
LÚKIÁNOS

O TANCI

1.

LYKÍNOS

 Poslyš teď, Kratóne, jak velice jsi pochybil a zmýlil ses, když jsi tímto 

hrozným obviněním připraveným asi už dávno odsoudil tanec a taneční umění, 

a navíc i mne, protože jsem se nadchnul pro hanebnou a zženštilou činnost; 

odsuzuješ to nejlepší v životě. Ale budiž ti odpuštěno, poněvadž jsi vždycky žil 

suchopárně a uznal jsi ty věci za hodné zatracení jen proto, že s nimi nemáš 

zkušenost a vážíš si jen trpkého dobra.

2.

KRATÓN

 Co jsi to za člověka, můj nejdražší příteli - i když jsi tak dobře vychovaný 

a dostatečně se vyznáš ve filosofii, nestaráš se o nic ušlechtilého a společnost 

moudrých starců, ani s nimi nesedáváš za doprovodu flétny1! Sleduješ zato 

zženštilce, jak se honosí změkčilými šaty a nevychovanými popěvky a jak 

napodobuje láskou jaté ženštiny, ty nejchlípnější z těch, co v oněch dávných 

dobách žily, všechny ty Faidry, Parthenopy a Rhodopy2. To vše předvádí za 

doprovodu drnkání, pobrukování a podupávání nohou. Opravdu směšná 

1 Tzn., že se neúčastní symposií, při kterých se pilo víno a debatovalo o nejrůznějších filosofických 
otázkách.

2 Faidra – druhá manželka Théseova, která se zamilovala do jeho syna z prvnío manželství Hippolyta. 
Když ji odmítl, zosnovala pomstu, která skončila jeho i její smrtí.
Parthenopé – dívka z Frýgie, která se zamilovala, ale nechtěla porušit svůj slib čistoty. Jako trest za 
svou vášeň si ostříhala vlasy a zasvětila se Dionýsovi. Afrodíté to považovala za svou urážku a 
proměnila ji v Sirénu.
 Rhodopé – dcera říčního boha Strýmóna. Za trest za rouhání proti Héře byla proměněna v horu. Totéž 
se stalo i jejímu manželovi Haimovi, který se rouhal proti Diovi. Tito manželé vládli nad Thrákií a 
nechali si zřídit kult, jaký přináleží pouze bohům. Možná tu ale měl Lúkiános na mysli spíše krásnou 
EgypŤanku Rodopis a pouze se pomýlil ve jméně. Rodopis se koupala a ztratila opánek, který orel 
donesl ke králi Psammtékovi do hlavního města. Král nechal hledat dívku, které střevíček náleží, a pak 
se s ní oženil. 



činnost, která se vůbec nehodí ke svobodnému člověku jako ty. Jakmile jsem 

se dozvěděl, že trávíš čas takovou podívanou, zastyděl jsem se za tebe, ale 

navíc mě i zarmoutilo, že se tím zaměstnáváš a úplně zapomínáš na Platóna, 

Chrýsippa3  i Aristotela a že zažíváš totéž, co plavci, kterým dráždil uši zpěv 

opeřených Sirén. Lidé si toho všeho navíc cení výše nežli tisíce dalších 

potěšení pro sluch a pro oči, (pokud by po nich ještě někdo toužil), nežli pištce 

a pěvce spořádaných písní za doprovodu kithary, a především výše nežli 

samotné úctyhodné tragédie a přejasné komedie, které jsou dokonce součástí 

soutěží4.

3.

Jestli tedy nechceš, aby tě všichni zavrhovali a řádní lidé na tebe 

zapomněli, budeš se muset velmi hájit. Přesto si ale myslím, že nejlepší je, když 

se vše vyhojí odmítnutím a když ani zpočátku člověk nezačne provádět něco 

neslušného. A v budoucnu hleď, ať se nám nepozorovaně nestaneš z dřívějšího 

muže nějakou Lýdkou5 nebo bakchantkou. To by nebyla jen tvoje vina, ale také 

naše, že jsme tě neodtrhli jako Odyssea od lótosu6 a znovu nevrátili do řádné 

společnosti, dříve než se ocitl v moci těch divadelních Sirén úplně. Ty kladly 

nástrahy pouze uším, a proto byl před plavbou kolem nich potřeba vosk. Tobě 

ale patrně okouzlily i zrak.

4.

LYKÍNOS

3 Stoický filosof ze 3. stol. př. Kr. Napsal prý 750 děl, z nichž dnes známe jen nepatrné zlomky.

4 Pantomimus dlouho nebyl součástí soutěží, byl jenom jejich doprovodným programem. 

5  Lýdka – Lýdové patřili mezi národy počítané mezi barbary. Barbarské ženy byly považovány za 
nespoutaně vášnivé a neschopné své vášně ovládat, nevyzpytatelné (jako příklad uveďme třeba 
Médeu z Kolchidy nebo právě Kréťanku Faidru). Podle některých verzí mýtu také Dionýsos (Bakchos) 
vstoupil do Řecka z Lýdie. 

6 Narážka na epizodu z Odysseie, v níž Odysseus zabloudil k Lótofagům (dá se přeložit jako „pojídači 
lótosu“). Kdyby jako oni pojedl jen jediný kousek oné květiny, rázem by zatoužil u nich zůstat a úplně 
by zapomněl na návrat domů. 



Ale ale, Kratóne, co jsi to na mne vypustil za zubatého psa! Připadá mi, 

že co jsi řekl - kromě toho příkladu s Lótofagy a Sirénami - se vůbec nedá 

srovnat s mými zážitky! Ti, kdo ochutnali lótos a zaslechli Sirény, byli za to, že 

jedli nebo naslouchali, odměněni záhubou. Mně to ale přineslo dobro a kromě 

toho se mi to stalo mnohem sladším potěšením. Nezačínám  zapomínat na 

domácí záležitosti ani nepřestávám poznávat lidi okolo sebe. Naopak ‒ smím-li 

užít těch slov bez váhání - vracím se z divadla mnohem moudřejší a 

prozíravější. Spíše se dá říci s Homérem, že kdo viděl ta představení, „každý se 

pokochá jimi a vrací se moudřejší od nás.“7 

KRATÓN

Lykíne, ty jeden Héraklee, co se s tebou děje, že se za to vůbec nestydíš, 

ale dokonce vypadáš důstojně! A nejhorší je, že neprojevuješ žádnou naději na 

vyléčení. Odvažuješ se naopak chválit takové ohavnosti a zavrženíhodné 

šerednosti. 

5.

LYKÍNOS

Pověz mi, Kratóne, viděl jsi už někdy to, co soudíš o tanci a věcech, 

které souvisejí s divadlem, nebo to považuješ za hanebné a zavrženíhodné, 

přestože nemáš s tou podívanou zkušenost? Pokud jsi to už viděl, jsi na tom 

stejně jako já. Jestli ale ne, jak nemá tvé hodnocení vypadat nesmyslně a 

opovážlivě, nevíš-li, co odsuzuješ?

KRATÓN

To mi ještě scházelo, usedat s tak hustým vousem a šedými vlasy mezi ty 

ženské a pomatené diváky! Nemám zapotřebí tleskat a vykřikovat neslušnou 

chválu na nějakého změkčilce, který způsobuje mravní zkázu! 

7 Od. XII, 188.



LYKÍNOS

Budiž ti to odpuštěno, Kratóne. Kdybys mě někdy poslechl, otevřel oči a 

podvolil ses - jen pro tu zkušenost,  jistě by ses neudržel a nechal se tou 

podívanou potěšit namísto jiných zábav, a tak bys i prohlédl a jasně slyšel. 

KRATÓN

Ať se nedožiju stáří, jestli bych někdy něco takového podstoupil, dokud 

mám chlupaté nohy a rostou mi vousy! A teď lituji i tebe, protože jsi úplně 

posedlý Bakchem8.

6.

