetková diferenciace začala ve Spartě pozděj i  než v j iných řeckých stá-
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tech, probíhala zato rychlej i  a bolestněj i .  Za krále Leónida, náhodného 
jmenovce hrdiny od Thermopyl, rozpory vrcholi ly. "Bohatství se soustře
dilo v rukou nevelkého počtu lidí a stát postih la  chudoba. Pravých Lake
daimonců nebylo nakonec víc než sedm set a z těch snad asi j en sto vlastnilo 
půdu a dědičný majetek. Ostatní lid seděl v obci nečinně v nouzi a v ne
cti stranou, pouze netečně a neochotně odrážel války vnucené nepřáteli 
a neustále číhal na příležitost ke změně a převratu v nynějších pomě
rech ." Tak napsal Plútarchos v Životopise Ágida a Kleomena, mladých 
spartských králů, kteří se rozhodli tyto poměry radikálně změnit v zájmu 
lidu a Sparty. 

Ágis IV. z rodu Eurypóntovců se stal Leónidovým spolukrálem po do
sažení dospělosti roku 245 př. n .  I. "Předčil n adáním a duševní velikostí 
nejen Leónida, ale téměř všechny krále, kteří vládli po velkém Agésiláovi", 
a ihned začal uskutečňovat "svůj krásný cíl uvést do obce rovnost" Vyrostl 
pod vlivem stoického filozofa Sfaira z Borysthenu, který zavrhoval pře
pych, bohatství, zištnost atd. a idealizoval staré Lykúrgovo zřízenÍ. Už před 
nástupem na trůn si podrobně promyslel, jak by právě obnovou tohoto 
zřízení ozdravil Spartu. V Řecku vždy bývalo zvykem provádě t  reformy 
pod záminkou obnovy starých řádů, které se prý časem narušily; to nebyl 
problém. Otázkou však bylo, jak získat pro tuto reformu přívržence, který 
by mu ji pomohl prosadit legáln í  cestou, od níž se nemínil uchýli t .  Měl sice 
několik druhů, kteří s ním nadšeně souhlasili , to ovšem nestači lo .  Postřehl, 
že "Lakedaimonci vždy poslouchají své ženy a víc jim dovolují zaměstnávat 
se věcmi veřejnými než ony mužům věcmi domácími", a tak získal pro svůj 
cíl nejdřív matku. Jej í  agitace udělala divy. Bylo mu jasné, že příslušný 
návrh nemůže podat sám, protože j e  ještě mladý a nemá autoritu. Získal 
tedy pro něj svého strýce Lýsandra, který byl vážený, i když velmi zadlužený 
muž. Správně též odhadl, že odpůrcové reformy se nebudou ničeho štítit, 
aby j i  překazil i .  Získal pro ni  proto proslulého mistra pletich Mandroklei
da. Zařídil také vše potřebné ve slavné věšt írně v Thalamách . Po této 
komplexní přípravě přešel k akci a předložil Lýsandrovými ústy návrh zá
kona, podle něhož dlužníci měli být zbaveni všech dluhů, půda měl a  být 
znovu rozdělena a počet plnoprávných Sparťanů měl být doplněn  z vybra
ných perioiků . Na sněmu pak projevil s Lýsandrovým n ávrhem souhlas 
a prohlásil , že jej míní aktivně podporovat: že se vzdá veškerého svého 
majetku, že· své pozemky věnuje k rozdělení a že totéž učiní jeho matka, 
příbuzní a přátelé. "Lid mocně užas l  nad velkodušností tohoto mladého 
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muže a velmi se radoval ,  že se po době téměř tří set let vyskytl opět král 
důstojný Sparty. " 

Jak se dalo očekávat, proti přijetí zákona se postavil i  všichni spartští 
boháči a konzervativci v čele s efory a králem Leónidem. Rozhodil i síť 
intrik a podvodů, jakou by jejich předkové nikdy nebyli schopni upříst, 
a když došlo k hlasování, většinou jednoho hlasu zvítězi l i .  Ágis se však 
nevzdal a Lýsandros s Mandrokleidem použili zbraní svých odpůrců. Jenže 
účinněj i :  dosáhli , že eforové byli zbaveni úřadu a král Leónidás trůnu 
(opatřili si překvapuj ící odhalení delfské věštírny, že prý není vůbec Spar
ťan, ale syn nějakého makedonského poddůstojníka a barbarské ženy) . Na 
novém zasedání sněmu byl pak zákon přij at .  Nikoli ovšem v plném znění 
a rozsahu. Nový efor Agésiláos, který se vetřel do Ágidovy přízně, ho spolu 
s Lýsandrem přesvědčil, že takovou reformu lze provést jen postupně a že 
v první fázi je třeba se spokojit  zrušením dluhů. , ,1 sneseny byly na agoru 
úpisy daní od dlužníků, všechny složeny na jednu hromadu a spáleny." 

Ke druhé fázi reformy se Ágis už nedostal . Musel s vojskem do války, 
protože ho náhodou zrovna v té chvíli požádal vůdce Achajského spolku 
Arátos o pomoc proti Aitólcům, kteří prý hodlaj í  vtrhnout do Achaie .  
K této pomoci byl podle spojenecké smlouvy zavázán, a tak j i  poskytl .  
Válku se  však podařilo najednou šťastně zažehnat a Arátos ho  po  několika 
týdnech propustil s poděkováním domů .  Ve Spartě ho však čekalo překva
pení. Jeho nepřítomnosti využili odpůrcové reformy, dosadili na trůn znovu 
Leónida a mezi l idem rozšíři l i ,  že s tím rozdělením pozemků to Ágis ne
myslel vážně. Aby nemohl dokázat opak, odvedli ho do vězení, kde mu byl 
přečten rozsudek smrti . Popravčí se však vzpěčovali vložit ruku na krále. 
Ágis tedy z respektu k právu vložil sám hlavu do smyčky. "Od té doby, co 
Dórové bydlí na Peloponnésu," zaznamenal opět Plútarchos, zapomínaje  
na dřívější  jednání Sparťanů s heilóty, "nebylo v Lakedaimonu provedeno 
nic horšího a bezbožnějšího." 

Ágis zahynul, ale "revoluce shora" našla pokračovatele. Stal se j ím Le
ónidův vlastní syn Kleomenés I I I . ,  který se z přinucení oženil s vdovou po 
Ágidovi Agiátidou. Jej í  oddanost k popravenému manželovi na něho na
tolik zapůsobila,  že se začal zaj ímat o jeho úmysly a cíle ,  a když se s nimi 
seznámil, rozhodl se je uskutečnit .  Přitom se také poučil z jeho chyb a umí
nil si postupovat j inak. Roku 235 př. n. I. nastoupil na trůn a klidně čekal ,  
aniž někomu prozradil své úmysly, dokud nevypukne nějaká válka a nebu
de mu svěřeno velení nad vojskem. Brzy nato vtrhla na spartské území 
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vojska Achajského spolku, a tak vytáhl do pole. Po vítězném návratu pro
vedl pak přímo vzorový vojenský převrat .  Bleskově obsadi l  eforát a gerúsi i ,  
a jestl iže si při tom vojáci počínali trochu rázněji ,  nijak j im to nevyčítal .  
Obě instituce bezodkladně zrušil, osmdesát jej ich členů a přívrženců posla l  
do  vyhnanství, a když měl  moc pevně v rukou, svolal lidový sněm, kde s i  
da l  tato opatření schvál it .  Současně vyhlásil svůj program, a když s ním 
sněm projevil souhlas, ihned j ej začal měnit ve skutečnost. Zrušil přede
vším všechny dluhy, zkonfiskoval půdu boháčům a rozděl i l  j i  rovným dílem 
bezzemkům, nakonec zapsal do seznamu občanů několik tisíc perioiků 
a přidělil jim rovněž půdu. To však považoval jen za začátek d alších refo
rem : za prvé vojenských, aby armáda, j ejíž počet rozmnožením občanů 
vzrostl ,  byla s to uháj i t  výsledky revoluce, a za druhé výchovných, aby re
voluce zvítězila i v hlavách a způsobu života l idí. Tím vším chtěl dosáhnout 
"obnovení ve všech směrech vynikaj ící ústavy Lykúrgovy" . 