LYKÍNOS

Chceš si tedy, příteli, až zanecháš těchhle urážek, poslechnout, jak 

mluvím o tanci a o tom, co je na něm pěkného? O tom, že není jen potěšením, 

ale že je těm, kdo se na něj dívají, i prospěšný! O tom, jak vychovává a jak učí, 

a o tom, jak přináší vyrovnanost duším přihlížejících, protože vyučuje pomocí 

podívané na překrásné věci, zaměstnává poslechem  výborné hudby a 

představuje jakousi společnou krásu duše i těla. Snad je to spíše jeho přednost 

nežli chyba, že tohle všechno dělá v souladu s hudbou a rytmem.

KRATÓN

 Nemám sice čas poslouchat blázna, který vychvaluje svou nemoc, ale 

chceš-li mě přesto zahrnout nějakými tlachy, jsem připraven ti poskytnout tu 

přátelskou službu a nastavit uši. Dokážu těm špatnostem dokonce naslouchat i 

8 Posedlý Bakchem – Bakchos (Dionýsos) zde vystupuje jako bůh stojící v čele slavností, při nichž jeho 
stoupenci podléhají extázi, tančí a provádějí šílené věci, mezi něž patří kupř. i sparagmos (roztrhání 
živého beránka a pojídání jeho syrového masa). Dionýsos je zároveň i bohem divadla. 



bez vosku9. Takže už utichnu a ty si povídej, co chceš, jako by ani nikdo 

neposlouchal.

7.

LYKÍNOS

 Dobrá, přesně tohle jsem chtěl. Dozvíš se ale pramálo, jestli se ti má 

zdát, že to, o čem se bude mluvit, je tlachání. A především mi připadá, že 

nevíš, že provozování tance není vůbec záležitost mladá - nezačalo včera nebo 

nedávno, za našich praotců nebo za jejich praotců. Oni sami by při svém 

hledání původu tance velmi pravdivě řekli, že se zrodil zároveň s prvotním 

stvořením a objevil se spolu s oním pradávným Erótem10. Ukázkou toho 

prvotního tance je, narozdíl od nehybných nebeských těles, tanec hvězd, jejich 

seskupení, jejich krásně vyvážené společenství a lahodně uspořádaná 

harmonie. Když tedy tanec trochu povyrostl, rozvíjel se stále lépe a nyní se 

zdá, že dosáhl svého vrcholu a stal se jakýmsi pestrým, dokonale vyvinutým a 

ladně uspořádaným dobrem. 

8.

 Jako první se prý z toho umění provozovaného Korybanty11  zaradovala 

Rheia12  ve Frýgii.  Na Krétě pak přikázala Kúrétům13 , aby tančili, a měla 

z jejich umění neobyčejný prospěch, neboť jí zachránili Dia tím, jak kolem něj 

tančili. Proto musel i Zeus spravedlivě uznat, že jim dluží odměnu, poněvadž 

9 V uších, odkaz k předchozímu hovoru o Sirénách.

10 Podle jednoho z mýtů o vzniku světa byl prvním bohem, který se vynořil z prvotního Chaosu, Erós. 

11 Doprovod bohyně Rheie, který na její počest tančil ve zbroji. Někdy se Korybanti připisují Kybele. 

12 Rheia – bohyně země a matka Diova. Její bratr a choť Kronos se obával o svou vládu nad světem, a 
tak spolkl každé dítě, které mu Rhea porodila. Po zrození Dia přišla na léčku: podstrčila mu namísto 
dítěte kámen a Dia ukryla. Jeho pláč maskovali její služebníci Kúréti tak, jak Lúkianos popisuje. 

13  Podobně jako Korybanti horští démoni. Jindy byli považovaní za první lidi, kteří vyrostli ze země 
jako houby. 



zásluhou jejich tance unikl otcovu chřtánu. Byl to ozbrojený tanec, tloukli při 

něm mečem o štíty a poskakovali po způsobu nadšených bohem a válečníků. 

 Ti nejsilnější Kréťané se v tom horlivě vycvičili a stali se nejlepšími 

v umění tance, a to nejen obyčejní lidé, ale dokonce i příslušníci královského 

rodu a lidé hodní předního postavení. Když tedy Homér prohlásil Mériona14 za 

tanečníka, nechtěl ho zahanbit, nýbrž oslavit. Tak byl označován a všem znám. 

A věděli to o něm nejen Řekové, ale i samotní Trójané, přestože to byli 

nepřátelé. Podle mne měl Homér na mysli jeho lehkost a eleganci v boji, 

kterou získal právě díky tanečnímu umění. Říká to nějak takhle:

„Morióne,

málem by býval můj oštěp navždy tě uklidnil, ač jsi

tanečník skvělý…“15

A přesto ho nezastavil. Myslím si, že snadno unikl výpadům kopí proti sobě 

právě proto, že byl vycvičen v tanci. 

9.

 Ale mohu vyjmenovat i mnoho dalších héróů, kteří jsou vycvičení ve 

stejných dovednostech a kteří udělali z té činnosti umění. Za nadaného 

považuji Neoptolema, syna Achilleova, který převelice vynikl v umění tance a 

dal mu nejkrásnější podobu. Byl podle něj nazván pyrrhichion16. Když tohle 

nadání Achilleus u dítěte rozpoznával, radoval se z toho snad více nežli z jeho 

krásy či dalších jeho schopností. A tak si jeho tanec podmanil i Ílion, do té 

doby nedobytné, a rozvrátil je do základů. 

10.

14 Vůdce Kréťanů v trojské válce, syn Molův.

15 Íl. 16, 618 – 619.

16  Pyrrhichion – Neoptolemos měl ryšavé vlasy, a proto byl někdy volán též jménem Pyrrhos – 
Rusovlasý. P. byl bojový tanec tančený ve zbroji.



 Sparťané, kteří jsou patrně z Řeků nejschopnější, si počínají ve všem ve 

shodě se zásadami Múz, a to až po sám boj za doprovodu flétny, v rytmu a 

v dobře uspořádaném šiku,  a to od doby, kdy se od Kastora a Polydeuka 

naučili karyatickému tanci (takový druh tance, který byl vyučován 

v lakónských Karách). Flétna udává Sparťanům i první znamení k bitvě. A 

právě proto, že jim velela hudba, všechny přemáhali. 

 Ještě i teď bys mohl nezřídka vidět mladíky, jak se učí tančit nebo 

bojovat se zbraní. Když ustanou v pěstním zápase, při němž se vzájemné 

tloukli a také dostali natlučeno, uzavřou souboj tancem. Uprostřed nich sedí 

flétnista a doprovází je hrou na píšťalu, podupává při tom nohou, oni se řadí 

jeden za druhým, postupují pravidelným krokem a předvádějí různé figury, 

které potěší Dionýsa  a Afrodítu - tu bojové, tu zase taneční. 

11.

 Také píseň, kterou při tanci zpívají, vyzývá Afrodítu a Eróty, aby se 

zúčastnili svátku s nimi a připojili se k tanci. A obě písně ‒ zpívají se totiž dvě 

‒ obsahují pokyny k tanci. „Vpřed,“ říkají, „vykročte, děti, a slavte pěkněji!“, 

což znamená  „lépe zatančete“. 

12.

 Podobně si počínají i ti, kdo tančí tak zvaný „řetěz“. „Řetěz“ je společný 

tanec chlapců a dívek postupujících jeden za druhým. Opravdu připomínají 

řetěz. Vede chlapec, který tančí po způsobu mladíků, což později využije v boji, 

za ním pak následuje dívka, která dává pravidelně pokyny pro dívčí způsob 

tance, aby byl řetěz spleten z rozvahy a statečnosti. A mají ještě jeden podobný 

tanec, gymnopaidie17.

13.

17 Tanec o svátku mrtvých bojovníků, který tančí nazí muži a chlapci.



 Vynechávám to, co Homér napsal o Ariadně v příběhu o Achilleově štítu 

a o tanci, který pro ni nacvičil Daidalos, protože to dobře znáš18. I to o dvou 

tanečnících, jak vedou taneční průvod, a které tam básník nazývá kejklíři. I co 

mluví o nápise na štítu jako o něčem překrásném, co vytvořil Héfaistos: „Dva 

kejklíři,…, se točili  v přemetech rychlých.19“ Je zřejmé, že i Fajákové se 

radovali z tance, neboť byli půvabní a žili ve vší blaženosti. Homér nejspíš 

proto nechal Odyssea, aby se s obdivem díval na to, jak se jim míhají nohy20. 

  14.

 V Thessalii se rozvinulo taneční vzdělávání natolik, že hlavy svého státu 

a své vojevůdce nazývali vůdci tance. Dosvědčují to nápisy pod sochami mužů, 

které vztyčovali těm, kdo se vyznamenali. Říká se v nich: „Obec si jej zvolila za 

vůdce v tanci,“ nebo: „Lid věnoval tento portrét Eilatiónovi, který dobře 

zatančil bitvu.“ 

15.

 Odvažuji se tvrdit, že nelze nalézt žádná starobylá mystéria bez tance, 

vždyť je založili Orfeus, Músaios21 a nejlepší z tehdejších tanečníků a jako něco 

velice dobrého ustanovili i to, aby se zasvěcovalo za doprovodu tanečního 

rytmu. Jako důkaz toho všichni slýchají od mnoha lidí, že ti, kdo mystéria 

prozradili, popsali je tancem, protože orgie kvůli nezasvěceným vyžadují 

mlčení.

      

16.

18 Íl. 18, 591 nn. 

19 Íl. 18, 605 – 606, téměř stejných slov užívá i v Od., 4, 18-19.

20 Od. 8, 264 – 265.

21 Músaios – mytický pěvec.



  Na Délu se zase nikdy neobětovalo bez tance, ale naopak vždycky za 

jeho doprovodu a za doprovodu hudby. Sešel se průvod chlapců a tančil při 

flétně a kithaře. Nejlepší z nich byli potom vybráni, aby tančili sólově. Zpěvy 

připisované těmto chórovým tancům se nazývaly hyporchémata a doprovázela 

je lyra. 

17.

 Ale proč ti vykládám o Řecích, když i Indové, jakmile za svítání vstanou, 

vzývají Hélia? Ne však jako my, kteří si políbíme ruku a myslíme, že to jako 

naše modlitba stačí. Oni se postaví směrem k východu slunce a zdraví Hélia 

tancem. Zaujímají bez hlesu různé taneční pozice a napodobují tanec tohoto 

boha. A to je indická modlitba, tanec i oběť. Těmito způsoby se snaží bohu 

zalíbit dvakrát: když den začíná a když končí.

18.

 Když Aitiopové válčí, i boj vedou podle zásad tance. Aitiopský muž by 

ani nevypustil šíp a neuťal lebku ‒ a té používají namísto toulce, přivazují k ní 

paprskovitě šípy ‒ pokud by nejdříve nezatancoval, nezahrozil svým vzezřením 

a tancem nevyděsil nepřítele. 

19.

 Když jsme opustili Indii a Aitiopii, hodí se v řeči postoupit také k jejich 

sousedu Egyptu. Zdá se mi, že ani starý mýtus neříká nic jiného, než že 

egyptský Próteus22 byl tanečník, člověk schopný napodobovat, který se dokáže 

přetvořit a proměnit ve vše, aby napodoboval tekutost vody, v prudkosti 

pohybu živelnost ohně, divokost lva, srdnatost leoparda i chvění stromu a 

docela všechno, co se mu zachtělo. Ten mýtus pak dal přednost tomu, čemu se 

22 Poseidónův syn, žil v na ostrově Faru (proto je zde nazýván „egyptský“). Měl věštecké nadání, ale 
využíval ho jen tehdy, pokud ho někdo přinutil. A to bylo těžké, protože musel přemoci jeho 
neomezenou schopnost se proměňovat. 



dá hůře věřit a popsal jeho povahu tak, jako by se sám stával tím, co 

napodoboval. To se týká i nynějších tanečníků. Přibližně od oné doby bys je 

viděl obratně se proměňovat a napodobovat onoho Prótea. Musíme se zmínit i 

o té Empúse23, která na sebe brala tisíce podob, jak se vtělovala v nějakou 

mytickou postavu.  

20.

 Při této příležitosti se nelze nezmínit o velmi důstojném a posvátném 

římském tanci, který nejurozenější z nich, saliové (to je jméno jedné skupiny 

kněží) tančí nejbojovnějšímu ze všech bohů, Areovi. 

21.

 Bythinský mýtus, a ten se moc neliší od italických, tvrdí o válečnickém 

bohu Priapovi, který patřil mezi Titány nebo snad ídské Daktyly a který se 

věnoval výchově ve zbrani, že nenaučil Area bojovat ve zbrani dříve, nežli 

z něj udělal dokonalého tanečníka. Area dostal od Héry ještě jako chlapce, 

ačkoli už tehdy houževnatějšího než běžný muž, a Héra ho za tu práci 

odměnila. Bral si vždy desetinu toho, co z válečné kořisti náleželo Areovi. 

22.

 Snad nebudeš čekat, abys ode mne slyšel, že dionýsiaka a bakchanálie, 

to všechno byl tanec.  Existovaly tři nejzákladnější tance, kordáx, sikinnís a 

emmeleia. Když je Dionýsovi pobočníci satyrové vynalezli, pojmenovali je po 

sobě. A tohoto umění Dionýsos užíval, ovládl jím Tyrrhény, Indy a Lýdy a 

podmanil si tyhle bojové kmeny tancem a bakchickými radovánkami.

23. 

23 Bytost z podsvětí, která v noci vystupovala na zem a brala na sebe různé podoby. Tím přitahovala 
pozornost těch, kdo ještě v noci pobývali venku, zmocnila se jich a pila jejich krev, až je zahubila. 



 Takže hleď, můj milý, ať rouhavě neobviňuješ božskou a tajemnou 

zábavu prováděnou tolika bohy s nadšením, konanou k jejich uctění a 

poskytující potěšení a užitečnou výchovu. Vím, jak miluješ Homéra a Hésioda 

(já naopak proti těm básníkům vystupuji), a proto se divím, jak se odvažuješ 

odporovat jim, když přede všemi tanec chválí. Homér vypráví velice hezky a 

líbezně o přátelství, písni a tanci, a jedině ten nazval vznešený. Dosvědčil, při 

Diovi, jak lahodná je píseň, a k tanečnímu umění patří obojí, jak sladký zpěv, 

tak vznešený tanec, ale ty máš v úmyslu obojí odsuzovat. Jinde říká ve dvou 

verších básně: „Někomu do vínku bůh dal ve věcech válečných úspěch, 

jinému loutnu a zpěv a dalšímu umění tance.“24 

 Píseň v doprovodu tance je opravdu okouzlující a je to nejkrásnější dar 

bohů. Když Homér rozdělil všechny věci na světě do dvou skupin ‒ na válku a 

mír, proti válečným věcem postavil jako zřejmě nejkrásnější právě tohle.

   

24.

 Hésiodos pak zpívá na  začátku svého eposu o Múzách velmi proslulé 

oslavné verše, že „útlýma nohama tančí kol pramene violkového, okolo oltáře 

všemohoucího Kronova syna,“25  sám je totiž viděl od nejranějšího úsvitu 

tancovat, neslyšel to jen od ostatních. 

25.

 Ale ty se, můj nejmilejší, velice rouháš, protože když vystupuješ proti 

tanečnímu umění, vzpíráš se bohům. Sókratés, nejmoudřejší člověk, (pokud se 

to dá Pýthiovi, který o tom mluví, věřit) nejen opěvoval tanec, ale také uznal za 

vhodné se mu naučit. Nejvíce měl v úctě harmonii, lad, půvab a krásu pohybu. 