Kleomenés byl nepochybně velkou osobností na spartském trůně. Podle 
Plútarcha žil "prostě a skromně, všechny schopnosti věnoval l idu" a "jako 
lékař uzdravil bezbolestně vlast" I když v tom lze spatřovat j is tou i deal i 
zaci, pronikavý úspěch jeho reforem byl zcela nesporný. Pozvedly nejen 
Spartu, ale působily přitažlivě na l id všech peloponnéských států. Z toho 
ovšem zákonitě vyplývalo, že obránci starých řádů je považovali za nutné 
sprovodit ze světa. Když k tomu nenašli dost s i l  ve Spartě,  kde je Kleome
nés včas zlikvidoval ,  zaháj i l i  intervenční válku .  V čelo protispartské koalice 
se postavil Arátos s Achaj ským spolkem a Kleomenovi nezbylo než vnuce
ný boj přijmout. Vedl si v něm skvěle .  Spartská občanská a rmáda dokázala 
svou převahu nad ostatními vojsky a navíc se všude setkávala s podporou 
lidových mas. V Arkadii, Argu, Korinthu ,  ba i v některých kraj ích Achaie 
se k ní přidávali rolníci a bezzemci, kteří se domáhal i  reforem podle spar
tského vzoru. Válka tak nabyla charakteru boj e, v n ěmž Sparta ,  po staletí 
opora reakce, sehrála najednou pokrokovou ú lohu . 

Vítězný postup Sparty přinutil nakonec Aráta, aby se spojil s Makedonií, 
proti které vlastně Achajský spolek vznikl. Antigonos I I I .  Dósón vytáhl 
nato se 40 000 muži proti Kleomenovi a po několika srážkách ho svou 
přesilou donutil k ústupu do Sparty. V obklíčení  se pak Kleomenés rozhodl 
ke krajnímu opatření: zařadil do armády několik tisíc heilótů, j imž se 
dovoli l vykoupit. Ani to však už nepomohlo. Sehnal všeho všudy dvacet 
tisíc mužů, zhruba polovinu počtu, který proti němu postavi l Antigonos 
s Arátem. V "Lakedaimonské bráně" u Sellasie byl pak roku 221 př. n. I .  
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po ražen na hlavu. Jeho vojsko bylo z největší části pobito, on sám uprchl 
k Ptolemaiovcům do Egypta .  Tam po ztrátě naděje  na návrat spáchal se
bevraždu. 

Antigonos a Arátos byli první vítězové v děj inách, kteří vstoupili do 
Sparty. Podle toho si tam také počínal i :  obnovili eforát a gerúsii ze svých 
přívrženců, zrušili Kleomenovy reformy, dokonce zrušili i hodnost spart
ského krále. Spartě pak přikázali vstoupit do Achajského spolku a podřídit 
se makedonskému vedení. 

Děj iny Sparty tím ovšem neskončily. Ani boj j ej ího lidu za svobodu 
a rovnost. 

Jestliže Sparta zápol i la ve 3 .  století př. n . l .  především s vnitřními problémy, 
j iné řecké státy věnovaly hlavní úsilí zahraničním nebo spíš vnějším vzta
hům. Samozřejmě jen ty, u n ichž se o takových vztazích dalo vůbec mluvit .  
Mnohé pokládaly své podřízení hellénistickým monarchiím a nověj i též 
římské republice za výhodné nebo momentálně za nezměnitelné. Mnohé 
však nikoli a byly odhodlány znovu si vydobýt svobodu. Kromě toho exis
tovaly stále j eště nezávislé řecké státy: v Egejském moři, na Sicíl i i ,  ve 
vzdáleném Černomoří. 

V Egejském moři si udržel nezávislost Rhodos, a to "díky své výhodné 
geografické poloze" , jak se říká, "neboť neležel v blízkosti žádné z velkých 
hellénistických mocností" . Od maloasijského pobřeží ovládaného střídavě 
Seleukovci a Ptolemaiovci ležel ovšem na vzdálenost necelého půl dne 
plavby a mohl jedněm i druhým sloužit za dobrou základnu. Jeho dobytí 
slibovalo navíc bohatou kořist. Přesto však dovedl odradit od sebe všechny 
útočníky a dobrodružného Démétria Poliorkéta, který ho roku 305 př. n .  1 .  
oblehl, dokonce odrazi l .  O j eho nezávislost se nezasloužil bůh slunce Hé
l ios, který ho podle mýtů vytáhl z moře a podle geopolitiků výhodně umís
til , nýbrž jeho lid a jeho vláda: svou mocí a obratnou politikou. 

Na Rhodu existovala už v homérských dobách města lálýsos, Kameiros 
a Lindos (z nichž poslední existuje nepřetržitě dodnes) . Co věky pamatuj í, 
nezkřížil a  však jej ich vojska zbraně ve vzájemném boj i .  Když se v nich 
pozděj i  usadili Dórové, které prý přivedl hrdina Althaimenés z Argu, utvo
řila s Kóem, Knidem a Halikarnassem hexapolis, "spolek šesti měst" Ča
sem sice z něho Halikarnass vyloučila, protože se odcizil dórským mravům, 
a le roku 408 př. n . l .  založila  na severním výběžku nové město, jež dostalo 
podle ostrova jméno Rhodos. Do sporů mezi Řeky na pevnině se Rhod'ané 
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nepletl i ;  zato je udivovali odvahou svých námořníků a počtem olympij 
ských vítězů . Za peloponnéské války se rozdělil i na "spartskou" a "athén
skou" stranu. Zvítězi la však třetí "rhodská", která zaj istila ostrovu neutra
litu. Odvrátila od Rhodu i nežádouCÍ pozornost Alexandra Velikého. Včas 
mu poslala pomocné loďstvo k obléhání Halikarnassu, který byl v té době 
jej ím hlavním konkurenčním přístavem. Styky s diadochy vybudovala na 
zásadě být tak nestrannou a všem užitečnou, j ak je jen možné.  Otevřela 
rhodský přístav všem obchodním lodím, takže převýšil až čtyřnásobně ob
rat Peiraia, lákala na ostrov bankéře a finančníky, a le též vědce a umělce . 
Rhodská vláda byla vždy mírná a tolerantní. Od odstranění království j i  
měli v rukou aristokraté (nejdřív rodoví, pak obchodní), které však volil do 
úřadů lid. Dbala též o to, aby chudoba nedosáhla mezí, za nimiž začínají  
sociální  bouře. Pečovala o dostatek pracovních příležitostí v loděnicích 
a překladištích, zavedla přidělování obilí ze státních prostředků potřebným 
a uložila bohatým povinnost zajišťovat výživu chudých. Město budovala se 
širokými a kolmo se protínajícími ul icemi podle zásad mílétského architek
ta Hippodáma a bohatě j e  vyzdobi la  veřejnými budovami,  jejichž odkryté 
pozůstatky na akropol i (včetně rekonstruovaného stadionu a ódeia) přita
huj í  stejný počet návštěvníků jako proslulé s tředověké hradby a paláce 
rhodských rytířů . Rhodos se tak stal významným hospodářským a kultur
ním střediskem, ostrovem klidu v bouřl ivých hellénistických dobách a při
tom mocným státem, jenž budil i u tehdejších velmocí respekt. 

Na Sicíl i i  byl osud řeckých států složitější. Úpadku syrakúské moci po 
smrti Dionýsiovců využili Karthaginci, kteří se ve druhé polovině  4. s toletí 
př. n .  I .  zmocnil i řady měst, mezi n imi Akragantu a Selinúntu. V Syrakú
sách svrhl pak roku 3 1 6  př. n .  I .  velitel žoldnéřů Agathoklés neschopnou 
ol igarch ickou vládu a dal se l idovým shromážděním prohlásit za tyrana. 
Udržel se u moci téměř třicet let, ve vytrvalých válkách vytlačil Karthagince 
ze všech dobytých měst a snil dokonce o tom, že jako syn prostého hrnčíře 
se stane "králem Západu" , jako byl Alexandros "králem Východu" .  Po jeho 
smrti se však nová syrakúská říše rozpadla a Karthaginci přešl i do útoku, 
který zastavil až Pyrrhos. Jeho nešťastná politika umožni la pak Karthagin
cům znovu ovládnout nebo přímo zničit taměj ší řecká města. Nezávislost 
si udržely jen Syrakúsy pod vládou Hieróna I I .  Roku 264 př. n. I. vypukla 
ze sporu o Messánu, dnešní Messinu, válka mezi Karthaginci a Římany, jež 
se protáhla na třiadvacet let a vešl a  do dějin j ako "první punská válka" 
Hierón ll .  (269-214  př. n .  1 . )  j i  zaháj i l  na straně Karthaginců,  neboť nechtěl 
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připustit římské vměšování do sicilských věcí. Byl však poražen a Římané, 
kteří vždy viděli v přemožených nepřátelích příští spojence, získali ho na 
svou stranu. Bojoval potom s nimi za osvobození Sicílie od Karthaginců 
a nemalým podílem přispěl k tomu, že ji roku 262 př. n . 1 .  museli definitivně 
opustit. Osvobozeným řeckým městům ovšem Římané nezávislost nevrá
t i l i .  Právem vítěze je podrobil i  své moci a prohlásil i Sicíl i i  za svou provincii .  