Ten starý muž se nezalekl ani jedné z nejúctyhodnějších dovedností, za kterou 

tanec považoval. Měl úmyslu zabývat se tanečním uměním nejen obyčejně, ale 

24 Il. XIII, 730 – 732. 

25 Hes. Th.. 3-4. 



neváhal učit se i drobnostem, a navštěvoval i lekce pištkyň. Dokonce 

nepochyboval, že se lze něco důležitého dozvědět i od hetéry, od Aspasie. A to 

tehdy viděl to umění ještě na svém počátku, kdy ještě vůbec nebylo rozvinuté 

do dnešní krásy. Kdyby dnes viděl ty nejdovednější, jsem si opravdu jist, že by 

všeho zanechal a zajímal se jen o tuto podívanou a své chlapce by neučil 

ničemu jinému než tomuhle.    

26.

 Zdá se mi, že ačkoli chválíš komedii a tragédii, zapomínáš, že každá 

z nich má svou vlastní podobu tance. Tragédie má emmeleiu, komedie kordáx, 

někdy doplněný o třetí sikinnis. Když jsi tedy na začátku vychvaloval tragický a 

komický tanec, pištce a zpěv za doprovodu kithary a dodával jsi, že to vše je 

součástí soutěží, a proto si to zasluhuje úctu, nyní dovol každý z těch tanců 

posoudit. Přeskočme aulos a kitharu, jestli chceš. I ty jsou ale součástí 

tanečníkova umění. 

27.

 Nejprve důkladně prozkoumejme podle vnějšího vzhledu, jak tragédie 

vypadá. Jak odpudivá a zároveň děsivá podívaná je na člověka upraveného do 

nadměrné výše, který nosí střevíce na vysoké podešvi, a na hlavě má 

nataženou masku tyčící se do výše s obrovskými ústy doširoka otevřenými, 

jako by chtěla spolknout diváky! Chci se zmínit také o vycpávkách hrudníku a 

břicha, jak herec těmito umělými doplňky předstírá tloušťku, aby se hned 

nepoznalo, že je nepřirozeně vysoký. Pak zevnitř toho oděvu vykřikuje, 

předklání se a zaklání, někdy dokonce provozuje zpěv iambů a, to je nejhorší, 

zpívá o neštěstích. Považuje se odpovědný pouze za hlas. To ostatní obstarali 

básníci, kteří žili v dávných dobách. Dokud je na scéně Andromaché nebo 

Hekabé, dá se píseň snést. Kdykoli však vstoupí na scénu Héraklés, jasně 

myslící člověk by mohl právem říci, že je to úplně nejapné. Herec zpívá a 

zapomíná na sebe a nestará se ani o lví kůži ani o kyj, který leží poblíž.



28.

 A když jsi naopak obviňoval tanec, že v něm muži napodobují ženy, 

patřilo to obvinění stejně komedii jako tragédii: vždyť je v nich více žen než 

mužů. 

29.

 Komedie si z těch postav udělala  humorný druh zábavy, jako jsou 

postavy Dáů, Tibeiů a kuchařů. 

 Nemusím říkat, že tanečníkův vzhled je naopak úhledný a upravený, to je 

jasné každému, kdo není slepý. Masku má co nejkrásnější a vhodnou pro 

příslušné drama, ne s otevřenými ústy jako ty ostatní, ale s ústy zavřenými. Je 

však hodně takových, kdo přes ni křičí.

30.

 Dříve herci zároveň zpívali i tančili. Protože se ale hýbali, krátil se jim 

při zpěvu dech, a to jim působilo potíže. Proto se ukázalo jako lepší, aby jim 

zpívali jiní. 

31.

 Náměty má obojí, tragédie i pantomimus, společné a taneční vystoupení 

nejsou vůbec odlišná od tragédií, kromě toho, že jsou rozmanitější, důmyslnější 

a proměňují se na tisíce způsobů. 

 

32.

 Není-li tanec součástí soutěží, je podle mne příčinou to, že se 

pořadatelům her zdá příliš dobrý a příliš vznešený, než aby byl vyzýván ke 



zkoušce. Dovoluji si tvrdit, že jedno město v Itálii, nejurozenější z chalkidského 

rodu26, jej také začlenilo do svých her jako takovou okrasu. 

33.

 Abych nevzbudil zdání, že jsem nepoučený a nevzdělaný, chci se 

omluvit za tu spoustu věcí, o kterých jsem se ve své řeči nezmínil. Neušlo mi, 

že mnozí z těch, kteří psali o tanci před námi, věnovali se ve svém pojednání 

vždy tomu, že uváděli druhy tance, vypočítávali jejich jména, jaký každý z nich 

je a kdo ho vynalezl. Mysleli si, že tím poskytnou důkaz o své učenosti. Podle 

mého názoru je ale taková ctižádost nevkusná, krátkozraká a nevhodná, a 

proto ji nechávám být. 

34.

 Zdá se mi důležité poznamenat a upozornit tě, že teď nemám za úkol 

popsat původ veškerého tance ani si nekladu za cíl svého pojednání vypočítat 

jména všech tanců, kromě těch několika, o kterých jsem se zmínil na začátku a 

z nichž jsem si vybral ty důležitější. Nyní se mi zdá hlavní v mé práci to, abych 

tanec v jeho nynější podobě oslavil a ukázal, jak veliká potěšení a užitek v sobě 

obsáhl, ač k takové kráse nedospěl dříve než za Augusta.

 Ty první tance byly jen jakýmisi kořeny a základními kameny tanečního 

umění, naše studie však dopodrobna probírá jeho květ a zralý plod, do nějž 

právě nyní to umění dozrálo.  Přehlížím tance thermastrís27, geranos28  a jiné, 

protože v nynějším tanci z nich už nic nezbylo. Fryžský druh tance, 

provozovaný při hostinách a symposiích, rodící se s opilostí  venkovanů 

provádějících často za doprovodu ženy hrající na flétnu vysoké obtížné skoky, 

26 Míněna je Neapol.

27 Thermastrís = řec. „kleště“- jde divoký tanec, při kterém se nohy kříží po způsobu kleští.

28 Geranos = řec. „jeřáb“ – tanec, který asi napodoboval pohyby toho ptáka. Tančil se k poctě 
Afroditině.



které nad venkovským tancem nyní dokonce převažují, vynechávám ne 

z nevědomosti, ale proto, že to nemá s tancem nic společného. I Platón 

v Zákonech některé podoby tance chválí a jiné zavrhuje, dělí je na druhy 

potěšující a užitečné, vyjímá ty méně pěkné a dává přednost těm druhým29. 

35.

 Tolik o tanci samotném: Bylo by nesprávné pokračovat, když už jsme vše 

prošli. Ještě ti popíšu, co má umět sám tanečník, co je třeba vycvičit, čemu se 

naučit a čím posílit svou dovednost, abys poznal, že tohle umění nepatří k těm 

snadno zvládnutelným. Dociluje dokonalosti všestrannou výchovou, nejen 

hudbou, ale i rytmikou a metrikou, ale nejvíce filosofií, přírodními vědami a 

etikou. Přehnanou péči o umění rozpravy posoudilo jako pro sebe nevhodnou. 

Neobejde se ani bez rétoriky, ale bere si z ní svůj podíl - jak předvést mravy a 

pocity, po čemž touží i řečníci. Nevyhýbá se ani malířství a sochařství, zjevně 

napodobuje  harmonii v nich obsaženou, a proto to vypadá, že ani Feidias ani 

Apellés nejsou lepší než tanec.  

36. 

 Tanec má především chovat úctu k Mnémosyné a její dceři Polymnii a to 

se snaží mít na paměti  za všech okolností. Podle Homérova Kalchanta má být 

tanečník znalý „všeho, co jest, co bylo, i toho, co bude“30, aby to nikdy neušlo 

jeho pozornosti, ale byl naopak stále pohotovou pamětí těch věcí. Avšak to 

hlavní na tomto povolání je, co je napodobování, předvádění, vyjadřování 

myšlených věcí a  vyjevování skrytého za dovednost. A jak říká Thúkydidés o 

Perikleovi, když ho chválí, největší předností tanečníka by bylo, kdyby poznal, 

29 Platón, Lg. 814e – 816d.

30 Il. I, 70.



co je třeba a vyložil by to. Vyložením teď myslím objasnění tanečních pozic31. 

Pro toto umění je příznačný starodávný příběh a, jak už jsem řekl, jeho pečlivé 

zapamatování a jeho náležité  předvedení. 

37.

 Tanečník si musí pamatovat všechno přímo od samotného chaosu a 

prvopočátků řádu světa až po události za Kleopatry Egyptské. Tímto časovým 

rozmezím ať je ohraničeno tanečníkovo vzdělání a co je v něm obsaženo, ať 

zevrubně zná: rozdělení nebes, zrození Afrodíty, boj Titánů, zrození Dia, Rhein 

úskok, podstrčení kamení, Kronova pouta, rozdělení dědictví mezi tři bratry. 

38.

A potom jedno po druhém vzpouru Gigantů, uloupení ohně, stvoření člověka, 

odplatu Prométheovu, moc obou Erótů a pak bloudění Délu, Létiny porodní 

bolesti a zabití Pýthóna, Tityovu nástrahu32  a střed země nalezený podle letu 

orlů.

39.

 K tomu také Deukalióna a velké ztroskotání, bárku uchovávající jediné 

dva zbylé z lidského rodu a lidský rod vzešlý z kamení. Potom rozsápání 

Iakcha33, Héřin úskok, upálení Semely a obojí zrození Dionýsovo a všechny 

31  Taneční pozice – jedním z  termínů používaných v  tanci jsou tzv. schémata. Stejně jako ostatní 
používané pojmy není ani tento zcela jasný. Jde ale pravděpodobně o taneční pozice, které tanečník 
zaujímal, jejich sled, kterým pak dosáhl určitého celkového dojmu. V  pantomimu pak měl nejen 
působit esteticky, ale také vykreslit příběh.

32 Tityos přepadl Létu, Artemidinu a Apollónovu matku. Zeus ho za tento zločin potrestal přikováním 
ke skále, kde mu draví ptáci vyklovávali neustále dorůstající játra. 

33 Příběh o Dionýsovi Sabaziovi, synu Persefony a Dia. Titáni jej na Héřin rozkaz rozsápali, uvařili jej a  
Zeus jej snědl. Sabazios se pak znovu narodil jako Iakchos. 



příběhy okolo Athény, Héfaista a Erichthonia34, svár o Attiku, Halirrothios35, 

první soud na Areově vrchu a vcelku veškerou attickou mytologii:

40.

 zejména Démétřino bloudění, nalezení Kory a Keleovo pohostinství36, 

Triptolemovo zemědělství, Ikariovo vinařství a utrpení Érigonino37. A kolik je 

toho kolem Borea, kolik kolem Oreithyie38, Thésea a Aigea. Ještě i Médeia a 

její přijetí a její nový útěk do Persie. A Erechtheovy a Pandíonovy dcery a co 

zažily a vykonaly v Thrákii39. Potom Akamás a Fyllis40, první Helenin únos a 

34  Athénský král, snad syn Héfaistův a bohyně Gaie. Starala se o něj a vychovala jej Athéna. 
Erichthonios jako první zapřáhl k  vozu koně, jako první zoral zemi a jako první slavil na Athéninu 
počest panathénáje. 

35Poseidonův syn. Znásilnil Areovu dceru Alkippé a Arés ho zabil. Byl potom souzen právě na 
Areopagu, odsouzen k roční službě smrtelníkům.

36  Král, který poskytl Démétře přístřeší při jejím dlouhém bludném hledání své dcery. Démétér pak 
jako díky naučila Keleova syna Triptolema pěstovat obilí.

37 První vinař -  za svou pohostinnost dostal od Dionýsa sazenici vína, kterou přinesl do Athén. Zabili 
jej nějací pastýři, kteří se opili vínem, ale neznalí účinků tohoto nápoje mysleli, že jim Ikarios dal napít 
jedu. Když jeho dcera Érigoné našla jeho mrtvé tělo, ze žalu se oběsila. Athénské dívky pak začaly 
dělat totéž, dokud nebyl její duch usmířen.

38 Dcera athénského krále Erechthea. Boreás si ji musel unést, nechtěla se za něj provdat. Boreás se 
tímto způsobem stal „zetěm“ Athéňanů. Ti ho podle výroku orákula potom pozvali na pomoc proti 
námořní flotile perského krále Xerxa. 

39  Erechtheovy dcery spáchaly sebevraždu poté, co jejich otec jednu z  nich obětoval, aby dosáhl 
vítězství v boji proti Eleusině. Pandíonovy dcery byly dvě – Filomélu a Proknu. Tu provdal za thráckého 
krále Térea. Ten ale později zatoužil po Filoméle. Unesl ji, znásilnil a uvěznil. Aby nemohla křičet ani se 
nikomu svěřit, vyřízl ji jazyk. Ona svůj osud vetkala do závoje a poslala jej své sestře Prokně. Ta 
Filomélu osvobodila a pomstila ji i sebe – předložila Téreovi k jídlu jejich syna. 

40 Fyllis se zamilovala do Akamanta, hrdiny od Tróje. Bouře jej při návratu zdržela na moři a Fyllis se 
žalem usoužila a proměnila se v mandloň. 



výprava Dioskúridů proti městu41, Hippolytovo trápení a návrat Hérakleovců42. 

Také tyto události by snad mohly být považovány za attické. 

41.

 Vyjmenoval jsem z athénských příběhů jen tak málo, mnoho jsem 

vynechal. Následuje vyprávění z Megar: Nísos, Skylla a purpurová kadeř, 

Mínóova výprava a nevděk za dobrodiní43. Potom přijde na řadu jeden po 

druhém Kithairón a utrpení Théb a Labdakovců, příchod Kadmův a pokleknutí 

krávy44, hadí zuby, rozesetí Sparťanů a zase Kadmova proměna v hada, stavba 

opevnění za doprovodu lyry, šílenství stavitele hradeb a domýšlivost jeho ženy 

Nioby45 . Její mlčenlivý žal a příběhy Pentheovy, Aktaiónovy, Oidipovy, 

Héraklés se všemi svými zápasy a vražda dětí. 

42.

 Kéž by měl Korinthos více svých mýtů, když už má Glauku a Kreonta a 

před nimi Bellerofónta a Stheneboiu46, boj Hélia s Poseidónem, potom 

41  Helena byla poprvé unesena již jako mladičká dívka, a to athénským králem Théseem. Její bratři 
Kastór a Polydeukés (zvaní Dioskúrové – „Diovi chlapci, synové“) se vypravili proti Athénám, aby svou 
sestru osvobodili. 

42 Hérakleovi synové se několikrát pokusili o návrat na Peponnésos jako jeho vladaři, ale až potřetí se 
jim to podařilo. 

43 Život krále Nísa byl ukryt v purpurovém pramínku jeho vlasů. Dcera Skylla si chtěla získat lásku krále 
Mínóa,  který se vypravil proti jejich městu a obléhal je, a tak uposlechla jeho prosbu a kadeř svému 
otci ustřihla. Mínós jí pak pohrdl jako zrádkyní vlastního otce. 

44  Podle Apollónovy věštby se měl Kadmos putující světem usadit tam, kde usedne kráva s bílou 
skvrnou na čele, kterou ale musel Kadmia nejprve najít.

45 řeč je o thébském králi Amfíónovi, který pomáhal Titánům stavět hradby tím, že hrál na lyru. Jeho 
hra byla tak okouzlující, že se obrovské kameny samy zvedaly a vršily se v hradby. 