Syrakúsy zůstaly po první punské válce jediným nezávislým řeckým stá
tem na Sicíl i i .  Hierónova vláda se však omezovala jen na vlastní město 
a jeho nejbl ižší okolí. Vzájemné vztahy mezi Římem a Syrakúsami byly 
korektní a Římané se do syrakúských věcí nevměšovali . Situace se změnila 
až za druhé punské války (21 8-201 př. n .  1 . ) ,  kdy Hierónův nástupce Hie
rónymos přešel na stranu úhlavního nepřítele Římanů Hannibala .  Roku 
214  př. n. 1 .  Římané Syrakúsy oblehli a po Archimédově smrti je roku 2 12  
př. n . 1 .  dobyli .  Jej ich začleněním do  systému římské správy zmizel poslední 
tamější pozůstatek "Velkého Řecka" 

Ve Středozemním moři existovalo však v hellénistické době ještě několik 
řeckých států. Na západě to byla Messalia, dnešní Marseil le, jej íž vláda 
uzavřela s Římem výhodnou spojeneckou smlouvu. Další tři se udržely na 
Krétě: Knóssos, Gortýna a Kydónia. Za svou nezávislost vděčily zejmé
na tomu, že jej ich ostrov ležel stranou Alexandrovy expanze a bojů  mezi 
diadochy. V první polovině 3 .  století př. n .  1 .  se pokusili zřídit si opěrný bod 
na Krétě Ptolemaiovci, byli však odraženi .  Roku 220 př. n .  1 .  se prohlásil 
"patronem Kréty" makedonský král Fil ippos V. ,  ale ve skutečnosti ji neo
vlád l .  Ve 2. století př. n .  I .  snažili se na ní uplatnit svůj vliv Římané a roku 
71 př. n .  I. vyslali proti ní dokonce zvláštní trestní výpravu, protože podpo
rovala Spartakovo povstání. Kréťané však římské loďstvo zniči l i  a vylodě
nou armádu tak porazi l i ,  že jej í  velitel, příští triumvir Marcus Antonius, 
podepsal kapitulaci, kterou pak odmítl římský senát "pro hanebnost" 
a "urážku římského národa" ratifikovat. Nakonec Římané Krétu dobyli :  
po d louhé a neobyčejně těžké válce roku 63 př. n .  I .  - Méně podrobně jsme 
informováni o zániku nezávislosti řeckých států v severozápadním a vý
chodním Černomoří. Téměř všechny však přežily podmanění svých metro
polí na březích Egejského moře. 

Ve vlastním Řecku nastol i l i  svou moc, jak známo, makedonští Antigo
novci .  Smířily se s ní však jen severní oblasti . V ostatních neustále propu
kaly vzpoury, jež byly nakonec vždy potlačeny. Jak ukázala tzv. Chrémóni
dova válka, proti Makedonii nezmohla nic ani al iance Athén a Sparty. Už 
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na přelomu 4. a 3 .  století př. n .  I. zrodila se však mezi odpůrci makedonské 
nadvlády myšlenka na utvoření regionálních vojensko-polit ických spolků, 
jež by spojením sil zlepšily naděje  na úspěšný odpor. První j i  uskutečnili 
Aitólci v západní oblasti středního Řecka, po nich pak města s tarobylé 
Achaie na severozápadním Peloponnésu . Vytvořili federace rovnopráv
ných států, v nichž žádný neměl postavení hegemona .  Nejvyšší moc nále
žela shromáždění všech členů, které též vol i lo spolkového stratéga. Aitól
ský spolek byl svým složením o něco lidovější, Achajský aristokratičtější. 
Oba však sledovaly výhradně politické cíle, a j ak jsme viděli ze zásahu 
Achajského spolku do vývoje ve Spartě, také zájmy svých organizátorů. 
Jinak sociálním otázkám nevěnovaly pozornost, čímž se oslabily o podporu 
nejchudšího obyvatelstva. Přesto představovaly značnou sílu a každý z n ich 
mohl postavit do pole zhruba 20 000 mužů . 

Aitólský i Achajský spolek vznikly j ako protimakedonské organizace 
a zpočátku si vedly úspěšně, i když své akce příl iš nekoordinovaly. Postup
ně se však dostaly do sporů s j inými řeckými státy a do vzájemných rozporů, 
z čehož těžila Makedonie. Nakonec se srazily v dlouhých a krvavých vál
kách, v nichž se střídavě obracely o pomoc k Makedoni i ,  takže své původní 
zaměření zvrátily v pravý opak. Od počátku měl mezi nimi p řevahu Achaj
ský spolek, v jehož čele stáli vyn ikaj ící vojevůdcové Arátos ze Sikyónu 
a Filopoimén z Megalopole, kteří byli pravidelně každý druhý rok voleni 
za spolkové stratégy. 

Arátos začal svou kariéru j ako dvacetiletý muž, když roku 25 1 př. n .  I .  
svrhl v Sikyónu vládu tyranů. Roku 243 př. n .  I .  dobyl na Makedoncích 
Akrokorinthu, "nejnedobytnější pevnost v Hel l adě" , a přiměl Korinťany 
ke vstupu do Achajského spolku. Dalšími výpravami osvobodil řadu měst 
od tyranských vlád a makedonských posádek, načež "pojal úmysl sjedn otit 
celý Peloponnésos v jediný celek a pod jedinou moc" . Řekové byl i  ochotni 
přijmout od něho svobodu, nikoli však uznat jeho nadvládu, a tak "mnoho 
obcí a panovníků se spoj i lo proti Achaj cům" . Rozpoutala se válka, do které 
se zapletli i Aitólci a Sparťané, jej ichž král Kleomenés I I I .  ho porazil .  Když 
už Arátos "situaci neovládal, nýbrž situace ovládala jeho" , j ak  se opět podle 
Plútarcha vyslovil ,  definitivně se přimkl k Makedoncům.  Sloužil Antigono
vi I I I .  Dósónovi i jeho synovi Filippovi V. ,  až musel konstatovat, že "není 
již pánem ničeho než svého hlasu" Roku 213  př. n. I .  ho dal pak Filippos 
V jako obtížného kritika otrávit . Filopoimén, který své p rvní vítězs tví 
vybojoval jako velitel Antigonovy j ízdy, se postupně od Makedonců distan-
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coval a orientoval se na novou sílu v mocenské hře o Řecko, j íž byl i Říma
né. Skončil však stejně jako Arátos. Roku 183 př. n .  I .  mu za války v Mes
sénii někdo zamíchal do vína jed. 

Chaotické situace na Peloponnésu využila Sparta. Velitel tamějších žold
néřů Nabis se roku 207 př. n. I .  zmocnil s pomocí nejchudších občanů 
i neobčanů vlády, prohlásil se tyranem a vystoupil z makedonsko-achajské
ho spolku . Starověcí autoři mluví o něm velmi  nepříznivě. Tak Plútarchos 
ho nazývá "nejbezohlednějším a nejkrutějším lakedaimonským samovlád
cem" a Polybios o něm píše, že "vyháněl občany, pouštěl na svobodu otroky 
a dával j im za ženy dcery jej ich pánů" Není pochyb, že byl skutečným 
revolucionářem, ve srovnání s kterým byli Ágis a Kleomenés pouze refor
mátoři. Opíral se o nejubožejší příslušníky spartské společnosti, nečinil 
rozdílu mezi občany a heilóty, přiděloval pozemky bezzemkům i cizincům, 
prohlásil Spartu za azyl pronásledovaných. Tím vším podryl samy základy 
otrokářského řádu, i když samo toto zřízení neodstranil .  Dosáhl však krajní  
hranice, jež byla za daných společenských podmínek možná, a tak dovršil 
Ágidovo a Kleomenovo dílo. Revoluční změny ve Spartě byly příliš nakaž
l ivé, než aby je vlády ostatních států připusti ly. Nabis musel neustále bojo
vat s intervenčními armádami ze všech stran. Vítězně j im odolával až 
do roku 1 95 př. n .  1 . , kdy ztratil všechno území kromě vlastní Sparty. Roku 
1 92 př. n .  I .  byl pak spojenými vojsky Achajců a Římanů definitivně pora
žen a krátce nato zákeřně zavražděn . Mírovou smlouvou se musela Sparta 
vzdát svých nových řádů a znovu vstoupit do Achajského spolku . 

Boj řeckých států za svobodu a nezávislost nevedl tedy k pozitivním 
výsledkům. Makedonské nadvlády se přesto zbavily, a to už roku 196 př. n . 1 .  
díky nové síle v mocenské hře o Řecko, kterou byl Řím. Jenže Římané 
udržovali se státy z vlastního Řecka tradičně dobré styky. K Pyrrhově výpravě 
se žádný z nich nepřipojil a žádný z nich ani nezasáhl do jej ich bojů s jihoital
skými a sici lskými Řeky, což hodnotili kladně.  V letech 229-228 př. n .  I. se 
dostali poprvé do jej ich bezprostředního sousedství a způsob, jakým se to 
stalo, jej ich vzájemné vztahy ještě zlepši l .  Tehdy se totiž Římané vypravil i  
proti i I Iýrským pirátům, kteří znemožňovali obchodní plavbu na Jadranu, 
a po dohodě s vůdci Aitólského a Achajského spolku obsadili pobřeží 
dnešní Dalmácie a Albánie, kde měli piráti svá hnízda. Oznámili to také 
zvláštním poselstvem do Korintu a Athén, které tam bylo přijato s nebýva
lými poctami. Řekové je tehdy pozval i  dokonce na  isthmijské hry, čímž dali 
najevo, že je nepočítaj í  mezi barbary. Římané tím byli doslova nadšeni. 
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Nepřátelský vztah mezi řeckými státy a makedonským králem nebyl sa
mozřejmě pro Římany tajemstvím. Neskrývali sice své sympatie k Řekům,  
zejména k Athénám a Spartě, a le  nijak se  do tamějších záležitostí nevmě
šovali .  Roku 215  př. n .  I .  jim však zničehonic vypověděl makedonský král 
Filippos V., nástupce Antigona I I I .  Dósóna, válku. Neměl k ní žádný důvod 
a formálně si stěžoval jen na ohrožení svých zájmů v IIIýri i .  Ve skutečnosti 
se k ní dal navést karthaginským vojevůdcem Hannibalem, který vedl už 
třetí rok válku s Římany a naléhavě sháněl spojence. Římané byli překva
peni, FiIippovo poselstvo k nim dorazilo v nejtěžší chvíli j ej ich dějin, krátce 
po katastrofální porážce u Kann, kde ztrati l i  z 80 000 mužů pěchoty rov
ných 70 000 a ze 6000 jezdců 5930. Neměli tehdy dost si l ,  aby proti němu 
postavil i  vojsko, a tak vyslali do Řecka zplnomocněnce senátu, j imž se 
podařilo získat pro obranu i I Iýrských území Aitólský spolek. Deset let  vedl i  
pak nepříliš horkou válku, která však stačila vázat Filippovy síly, takže 
nemohl pomoci Hannibalovi v Itáli i .  Před rozhoduj ícím ú tokem proti Kar
thágu uzavřeli s Filippem mír a přenechali mu většinu iI Iýrských území, 
která žádal . Na to, že jim vrazil dýku do zad, však nezapomněl i .  

Filippos V. nabyl po míru s Římem sebevědomí. Zpřísnil svůj beztak 
tvrdý režim v Řecku a začal se ohlížet po výboj ích . Výhodná příležitost s e  
mu  naskytla, když po  smrti Ptolemaia IV .  Filopatora roku 205 př .  n. I .  
nastoupil na egyptský trůn pětiletý Ptolemaios V. Epifanés, jehož poručníci 
se dostali do sporu. Spoj il se se syrským králem Antiochem I I I .  Vel ikým,  
který mu za souhlas s obsazením Pergamu dovolil zmocnit se egyptských 
držav v Egejském moři . Pergamský král a egyptští regenti  se nato obráti l i  
o pomoc k Římanům. Krátce poté dorazili do Říma poslové z řeckých 
států, mezi n imi  z Athén a Rhodu, kteří žádali o pomoc proti Fil ippově 
svévoli  a rozpínavosti . Řím měl samozřejmě zájem, aby moc Makedonie  
a Sýrie příliš nevzrostla, a tak senát vyvinul horečné úsilí, aby j ej ich alianci 
rozbil . Nakonec se mu to sliby, hrozbami, úplatky a j inými tehdy obvyklými 
diplomatickými prostředky podařilo. Antiochos se tajnou smlouvou zavá
zal, že  nebude válčit na západě, tj . na  straně Makedonie,  a senát ho  tajně  
uj istil, že  mu nebude překážet na východě, tj . prot i  Egyptu. Tím Římané 
dosáhli, že Makedonie byla izolována a Pergamon zachráněn .  Uspokoj i l i  
však i Egypťany a Řeky. Vyzvali Filippa, aby vrátil Egyptu zabraná území, 
a pokud jde o Řecko, aby s jeho státy přerušil nepřátelství a předložil spor
né otázky smírčímu soudu. Filippos římskou výzvu povýšeně odmítl .  Řím 
a řecké státy mu nato vypověděly válku. 
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Válečné akce začaly roku 200 př. n. I. a Filippos si zpočátku na jej ich 
průběh nemusel stěžovat. Komplikace vzn ikly už v Římě: byla to první 
válka v římských děj inách, ke které odmítlo dát l idové shromáždění sou
hlas. Řím právě před rokem ukončil druhou punskou válku, jež trvala  
dlouhých sedmnáct le t  (218-201 př .  n .  1 . ) ,  a jeho l id  byl syt útrap i vítězství. 
Kromě toho o tajných smlouvách senátu pochopitelně nevěděl a mocenské 
zájmy Říma ve složitém světě Východu nechápal .  Senát však dosáhl svého, 
a tak byly na i I Iýrské pobřeží vyslány dvě legie s tisícem numidských jezdců . 
Velitelé výpravy Publius Sulpicius Galba a Publius Villius si počínal i  neob
ratně. Kupodivu nenavázali spojení s vojsky Aitólského spolku a nezískali 
na svou stranu vůdce Achajského spolku, kteří zůstali proti své vůli podří
zeni Filippovi . Řekové, kteří se chtěli zbavit Makedonců, chovali se k nim 
za těchto okolností celkem zdrženlivě . Nebyli si totiž j isti, zda nepřicházej í  
"zaměnit j iž navyklou nadvládu za j inou, cizí" ,  jak napsal Plútarchos. Situ
ace se změnila až roku 1 98 př. n . I . ,  kdy byla do I I Iýrie poslána nová vojska 
v čele s konsulem Titem Quinctiem Flamininem. 

"Podle své řeči a způsobu mluvy byl Řek," konstatovali o Flamininovi 
Řekové, což byla z jej ich strany pro Neřeka pocta. Všude se též setkávali 
s praktickým potvrzením jeho slov, že "Římané přišl i ,  aby vedli válku nikoli 
s Řeky, nýbrž s Makedonci v zájmu Řeků" Postupně se připoj i la k němu 
všechna města, po Aitólcích i Achajský spolek a nakonec přešli na jeho 
stranu poslední Filippovi spojenci Boióťané. "Měl přes šestadvacet tisíc 
vojáků a k nim mu ještě Aitólové poskytli šest tisíc pěšáků a čtyři sta jezdců . 
Filippovo vojsko bylo přibližně stejně velké. Když tak postupovali proti 
sobě a střetli se u Skottúsy, kde mělo doj ít k rozhodné bitvě, nebyla obě 
vojska vyděšena vzájemnou blízkostí nepřítele, jak tomu obvykle bývá, 
nýbrž naplněna odvahou a ctižádostí. Římané doufali , že zvítězí nad Ma
kedonci, jej ichž jméno mělo u nich největší vážnost a slávu zásluhou Ale
xandrovou. Makedonci zas chovali  naděj i ,  že porážkou Římanů, které 
pokládali za zdatnější než Peršany, proslaví svého krále Filippa ještě víc 
než Alexandra. Flamininus tedy povzbuzoval své vojáky, aby se osvědčili 
jako stateční a horliví muži, že maj í  bojovat na půdě Řecka, na nejkrásněj
ším jevišti světa, s nejzdatněj šími protivníky." Zde u Skottúsy, poblíž pa
horků Kynoskefal , jež opravdu vypadaj í  j ako psí hlavy, podle nichž se řecky 
jmenuj í, byl pak Filippos V. Flamininem na hlavu poražen . 

Ještě téhož roku 1 97 př. n. I. podepsal Filippos mír, jehož mírností byl 
překvapen .  Římané nežádali pro sebe žádná území, pouze náhradu váleč-
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ných výdajů, vzdání se výbojů a uznání svobody Řecka. Senát mír potvrdi l  
a Flamininus da l  jeho ustanovení  o svobodě Řeků veřejně vyhlásit na is
thmijských hrách. "Poprvé to ani všichni j asně neslyšeli , neboť na  stadionu 
zavládlo nesmírné vzrušení, a proto lidé volali , aby to hlasatel opakoval , "  
napsal Plútarchos. "Vzápětí se  strhl neuvěřitelný radostný jásot, který pře
hlušil i moře. Celý dav vyskočil ze sedadel, nikdo si už nevšímal závodníků, 
všichni se hrnuli přivítat a oslavit Flaminina jako zachránce a předního 
bojovníka Hellady." 