46  Stheneboia se zamilovala do Bellerofónta. Když ji odmítl, nařkla jej u svého manžela Proita, že ji 
obtěžoval. Proitos nechtěl Bellerofontovi, který byl u něj hostem, ublížit, poslal jej tedy 
k Stheneboiinu otci, aby jej potrestal on. Ani otec nechtěl otevřeně vztáhnout na mladíka ruku, poslal 
jej tedy zabít Chiméru. Bellerofón vzal Stheneboiu s sebou a shodil ji ze svého okřídleného koně do 
moře. 



Athamantovo šílenství, nebeský útěk Nefeliných dětí na beranu47 a přijetí Inó a 

Melikerta48!

 

43.

 Dále příběhy Pelopovců,  o Mykénách a o tom, co se v nich stalo a co se 

stalo před tím. Ínachos, Íó a její hlídač Argos, Atreus, Thyestés a Aeropé49, 

zlaté rouno, Pelopeiin sňatek, Agamemnonova vražda a pomsta na 

Klytaimnéstře. A ještě před tím válečná výprava sedmi vojevůdců, Adrastovo 

přijetí uprchlých snoubenců a věštba o nich daná50, nepohřbení padlých a 

Antigonino a Menoikeovo zatracení kvůli té válce51. 

44.

 V Nemeji jsou pak nejdůležitější věci, které si má tanečník pamatovat, 

Hypsipylé a Archémoros52. A před nimi musí znát příběhy okolo panenství 

Danay a Perseově zrození, ale nejprve musí povědět o zápase proti Gorgonám. 

47 Král Athamás byl dvakrát ženat. Jeho druhá manželka Inó se snažila zahubit Athamantovy potomky 
z prvního manželství s Nefelou. Nefelé poslala svým dětem zlatého létajícího berana, který je unesl 
děti do bezpečí.

48 Héra na Athamanta seslala šílenství, v němž zabil jednoho svého syna a chystal se usmrtit i druhého 
potomka, Melikerta, a jeho matku Inó. Ti dva před Athamantem prchali, až doběhli k vysoké skále. 
Nezbývalo jim než z ní skočit do moře. Zeus je zachránil -  přikázal nymfám, aby je přijaly mezi sebe a 
proměnil je v bohy. 

49  Aeropé, Areova manželka, pomohla svému švagru Thyestovi získat zlatého berana. Ten, kdo jej 
ukořistil, měl se podle věštby stát vládcem v Mykénách. Atreus ji dal za to vhodit do moře. 

50  u argejského krále Adrasta našli útočiště Polyneikés a Týdeus. Když král uviděl na jejich štítech 
obrazy kance a lva, pochopil, že se splnila dávná věštba, že totiž provdá své dcery za kance a lva. 
Poslechl tedy. Pomohl pak Polyneikovi ve výpravě proti Thébám.  

51  Menoikeus byl Kreontův syn. Když vojska sedmi vojevůdců  táhla proti Thébám, Teiresias pronesl 
věštbu, že se město zachrání jedině, když bude Menoikeus zabit jako smírná oběť za Oidipovy zločiny. 
Menoikeus se dobrovolně probodl.

52 Hypsipylé byla původně vládkyní na ostrově Lémnu, kde žily pouze ženy. Ukrývala však svého otce 
Thoanta a byla za to ženami vyhnána. V Nemeji pak byla přijata za chůvu pro královského synka 
Ofelta, známého později jako Archémoros. Ve chvilce nepozornosti, když Hypsipylé ukazovala 
vůdcům výpravy proti Thébám vodní pramen, byl Ofeltés uštknut hadem. Na jeho počest byly pak 
založeny nemejské hry. 



Je mu známo i vyprávění o Aithiopech, Kassiopeie, Andromedě a Kéfeovi53, 

kteří byli vírou v ty události započítáni mezi hvězdy. A musí znát i pradávné 

příběhy o Aigyptovi, Danaovi a oné svatební léčce.

 

45.

 I Lakedaimon poskytuje mnoho takových příběhů, o Hyakinthovi, 

Apollónově protivníku Zefyrovi a zabití mladíka diskem, o květu zrozenému 

z krve a o nápise, který v něm naříká54. A také o vstoupení Tyndareovců na 

nebe55, o Diově hněvu na Asklépia56. Ještě také  o pohostinném přivítání 

Parida a Helenině únosu po soudu o jablko. 

46.

Je třeba si rozmyslet, zda do spartské historie zahrnout také vyprávění o Íliu, 

vždyť je dlouhé a rozmanité. Dramata těch, kteří tam padli, se scéně rozhodně 

nabízejí. Nejlépe si potom musíme pamatovat příběhy od únosu přímo až 

k návratům domů a k Aineiově bloudění a Dídónině lásce. 

53 Král Kéfeus musel svou dceru Andromedu (matkou byla Kassiopeia) obětovat mořskému netvorovi, 
kterého poslal bůh Poseidón, aby ztrestal Kassiopeiu za její urážku mořských nymf. Perseus 
Andromedu zachránil a oženil se s ní. 

54 Mladík Hyakinthos se pro svůj půvab stal oblíbencem boha Apollóna. Bůh Zefýros (bůh západního 
větru) na Hyakintha žárlil. Jednou Apollón závodil s Hyakinthem v hodu diskem. Zefyros jej srazil na 
Hyakinthovu hlavu a mladík zemřel. Jeho krev byla proměněna v květ, který nese jeho jméno. 

55 Tyndareovci byli někdy nazýváni Kastór a Polydeukés, tedy Dioskúrové, z nichž jeden byl syn Lédy a 
krále Tyndarea (Kastór) a druhý (Polydeukés) syn Diův. Byli to bratři Heleny a Klytaimnéstry (Helena 
byla opět dcera Lédy a Dia, zatímco Klytaimnéstřiným otcem byl Tyndareus). Stáli při sobě a nechtěli 
se odloučit ani poté, když Kastór umíral. Zeus chtěl poslat Kastóra do Hádu a Polydeuka vzít k sobě 
na Olymp. Polydeukés raději přijal druhou nabízenou možnost – oba budou vždy jeden den trávit 
společně v Hádu a druhý den vystoupí  mezi olympské bohy. 

56 Asklépios byl tak dobrý lékař, že dokázal i křísit mrtvé. To se nelíbilo bohu Thanatovi a stěžoval si na 
něj u Dia. Ten se rozhněval a sežehl jej bleskem. 



 K tomu patří i dramata o Orestovi a co se proti němu odehrálo ve 

Skýthii57. A bez oslavy ať nezůstanou ani události, které se staly před tím, ať se 

naopak přidruží k těm okolo Ília: Achilleovo panenství na ostrově Skýru58, 

Odysseovo šílenství a Fíloktétova opuštěnost,  úplně celé Odysseovo bloudění, 

Kirké, Télegonos59  a Aiolova vláda nad větrem60  a ostatní věci až k potrestání 

nápadníků. Před tím ještě lest proti Palamédovi61, Naupliův hněv62, Aiantovo 

šílenství a záhuba toho druhého Aianta ve skalách63. 

47.

 Také Élis má mnoho námětů pro ty, kdo se zabývají tancem: Oinomaa, 

Myrtila a Krona a Dia, jako první soupeře z těch na Olympu. 

57  Ve Skythii na poloostrově Tauris  se měli Orestés s Pyladem zmocnit Artemidiny sochy, která jim 
měla zabezpečit plavbu domů. Ve svatyni sloužila jako kněžka Ifigenie, která měla za úkol obětovat 
každého cizince, který se ve svatyni objeví. Jenom lstí se podařilo uprchnout z Tauridy nejen dvěma 
hrdinům, ale i Ífigenii, Orestově sestře. 