Flamininus byl první člověk ze Západu , který přišel do Řecka, aby mu 
přinesl splátku za jeho zásluhy, a první Neřek, který pro Řeky něco udělal . 
přitom to udělal zcela nezištně; po splnění svého úkolu se vrát i l  s l egiemi 
do Říma. Dva tisíce let museli pak Řekové čekat na dalšího :  na lorda 
Byrona. Ale to se už psala j iná kapitola jej ich děj in . . .  

Tehdy to však bohužel nedopadlo dobře. Když se Římané z Řecka stáhl i ,  
poslal Antiochos svá vojska ze Sýrie přes Dardanely a obsadil někol ik měst, 
jež dostala po míru s Filippem samostatnost. Římané protestovali ,  ale 
upřel j im právo zasahovat do řeckých věcí a vyhlásil se za "zastánce hellén
ské svobody" Roku 1 92 př. n .  I .  přistál pak s armádou na březích Řecka, 
a to na pozvání  Aitólců , kteří doufal i ,  že jim přenechá část Makedonie. 
Achajský spolek s četnými městy středního Řecka se proti  němu postavil .  
Na  jej ich společnou žádost podporovanou Rhodem a Pergamem vysla l  
senát do Řecka znovu legie .  Antiochos byl zahnán za moře do Malé Asie 
a roku 190 př. n . 1 .  v bitvě u Magnésie pod Sipylem, dnešní turecké Manisy, 
úplně rozdrcen. Seleukovská Sýrie se z této porážky už nevzpamatovala .  
Tehdy to  ovšem nemohl nikdo předvídat. Řím se proti jej í  hrozbě prohlás i l  
"ochráncem Řecka" 

"Ochránce" se řekne latinsky protector, ale Římané nezřídi l i  v Řecku 
žádný "protektorát" Ponechali jeho státům vnější i vni třní samostatnost 
a nezavázali si je ani systémem nerovnoprávných smluv. Když tam však už 
byl i, uplatňovali v nich svůj vliv, a popravdě je  třeba říci, že zpočátku spíš 
z jej ich než ze své in iciativy. Jednotl ivé státy se na ně obracely ve svých 
vzájemných sporech, pozděj i  i jednotlivé strany v čistě vnitřních věcech. 
Kromě arbitráže je  žádaly čím dál tím častěj i  také o politickou n ebo i přímo 
vojenskou podporu. Postavení senátu a jeho legátu nebylo vždy snadné: 
poměry v zemi se dlouhými válkami velmi zkomplikovaly a všude probíhal 
ostrý poli tický boj .  Římané pochopitelně podporovali prořímské státy 
a strany; každým zásahem si ovšem získávali také nepřátele. Protože ve 
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většině států byl i u moci aristokraté, odcizili si Římané demokraty a s nimi 
masy l idu. Rozčarování z tohoto vývoje bylo na obou stranách. 

Netrvalo dlouho a dobrý vztah Řeků a Římanů se rozplynul jako sen. Ba 
co víc, obrátil se v opak. Řekové začali v Římanech spatřovat své pány. 
Nikoli je ovšem za pány uznávat; v tom je velký rozdíl .  Římané začali jako 
páni j ednat. Přitom neměli ve zvyku odcházet proti své vůli ze zemí, kde 
jednou stanuly jej ich legie (tomu je naučila až příští století) .  Řekové zas 
neměli ve zvyku snášet nadvládu cizinců. 

Dalo se za těchto okolností naj ít východisko? Rozumné východisko, 
v zájmu obou stran - i té třetí, kterou je  l idstvo? 

Snad ano. Jenže dosud nikdo neví, j ak. 

Situace v Řecku byla totiž ještě složitější a rozpory v řecko-římských vzta
zích byly spíš jej ím důsledkem než příčinou . Celá země se nešťastným 
vývojem dostala do hluboké krize, která prostoupila všechny oblasti j ej ího 
materiálního a duchovního života. Nejhorší na tom bylo, že postihla také 
síly, které ji mohly z ní vyvést . 

Vzpomeňme si , kolik různých armád prošlo Řeckem v posledním století. 
Předně tedy makedonská s thessalskou j ízdou, proti ní a potom s ní armá
da Achajského spolku, proti oběma armáda Aitólského spolku, jednou 
s Athénami a podruhé na vlastní pěst armáda Sparty; kromě toho armády 
různých menších států, které nepatřily k žádnému spolku, ale bojovaly 
s každým, kdo jim přišel do cesty. Nakonec k n im přibyla ještě armáda 
římská a syrská . Nebyly to sice barbarské hordy, které všechno niči ly, ple
n ily, znásilňovaly a vraždi ly. Přesto však působily zemi a l idu těžké utrpení 
a jej ich vůdcové se nejednou dopustili činů, jež nebyly, j ak říká Plútarchos, 
"nejen hezké, ale ani vojensky nutné".  Až do bitvy u Kynoskefal tu bojovali 
Řekové vždy sami proti sobě a ať byly jej ich úmysly jakkoli pochopitelné 
nebo dokonce vznešené, konečný cíl, k němuž směřovali ,  byla jej ich vlastní 
zkáza. 

Války měly za následek ztráty na životech a materiálních hodnotách; 
navíc podvázaly růst výrobních si l  a tvorbu nových hodnot. Ubývalo pracu
j ících rukou, zejména svobodných, otrocká práce byla už ze své samotné 
povahy méně efektivní, ničení výsledků lidské snaživosti vedlo k pasivitě 
a netečnosti .  Země chřadla a chudí chudli ;  bohatí bud' přicházeli na mizi
nu, nebo j eště víc bohatli .  Zeslabení ekonomické základny a změny v so
ciální struktuře otřásly též polit ickou nadstavbou. Znovu se začali objevo-

/ 5 1 8  



ŘECKO A HELLÉNISTICKÝ SVĚT KONEC ANTICKÉHO ŘECKA 

vat tyranové, l idové sněmy podléhaly demagogům, z práv se uplatňovalo 
hlavně právo silnějšího .  Postupně se narušil celý systém morálních hodnot. 
Mizela úcta k zákonům a stará umírněnost, vědomí povinnosti nahrazova
la lhostejnost, náboženství předků ustupovalo výstředním orientálním kul
tům, vedle bídy vyrůstal přepych . Jistěže to nebylo všude stejně špatné . 
Všude se však obrátil běh věcí jakýmsi nesprávným směrem, který n ikdo 
nechtěl . Zde byl úpadek Řecka, nikoli v oblasti vědy a umění, které s ne
uvěřitelnou silou vzdorovaly všeobecné společenské krizi .  

K úsilí vojevůdců a politiků, kteří vedli Řecko do neštěstí, se připojily 
masy lidu, které nechtěly mít s nimi nic společného. Opouštěly orná pole, 
jež j im vojáci měnili ve válečná, a houfně se stěhovaly na východ, kde j im 
Seleukovci a Ptolemaiovci slibovali, že mohou žít podle svého. Byli to právě 
nejzdatnější l idé, převážně mladí rolníci a řemeslníci s manželkami, a je
j ich odchodem ztratilo evropské Řecko od 3 .  do 2. století př. n .  I .  nej méně 
čtvrtinu, snad až třetinu obyvatelstva. Tím však důsledky a příčiny krize 
neskončily. Ve 2. století př. n. I .  došlo v zemi pod vlivem všeobecné deprese 
ke katastrofálnímu poklesu porodnosti. Z války, třebas prohrané, se národ 
zpravidla vždy vzpamatuje; z občanské války rovněž, i když někdy ne zrov
na snadno. Vystěhovalectvím si může přivodit  větší ztráty, než mu dokáže 
způsobit nepřítel vyhlazováním.  Nerodí-l i  však jeho matky děti, pak mu už 
nepomůže nic. 

Řečtí historikové se hluboce zamýšleli nad touto krizí a slouží jim ke cti ,  
ž e  z ní nevinili cizí voj ska, nýbrž své vlastní předky. Dodnes cítíme z jejich 
řádků bolest i zlost. "Nehledíme-li k vítězství marathónskému, k námořní 
bitvě u Salamíny, k bitvám u Plataj a v Thermopylách, ke Kimónovým či
nům u Eurymedontu a na Kypru," napsal Plútarchos  s velkým syntet ickým 
pohledem ve Flamininově životopise, "pak ve všech ostatních bitvách bojo
vali Hellénové sami proti sobě a za své zotročenÍ. Všechny vítězné pomníky 
si postavil i  ke svému neštěstí a ke své hanbě, a tak nej častěj i řevnivost í  
a ctižádostí svých vlastních vojevůdců se  řítili do zkázy." Polybios, který byl 
svědkem vyvrcholení této krize, napsal ve 36 .  knize svých Všeobecných 
dějin : "V nynější době nastala v celé Helladě bezdětnost a vůbec nedosta
tek lidí, který způsobil vylidnění a neúrodu . . .  Příčin a  je nabíledni a n ápra
va na nás: lidé se stali zpupnými, hrabivými a lehkomysl nými, nechtějí se 
ženit, a když se už ožení, nechtěj í  mít děti, a když je již maj í, tak místo 
mnohých nejvýš jedno nebo dvě. Když jedno skosí válka a druhé n emoc, 
nezbytně zůstanou příbytky prázdné, a je tomu jako II včelích úlů: vbrzku 
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osiří a oslábnou i města . . .  " Stejně jako jiní antičtí autoři hledali sice zdroje  
této krize v morálních vlastnostech lidí, ve  špatných charakterech, a l e  mno
hé jej í  příčiny a důsledky, do toho počítaj íc zeslabení výrobních sil země, 
vystihli naprosto správně. 

Nespokojenci s poměry v Řecku neodpluli všichni  za moře; to by se asi 
byla řecká země vylidnila. Jej ich nejaktivnější skupiny v čele s demokratic
kými vůdci Achajského svazu se pokusily tyto poměry změnit; příčinu všeho 
zla spatřovaly však pouze v Římanech . Po lidových bouřích v Thessalii 
a Boiótii, kde Římané intervenovali na straně vládnoucí oligarch ie, se 
sblížily s makedonským králem Perseem, který nastoupil na trůn po smrti 
Filippa V.  roku 1 79 př. n .  I .  Od začátku své vlády nasadil totiž tvrdý 
proti římský kurs, přij ímal do své země politické uprchlíky a získal si l idové 
masy překvapuj ícím odpuštěním dluhů vůči státu . Jakmile si dal do pořád
ku armádu, vystoupil proti pergamskému králi Eumenovi II. , který byl 
římským spojencem. Římané se za Eumena postavil i ,  ale Perseus jej ich 
smírčí návrhy odmítl ,  a tak mu vypověděli roku 1 7 1  př. n . 1 .  válku . Zpočátku 
vedli vojenské akce dost liknavě, avšak roku 1 68 př. n .  I .  poslali do Make
donie silnou armádu v čele s Luciem Aemiliem Paulem, synem konsula 
padlého u Kann. K bitvě došlo u Pydny v Thermském zálivu a zprvu se 
zdálo, že Perseus tu zopakuje  vítězství svého velkého předchůdce Filip
pa II .  Makedonské falangy zatlačily legie až k jej ich táboru na návrší, avšak 
na vlnitém terénu s hloučky nízkých oliv se jej ich sevřené řady rozpadly. 
Paulus vrhl své jednotky do mezer a za necelou hodinu byl osud Makedonie 
zpečetěn. 

Římané svého vítězství využil i .  Zbavili Persea královské hodnosti a když 
se jim později sám vydal do rukou, vykázali mu nucený pobyt v Albě u Fu
cinského jezera, kde za několik let zemřel. Makedonii rozdělil i na čtyři 
vazalské státy a zakázali jim j akýkoli vzájemný styk . Perseovy spojence 
krutě potrestali .  Jej ich města většinou zničili a obyvatelstvo prodali  do 
otroctví, vůdce Achajského spolku odvedli do Říma jako rukojmí (asi tisíc 
mužů, mezi nimi i Polybia) .  Když za několik let vypuklo v Makedoni i  po
vstání, v jehož čelo se postavil j akýsi Androniskos vydávaj ící se za Perseova 
syna Filippa, poslali tam legie v čele s Quintem Caecil iem Metel lem, které 
ho po téměř dvouletém odporu porazily. Roku 1 48 př. n. I. připoj i l  pak 
senát Makedonii k Římu a prohlásil j i  za římskou provinci i .  

Krize v Řecku tím samozřejmě neskončila, ani vnitřní rozpory. A za 
zničení Makedonie, která kdysi rdousila "řeckou svobodu", nebyli Řekové 
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kupodivu Římanům vděčni .  Římanům to však už nevadilo. Zbavili se po
sledních ohledů a počínal i  s i  v Řecku jako v podrobené zemi.  Přikázali 
Achajcům, aby propustili ze svého spolku řadu měst, mezi nimi Spartu, 
která se stala římským spojencem a vznesla proti nim územní požadavky. 
Achajští vůdcové byli sice druhořadí mužové, protože ty nej lepší si Římané 
už předtím vybrali a odvezli ze země, ale římskému diktátu se postavi l i  na 
odpor. Když nic nepořídil zmocněnec senátu Sextus lul ius Caesar, vzal  věc 
do rukou Metellus, který velel legiím v Makedonii, a poslal na achajský 
sněm v Korintu legáty. "Přednesli mnoho ušlechtilých myšlenek," říká Po
lybios, který se to dozvěděl od nich. "Lid je však nevydržel poslouchat do 
konce, nýbrž s posměchem a křikem je vyhnal ." Stratég Kritoláos j eště 
prohlásil : "Chceme respektovat Římany j ako přátele, ne však poslouchat 
j ako pány ! "  A těm, kteří radili k ústupkům a poukazovali ,  že s toj í proti 
Římu sami, odpověděl :  "Jsou-li Hellénové muži, nebudou mít nouzi o spo
jence. A jsou-li děvky, tak o pány ! "  Sněm nato odhlasoval válku. Formálně 
jen proti Spartě, aby si neuzavřel cestu ke smíru . 

Cesta ke smíru byla však uzavřena :  už po ní pochodoval Metellus 
s 30 000 legionářů z Makedonie .  Kritoláos proti němu vytáh l ;  střet l i  se 
v Lokridě ve středním Řecku. Achajci a jej ich spojenci byl i poraženi a vět
šinou zůstal i  na boj išti, zahynul i Kritoláos. Velení po něm převzal stratég 
Diaios. Ihned začal budovat novou armádu. Vyzval do boje lid všech achaj
ských obcí, vymohl propuštění otroků v branném věku a j ej ich zařazení  do 
vojska, získal spojence z Megary a Argu . Asi  s 1 0 000 mužů, z nichž mnozí 
měli poprvé zbraň v ruce, postavil se pak proti legiím konsula Lucia Mum
mia na Isthmu. Padli tam na poli cti a slávy téměř všichni ;  římští profesio
nálové je pobili rychle. Diaios ztratil víru v možnost dalšího odporu a spá
chal sebevraždu.  Nebylo j iž nikoho, kdo by zvol i l  jeho nástupce . . .  

To všechno se událo během někol ika měsíců roku 1 46 př. n .  I .  Konsul 
Mummius vtáhl do Korinthu, zabavil v něm po staletí shromažďovaná 
umělecká díla a vydal ho legionářům na tři dny v plen.  Pak dal pochytat 
všechno obyvatelstvo, 250 000 až 300 000 l idí, a prodal je do otroctvÍ. Město 
potom na rozkaz senátu srovnal se zemí a jeho půdu proklel .  

Senát nato podřídil celé Řecko římskému místodržitel i  v Makedonii ;  
pozděj i  z něho vytvořil římskou provincii Achaiu. Svobodu (form ální a jak
si na komunální úrovni)  ponechal jen Athénám a Spartě j ako muzeá lním 
rezervacím staré slávy Řecka. 
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Byl by to býval zázrak, kdyby se tehdy roku 146 př. n. I. Řekové ubránil i .  
Římané měli nad nimi zdrcující převahu ve všem, co rozhodovalo. Mě
li největší a nej lepší armádu na světě, měli nesrovnatelně bohatší l idské 
a materiálové zdroje,  měli všechno dokonale promyšleno a zorganizováno. 
Jej ich vládnoucí špička dovedla mistrovsky řídit boj za světovládu a uměla 
do něho zapoj i t  všechny kladné i záporné společenské síly. Řekové byl i 
slabší i morálně, ačkoli háj i l i  svobodu a vlast: podlehli defétismu. Jediná 
převaha, která jim zbyla, byla převaha kulturní. Jenže tehdy nešlo o kultur
ní boj ,  nýbrž o válečnou srážku, a to za nesrovnatelně horšího poměru sil 
než kdysi za vpádu Peršanů . Nakonec však tato kulturní převaha Řekům 
přece jen pomohla .  Umožnila j im překonat důsledky vojenské porážky, 
neklesnout až na dno, vydržet a přežít, vzpamatovat se: uzavřít své staro
věké děj iny tak, že se to jeví j ako zázrak. 