58  Achilleus byl vychováván mezi samými dívkami jako dívka. Matka ho tak chtěla uchránit před 
životem válečníka, neboť mu bylo předpověděno, že jako válečník brzy zahyne. 

59  Syn kouzelnice Kirké a Odyssea. Narodil se, až když Odysseus z  Kirčina ostrova odplul. Když 
dospěl, vydal se otce hledat. Dorazil na Ithaku se svými druhy. Ti rozpoutali jakousi šarvátku 
s obyvateli Ithaky a zapletl se do ní i Télegonos, který v boji Odyssea zabil, nevěda, že zabil svého 
otce. Když se to dozvěděl, odvezl jeho mrtvé tělo na svůj rodný ostrov a s poctami je pohřbil. Říká se, 
že se pak Télegonos oženil s Pénelopou a měl s ní syna. 

60 vládce nad větry, který též jednou pomohl Odysseovi

61 v řeckém originále je výraz, který může znamenat jak „Palamédova lest“, tak „lest proti 
Palamédovi“ – když Meneláos sestavoval vojsko proti Tróji, Odysseus předstíral šílenství, aby nemusel 
do boje. Palamédés tuto lest odhalil. Odysseus pak toužil pomstít se a navíc záviděl, že je Palamédés 
chytřejší než on. Proto jej u Řeků obvinil z kolaborace s Trójany, což Palamida stálo život. 

62  Palamédův otec. Pomstil smrt syna tím, že mezi manželkami řeckých bojovníků  od Tróje rozšířil 
zvěst, že jsou jim manželé nevěrní. Mnohé manželky to pak svým choťům oplácely. Při návratu svedl 
mnoho lodí klamavou signalizací ohněm na útesy, a tak jich mnoho ztroskotalo.

63  Kromě  tzv. „velkého Aianta“ existuje ještě druhý hrdina téhož jména, tzv. „malý Aiás“, nejlepší 
řecký kopiník. Při návratu z  války jej Poseidón zachránil před smrtí v  bouři. Aiás namísto díků 
Poseidónovi dodával odvahu svým druhům vychvalováním své vlastní odvahy. Poseidón proto strhnul 
skálu, na které stál Aiás, a tak ho shodil do moře.



48.

 Bohatá je i arkadská mytologie, útěk Dafny, Kallistina proměna ve 

zvíře64, opilost Kentaurů65, zrození Panovo, Alfeiova láska a podmořský 

proud66. 

49.

 Avšak i když ve vyprávění dojdeš ke Krétě, půjčuje si tam tanec velkou 

spoustu námětů: Európu, Pásifau, oba dva býky67, labyrint, Ariadnu, Faidru, 

Androgea68, Daidala a Íkara, Glauka69  a věštecké umění Polyidovo, Talóa, 

měděného strážce Kréty70.

50.

64 Žárlivá Héra proměnila tuto Diovu milenku v medvědici.

65 Kentauři se opili na svatbě lapithského krále Peirithoa s Hippodameiou. V opilosti se pokusili unést 
Hippodameiu i ostatní lapithské ženy. Muži se dali do boje s Kentaury a skoro všechny je pobili. 

66  Bůh řeky Alfeios se zamiloval do nymfy Arethúsy. Ta nic netušila a koupala se v  jeho řece. On ji 
začal pronásledovat. Artemis  nymfě  pomohla tím, že ji proměnila v pramen proudící pod zemí a 
vystupující až na ostrůvku Ortygii. Alfeios ji pronásledoval jako podmořský pramen, až ji dostihl. 

67 Tj. posvátný bílý býk, do kterého se zamilovala Pásifaé, i Mínótaurus, pololidská a polobýčí nestůra, 
která se z tohoto spojení zrodila

68 Syn krále Mínóa a Pásifay. Zvítězil nade všemi mladíky v athénských sportovních hrách a král Aigeus 
ho ze závisti zabil. Jako odškodné si pak Mínós bral každoročně sedm athénských mladíků a sedm 
panen, které předhazoval Mínótaurovi. 

69 Řecká mytologie zná 2 Glauky – jednak syna boha Poseidona, nadaného věšteckým uměním a pak 
hrdinu od Tróje. Ani jeden z nich však nezapadá do našeho textu. Snad jde skutečně o Glauka – syna 
Poseidónova, ale je to postava, o které toho dnes již mnoho nevíme. 

70 Měděný obr, kterého věnoval Zeus Mínóovi, aby střežil Krétu. 



 A pokud vkročíš do Aitólie, i tam získává tanec mnoho. Althaiu a 

Meleagra71, Atalantu, pochodeň, zápas řeky a Héraklea72, zrození Sirén73, 

rozprostření Echínad74, Alkmaiónovo usazení se poté, co se zbavil šílenství75, 

také Nessovu a Déianeiřinu žárlivost a po ní pohřební hranici na Oitě. 

51.

 I Thrákie má mnoho, co je pro tanečníka nutné: Orfea, jeho roztrhání a 

jeho výřečnou hlavu plující na lyře76, Haima a Rhodopé77  a odplatu pro 

Lýkurga78.

 52.

71 Althaia smrtelně proklela svého syna Meleagra a ten zemřel. Zabil totiž svého strýce, jejího bratra. 
Sama ze žalu nad svým činem zešílela a spáchala sebevraždu.  

72  Héraklés si musel získat manželku Déianeiru v  boji s  říčním bohem Achélóem, jejím dřívějším 
snoubencem. Achélós se navíc uměl proměnit v býka i v hada. 

73Dcery říčního boha Achelóa a múzy Terpsichory. Měly krásný hlas a vyzvaly pyšně  k  soutěži samy 
Múzy. Ty je pak za trest proměnily v ptačí bytosti s  lidskou hlavou. Jiná verze praví, že šlo o nymfy 
vychovávající Persefonu. Když ji unesl Hadés do podsvětí, Sirény ji hledaly. Lidé jim nebyli nápomocni. 
Proto se odstěhovaly na osamělý ostrov a lákaly k němu námořníky, které pak hubily. Taková byla 
jejich pomsta na lidech.  

74 Echinady jsou skupina ostrovů v Iónském moři, proti ústí řeky Achelóu. Původně to byly nymfy. říční 
bůh Achélóos a Artemis je ztrestali za to, že vykonaly oběť jen vesnickým a místním bohům a na ně 
dva si nevzpomněly. Proto je Achélóos proměnil v ostrovy. 

75  Alkmaión pomstil svého otce tím, že zabil svou matku Erifýlu, která donutila lstí svého manžela 
Amfiaráa, aby táhl proti Thébám na Polyneikově straně. Alkmaión byl pronásledován Erinyemi, až ho 
očistil bůh Achelóos a dal mu za manželku svou dceru Kallirhoé. 

76 Orfeus byl roztrhán bakchantkami a vhozen do moře. Mořský proud ale donesl jeho hlavu na lyře až 
na ostrov Lesbos. 

77 Viz pozn. 2.

78 Thrácký král, který odporoval Dionýsovu kultu. Bůh ho stihl šílenstvím a on rozsápal vlastního syna, 
protože ho pokládal za révový keř. Zemi pak stihla neúroda, a tak lid svého krále vyvedl na horu 
Pangaion, kde byl Lýkurgos na Diův příkaz roztrhán koňmi.



 A Thessalie pak poskytuje ještě víc. Pélia, Iásóna, Alkéstis79, výpravu 

padesáti mladíků, 

53.

loď Argó a její mluvící kýl, události na Lémnu80, Aiéta a Médeiin sen, 

rozčtvrcení Apsyrta a co se stalo během plavby81  a potom Prótesiláa a 

Láodameiu82. 

54.