Po podmanění Řecka nastolily legie "římský mír" Nikdy ve svých děj i
nách nezažila tato země tak strašné století. Nejdřív byla vyloupena právem 
vítěze, tj . prodejem statisíců lidí do otroctví a odvezením válečné kořist i .  
Údaje o tom Římané nezveřejni l i .  Už po bitvě u Pydny považoval však 
senát za zbytečné vybírat nadále daně od římských občanů a zvláštním 
usnesením je zrušil .  "Tři dny trval triumf," napsal Plútarchos o návratu 
Lucia Aemilia Paula, "a po celou tuto dobu byla neustále nesena a na 
vozech vezena umělecká díla, drahocenná zbroj a velké nádoby plné zla
tých a stříbrných mincí." Jako dobytá země bylo pak Řecko začleněno do 
systému římského zdanění, jenž spočíval v tom, že vypsané daně zaplatily 
společnosti finančníků, tzv. publikánů, které si j e  pak s obrovským ziskem 
vymáhaly na obyvatelstvu. Zprávy z řeckých pramenů se nám mohou zdát 
přehnané, dejme tedy slovo římskému historikovi. "Kde se objeví výběrčí 
daní," napsal Titus Livius ve své 45 . knize, "tam se bud' veřejné právo stává 
prázdným slovem, nebo spojenci ztrácej í  svobodu úplně." Místodržitelé, 
prétorové a jiní úředníci pověření správou provincií využívali všech pro
středků, aby se na j ej ich účet obohati l i ;  museli se přece za svou bezplatnou 
službu státu odškodnit . "Každý bral, odnášel, kořisti l .  Tak se světovládou 
ovládla pole chamtivost bez míry a studu, prznila a plenila všechno," na
psal římský historik Gaius Sallustius Crispus. 

Nejvíc však utrpělo Řecko za všeobecné krize, do které upadl Řím krátce 
po jeho podmanění. Tato krize vyústila v občanské války, za kterých se 
řeckou zemí třikrát přehrnuly bojující armády a děsně j i  zpustošily. Roku 
86 př. n. I .  zničil Lucius Cornelius Sulla Athény téměř jako kdysi Xerxés. 
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Na stavbu obléhacích strojů dal vykácet starobylý háj Akademie, město 
vydal vojákům v plen a odvezl z něho nesčíslné umělecké památky. Podob
ně vyloupil j iná města, neušetřil ani Olympie. Když se roku 31 př. n .  I .  
utábořil Marcus Antonius u Aktia, nařídil z ohledu ke zvířatům, aby mu 
zrekvírované obilí nosili přes hory na zádech Řekové, a to  až  z obcí vzdá
lených o 100 kilometrů. Zachoval se úryvek dopisu Ciceronova přítele 
z roku 45 př. n. 1 . :  "Na moři, při návratu z Asie, prohlížel jsem si města na  
pobřeží. . .  Za  sebou mám Aeginu, před sebou Megaru, po  pravici Pireus, 
po levici Corinthus; kdysi vesměs čilá města. A nyní leží v troskách jako 
lodní vraky." 

Řekové z ostatních zemí upadli v tomto století rovněž pod nadvládu 
Říma. Zuřily v něm sice občanské války, jež se rozšířily na celé Středomoří, 
ale vůdcové bojuj ících stran ani na okamžik nespustil i ze zřetele "celořím
ské zájmy" . Nikdy ovšem nedovolil i cizím vládcům zasahovat do vnitřních 
věcí Říma. Používali j ich j ako spojenců, ale bez práva spolurozhodování, 
a sledovali přitom především jej ich podmanění. Roku 133  př. n. I. vymřel 
pergamský královský rod a Attalos I I I .  odkázal své království v závět i  
Římu. Jeho nevlastní bratr Aristoníkos se sice v čele lidových mas a osvo
bozených otroků postavil legiím na odpor, ale po dvou letech byl poražen 
a popraven. Při této příležitosti se legie zmocnily celé lónie a Lýdie. Senát 
je tedy spoj i l  s Pergamem a vytvořil z nich římskou provincii Asii .  Roku 
125 př. n. I .  napadli Gallové Messalii ve Lvím zálivu. Římané jí jako spo
jenci přišli samozřejmě na pomoc a v zájmu obrany proti eventuá lnímu 
příštímu útoku už v ní  zůstali . Rhodos, který j im poskytl cennou pomoc ve 
druhé punské válce (roku 191  př .  n .  I .  zničením Hannibalova loďstva 
u Sídu), oslabili poskytnutím výsad konkurenčnímu Délu .  Roku 42 př. n. 1 .  
jej pak pod záminkou, že  v římské občanské válce zachovává neutralitu, 
a tím tudíž pomáhá druhé straně, dobyl a strašlivě vyplenil Gaius Cassius 
Longinus. Ve válkách s pontským králem Mithridatem VL, který se vyhlási l  
"zachráncem Asie" před Římany, podmanil s i  Gnaeus Pompeius roku 64 
př .  n . 1 .  Bithýnii a Pontos. Na zpáteční cestě obsadil pak zbytky seleukovské 
říše a proměnil je v římskou provincii Sýrii . Roku 48 př. n .  I . p řistál v Ale
xandrei Gaius lulius Caesar a důrazně upozornil Ptolemaia XI! . ,  který dal  
zavraždit jeho odpůrce Pompeia, aby se nevměšoval do římských záležitos
tí. Při této příležitosti uspořádal poměry na egyptském trůně v zájmu své 
královské milenky Kleopatry a hlavně v zájmu Říma. Za povstání, ke kte
rému přitom došlo, zničili jeho legionáři maják na ostrově Fáru a vypáli l i  
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Múseion i s jeho slavnou Bibliothékou.  V římskou provincii změnil Egypt 
až příští císař Augustus roku 30 př. n .  I .  

Tyto události patří však až  do doby, kterou historikové nazval i  "řecko
-římskou" Je to paradoxní název, protože v jeho první části je jméno 
ovládaných a teprve ve druhé jméno těch, kteří vládl i .  Přesně však vystihuje  
skutečnost. Řekové vtiskli celé této době svůj ráz, protože se  nakonec 
prosadil i  svou kulturní převahou. Přitom ani ve chvíl ích nejhlubšího poní
žení nedošlo u nich k �astavení dechu a srdeční činnosti , což se dříve po
važovalo za klinický příznak smrti, ani k vyhasnutí mozkové činnosti, což 
se za něj považuje nyní. Dokazuj í  to díla výtvarných umělců, spisovatelů 
a architektů, jež aspoň zčásti přežila pozdější ničení barbary i nebarbary. 
Vzpomeňme jen na sousoší Laókoónta od rhodských sochařů Agésandra, 
Polydóra a Athénodóra, na kolosální sousoší Potrestání Dirky od rhodských 
sochařů Apol lónia a Tauriska, na Odpočívajícího boxera od athénského 
sochaře Apollónia, na Afrodítu z kyperských Sol a vlastně i na tu mnohem 
slavnější z Mélu, na Daidala s Íkarem a j iné novoattické skulptury, na port
rétní sochy z Délu, na reliéfové sarkofágy a také na tzv. římské kopie 
řeckých soch, jej ichž tvůrci byl i převážně řečtí umělci. Vzpomeňme na 
historiky Diodóra Sicilského a Dionýsia Halikarnasského, na autora první 
známé gramatiky Dionýsia Thráckého, na "otce zeměpisu" Strabóna, na 
spisovatele Plútarcha a Pausania,  na satirika Lúkiána, na lékaře a fi lozofa 
Galéna, na astronoma a geografa Klaudia Ptolemaia, na historika fi lozofie 
Diogena Laertského, na stoika Epiktéta, na novoplatonika Plótína.  Vzpo
meňme na římské chrámy, jej ichž stavitelé maj í  řecká jména, a j inak z ar
chitektury už jen na Athény. Uprostřed Agory, tehdy už nepotřebné pro 
demokracii, bylo postaveno Agrippovo ódeion, řečník Héródés Attický dal 
postavit stadion pro panathénajské hry a ódeion pod Akropolí, dokončena 
byla také stavba největšího a zároveň posledního chrámu starých bohů 
v dnešním Řecku, athénského Olympieia . . .  A místo dlouhého pokračová
ní už jen krátký verš římského Horatia :  Graecia capta ferum victorem cepit, 
"Přemožené Řecko hrubého vítěze přemohlo" 

Tehdy roku 146 př. n .  I .  musel i  ovšem Řekové strašl ivě zaplatit za chy
by, j ichž se dopustil i :  že se nedokázali vnitřně sjednotit na přij atelné 
politické základně, že přehlíželi vnější  nebezpečí a nic proti němu nedě
lali, že byl i vojensky nepřipraveni a bez spojenců, že dopustili nadměr
né vystěhovalectví a pokles populace, že nedovedli čelit soustavnému 
úpadku výrobních sil země, že provedli a opomenuli  mnoho j iného, če-
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hož důsledkem byla jej ich slabost. A dějiny, jak známo, slabost nepromíjej í. 
To všechno nemá a samozřejmě nemůže ospravedlnit tehdejší postup 

Římanů vůči Řekům.  Ani proti Korinthu, který prostě vyhladili z povrchu 
země, naložil i  s ním j ako s Karthágem, jež bylo ovšem jej ich úhlavním 
nepřítelem a s nímž vedli tři neúprosné války na život a na smrt. Jak j im 
však ublížili Řekové, jak j im ublížil Korinth? 

Dodnes se tu člověku svírá srdce při pomyšlení na tehdejší zkázu. Všichni 
věděl i, že Diaios jde se svou narychlo sestavenou armádou do beznadějné
ho boje, a představa věcí příštích je přímo ztraumatizovala. "Neslýchané 
šílenství se všude rozmohlo natolik, že lidé se vrhali do studní a ze skal , 
a jak dí přísloví, i nepřítel by zaplakal, kdyby viděl tehdejší zkázu Hellady," 
napsal Polybios. "Sice i dříve mívali neúspěch, několikrát prohráli všechno, 
ať už v politických různicích nebo pro věrolomnost samovládců, ale nyní 
upadli v neštěstí nejnešťastnější." Nikdo v Korinthu nezůstal a nic nezůs
talo v Korinthu, jedině Apollónův chrám Římané ušetřil i .  Všechno ostatní 
zničili důkladněj i  než atomovou pumou. Dva až tři metry hlíny a kamenné 
drtě museli odkopat archeologové, aby se dostal i  ke zbytkům rozbořených 
zdí v okolí agory. Jinak vše, co odkryli, j sou jen pozůstatky pozdějš ího města 
z dob římské nadvlády, zvaného Colonia lulia Corinthus. 

Dlouhé kilometry od trosek tohoto Korinthu po Akrokorinth se táhne 
suchopár plný pýrů a bodláčí, který jen tu a tam přerušuje  pole, v němž se 
uchytilo zrno nebo víno. Pohlédneme-li na druhou stranu směrem k ně
kdejšímu přístavu Lechaiu, vidíme stejný obraz. Na Akrokorinth vede 
doslova trnitá cesta, jež ústí do brány středověké pevnosti postavené na 
antických troskách. Jinak je tu opět j en bodláčí, z něhož vyrůstaj í  divoké 
ol ivy a rohovníky s pokřivenými kmeny. Tak tedy vypadá hranice, kde končí 
antické Řecko . . .  

Ale tam dole za silnicí u modravého moře, j ež byla už v antice silnicí, 
začíná Nový Korinth. Vstal z mrtvých, je menší a skromnější, než býval 
v antice, a přes všechny rány, jež mu způsobily věky, žije .  Jako celé Řecko : 
měl být symbolem jeho záhuby a stal se symbolem jeho nezdolné životnosti . 
Chce se nám říci - jeho věčnosti . . .  
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ZÁVĚREM 

Došli jsme tedy k hranicím dějin antického Řecka a nezbývá než naši cestu 
ukončit .  Snad měla pokračovat až do třetího čtvrtého století našeho leto
počtu, protože v té době bylo v Řecku stále ještě mnoho antického: v eko
nomické základně, v politické nadstavbě, v ideologi i .  Konaly se pana thé
najské průvody a olympijské hry, hrály se attické tragédie a komedie, 
přednášelo se v Akademii a v Lykeiu.  Roku 361 n. l. si dal císař Júliános 
Apostata poslat pro věštbu do Delf a v troskách chrámu zničeného Heruly 
žila ještě stará kněžka. V téže době však už natolik pokroči l rozklad otro
kářského zřízení, natolik se rozvíjely prvky nových feudálních vztahů, na
tolik se oslabila víra ve staré bohy a rozšířilo se křesťanství, že o tom všem 
je vhodnější promluvit s i  spíš v úvodu k cestě byzantským Řeckem. Beztak 
jsme už překročil i  limit, který nám byl určen plánovaným rozsahem knihy. 

Mnohé jsme byli nuceni vzít na naší cestě zkratkou a mnohé obej ít .  
Nejednou jsme museli příl iš brzy opusti t  stará i nová města, v nichž bychom 
si přáli zůstat celé týdny, často j sme museli skončit výklad právě ve chvíli ,  
kdy jsme mohl i  přej ít od podstatného k zaj ímavému; u mnoha uměleckých 
děl jsme museli udělat po spěšné charakteristice tečku. Samozřejmě, že 
jsme nechtěli ztrácet čas a místo polemizováním; například s autory, kteří 
neustále mluví o "řeckých amfiteátrech",  ačkoli je Řekové nikdy nestavěli , 
nebo s překladateli , podle j ej ichž vysvětlivek je  prý Korinth "dnes bezvý
znamnou vesnicí" , Marathón "děj ištěm největší bitvy řeckého starověku" 
apod., nebo s publicisty, kteří si pletou elejskou školu s élidským gymnasi
em a Olymp s Olympií. Totéž platí o autorech, kteří vytrvale uvádějí  dávno 
překonaná datování některých soch a staveb . To je nám spíš líto, že jsme 
nemohli uvést názory řady historiků a archeologů na nevyřešené otázky, 
dojmy básníků a malířů z okouzlení řeckou zemí, vyznání velkých mužů 
a žen z vlivu, který na ně měli řečtí vědci a umělci . Tato kniha vznikala 
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vskutku krácením.  Mnohé z jej ích záměrných i náhodných mezer s i  však 
čtenář snadno doplní z děl uvedených v "Přehledu l iteratury" 

Rámec této knihy přesahovalo také sledování řeckého vlivu na jiné 
národy včetně našich. V antické době se naši předkové s Řeky nesetkali .  
Pokud jde  o Řeky, je  možné, že  některé zmínky z Hérodotovy čtvrté knihy 
lze vztahovat na dávné Slovany. O naší zemi věděli do hellénistické doby 
jen tolik, že někde na severu teče řeka Istros, jej íž střední a horní tok 
nazývali Danúbios. První místopisný údaj zaznamenal až Klaudios Ptole
maios ve 2. století n .  1 . ;  město Leukaristos, římské Laugaricio, dnešní 
Trenčín .  Zato v byzanstké době byl vliv Řeků na naši kulturu přímo epo
chální. Vzpomeňme jen na "slovanské apoštoly" Konstantina (Cyrila) 
a Metoděje, Řeky z Thessaloniky čili Soluně, kteří vytvořili pro naše před
ky písmo a založili u nás první školy, čímž umožnili, aby se naše národy staly 
z negramotných gramotnými .  S řeckou antikou se naši renesanční vzdělan
ci seznámili prostřednictvím římské. Otázka prvních přímých kontaktů 
s jej ími výtvory není zatím bohužel dostatečně prozkoumána. 

Pokud jde o vliv antického Řecka na Evropu, stačí říci, že po ztrátě 
kontaktu s řeckou antikou upadla do středověku a po j eho opětovném 
navázání nastoupila cestu k novověku. Anebo si znovu připomenout, že 
bez základů řecké kultury a římské říše nebylo by nynější  Evropy . . .  Lze 
však tento vliv do všech podrobností vystopovat ,  zhodnotit, "vyčíslit" ? Jistě. 
Tak jako lze spočítat všechny vlny moře. 

Před návratem z Hellady v Helladě jarní cestou vlaštovek a čápů se ještě 
jednou projdeme po známém archeologickém pol i .  Ano, Akropolis, Ago
ra, Olympieion . . .  Na jeho hranici, na půdě Lykeia, stoj í  Byronova socha. 
"Krásné Řecko ! Smutný pozůstatku zaniklé velikosti !  Nesmrtelné, třebaže 
už nejsi ,  veliké, třebaže s padlo ! "  

Tyto verše napsal Byron roku 1 8 1 1 .  Dnes platí jen zčásti .  Řecko mezitím 
vstalo a spíš než pozůstatkem své velikosti je  jej ím dědicem. Krásné je 
ovšem stále. A je-l i  něco nesmrtelné, pak je to právě Řecko - svým prů
kopnickým dílem na cestě lidského pokroku, svým vkladem do pokladnice 
světové kultury. 
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