79 Péliás byl král v Iólku, který vyslal Iásóna s lodí Argó pro zlaté rouno do Kolchidy, aby se tak zbavil 
nepříjemného uchazeče o svůj trůn (který obsadil protiprávně). Péliás byl zároveň otcem Alkéstis, 
která se provdala za krále Adméta. Tomu Apollón slíbil nesmrtelnost v případě, že za něj zemře někdo 
jiný. Admétos prosil spoustu lidí, odmítli mu i jeho rodiče. Jen jeho manželka prosbu přijala a umírala. 
Ze spárů boha Thanata ji vyrval Héraklés, který v osudné chvíli vstoupil do Admétova paláce. Héraklés 
se tak Admétovi odvděčil za jeho pohostinnost, kterou projevil už i Apollónovi. 

80 Na Lémnu se rozkládala říše královny Hypsipyly, kde žily jen samé ženy. Argonauti si tam chtěli 
odpočinout a zůstali tam dva roky. Nebyli by odtud nikdy odpluli, kdyby Héraklés nepřipomněl, co je 
jejich úkolem. Viz také pozn. 51. 

81 Aiétés byl Médeiin otec, král Kolchidy a vlastník zlatého rouna. Slíbil Iásónovi, že mu rouno vydá, 
když splní zdánlivě nesplnitelný úkol. Médeia byla mocná čarodějka, zamilovala se do Iásóna a ve 
splnění úkolu mu pomohla. Vše dělala jen z  touhy stát se jeho ženou. Utekla s ním proto na lodi a 
nezastavila se ani před zavražděním vlastního bratra Apsyrta. Toho s sebou vzala na loď jako rukojmí. 
Když je Aiétés začal pronásledovat, zabila Apsyrta, rozčtvrtila a vhodila jej do moře. Aiétés se zdržel 
vytahováním kusů těla z vody a Argonauti zatím odpluli. 

82 Láodameia si po odchodu svého manžela Prótesiláa do trojské války dala zhotovit jeho sochu, aby 
s ní sdílela lůžko. Když padl, vyprosila si u bohů, aby se k ní na jeden den vrátil. Po jeho odchodu si 
vzala život, aby jej mohla následovat do Hádu. Prótesiláos padl v  trojské válce jako první. Podle 
věštby ten, kdo vstoupí na břehy u Tróje jako první, padne. Verze se v  názoru, proč to byl právě 
Prótesiláos, různí – buď neprohlédl Odysseou lest: Zatímco všichni váhali vystoupit z lodi, neboť znali 
proroctví, Odysseus vyhodil z  lodi svůj štít a vstoupil na něj. Prótesiláos uviděl Odyssea na břehu, a 
tak skočil za ním. Probodlo jej ihned trojské kopí. Druhá verze praví, že vystoupil na břeh úmyslně, 
neboť věštba také pravila, že ve válce zvítězí ta strana, která bude oplakávat padlého hrdinu jako 
první. Prótesiláos podle této verze přinesl oběť dobrovolně. 



 Přeneseš-li se do Asie, i tam nalezneš spoustu dramat: hned Samos a 

Polykratovo soužení a bloudění jeho dcery až k území Peršanů83  a ještě starší 

události, Tantalova pošetilost, to, jak u sebe hostil bohy, rozsekání Pelopa a 

jeho rameno ze slonoviny84. 

55.

 V Itálii je to pak Éridanos a Faethón a jeho sestry ‒ topoly, jež jej 

oplakávaly a ronily jantarové slzy. 

56.

 Takový tanečník bude znát i Hesperidky a draka strážce zlatého plodu, 

Atlantovo břímě, Géryona a cestu dobytka z Erytheie85. 

57.

83  Polykratés byl tyranem na Samu v  letech 538-522 př. Kr. Měl ve všem konání veliké štěstí. Jeho 
přítel egyptský král Amasis jej varoval, že po tak velkém štěstí musí následovat veliké neštěstí. 
Polykratés si ale špatně  vyložil příhodu se svým převzácným pečetním prstenem: vhodil jej na radu 
Amasise do moře, aby své štěstí trochu „zmírnil“. Ztráta jej trápila. Jaké bylo jeho překvapení, když 
druhý den nalezl prsten v útrobách ryby, kterou měl k večeři. Usoudil, že je to znamení bohů  -  jeho 
štěstí je nezměnitelné. Egyptský král si uvědomil, že teď dojde k  zásadnímu obratu v  Polykratově 
osudu a přerušil s  ním veškeré styky. Zanedlouho byl Polykratés svým falešným přítelem Oroitem 
pozván na návštěvu a úkladně zavražděn. Peršané jeho smrt pomstili.

84  Bohové prohlédli Tantalovu lest, potrestali jej za jeho hrůzný čin a Pelopa znovu oživili. Avšak 
Démétér v  zamyšlení nad osudy své dcery snědla kousek Pelopova ramene. Bohové tedy nahradili 
ten kousek slonovinou. 

85  Lúkiános vyjmenovává dvě práce Héraklovy – uloupení jablek ze zahrady Hesperidek a uloupení 
Géryonových stád. Géryón byl obr se třemi těly, žil na ostrově Erytheii. Héraklés měl pro Eurysthea 
získat jeho dobytek. Héraklés zabil psa i hlídače stád. Géryón svá stáda bránil, ale Héraklés ho zabil 
šípem. 



 Nebudou mu neznámy ani mytické proměny, kolik hrdinek bylo 

proměněno ve stromy, zvířata či ptáky a kolik se stalo z žen muži. Mluvím teď 

o Kaineovi86, Teiresiovi87 a takových postavách. 

58. 

 Z Foinikie bude znát Myrrhu88  a onen asyrský žal, jak byl rozmetán, a 

takové věci. I příběhy mladší, po rozpadu Makedonské říše, jak se Antipatros a 

Seleukos89 odvážili zakročit proti Stratoníčině lásce. 

59.

 Bude znát egyptské příběhy, ač jsou tajemnější, a vyjádří je proto 

názorněji. Mluvím o Epafovi90, Osiridovi a proměnách bohů ve zvířata. 

 Především o jejich láskách, lásce Diově a kolikrát se proto musel 

přestrojit. 

60.

 Bude znát i všecky tragédie podsvětí, tresty a z jakých příčin byly 

vyneseny i přátelství Peirithoa a Thésea přetrvávající až do samého Hádu.

61.

86  narodil se jako dívka, ale nechal se Poseidónem proměnit v muže, aby se mohl vypravit proti 
Kentaurům. Ti ho sice přemohli, ale nebylo možné jej zabít, protože ho Poseidón obdařil také 
nesmrtelností. Proto jej zatloukli kamením do země  a on se dostal až do podsvětí. Tam se opět 
proměnil v dívku.

87 Teiresias prožil sedm let jako žena. 

88 Zamilovala se do vlastního otce a zplodila s ním Adónida.

89  Dva vojevůdci Alexandra Velikého. Antipatros byl po Alexandrově smrti regentem jeho říše, ale 
brzy zemřel. Seleukos měl rozhodující úlohu ve válce diadochů a stal se zakladatelem říše, která nesla 
jeho jméno a obsáhla takřka všechna území dobytá Alexandrem v Asii. Vyprávění o Stratoníce se 
bohužel nedochovalo v žádných pramenech. 

90 Syn boha Dia a dcery říčního boha Ínacha, praotec krále Danaa, první egyptský král.



 Stručně řečeno, nebude mu neznámo nic z Homéra, Hésioda a nejlepších 

básníků, a zejména těch nazývaných básníci tragédie. 

 Tyhle věci jsou ojedinělé mezi mnoha: spíše jsem neznalý toho množství 

vyňal a vybral ty důležitější. Ty ostatní jsem nechal básníkům, aby je zpívali, 

tanečníkům, aby je ukázali a tobě, abys pochopil ze srovnání podobnosti toho, 

co bylo řečeno, jak je nutné, aby tanečník každou věc a vše, co mu bylo 

předem předloženo a poskytnuto, vyložil šikovně ve vhodný čas.

62.

 Protože tanečník vychází z napodobování a to, co se zpívá, se snaží 

předvádět pohybem, musí se právě tak jako řečníci, cvičit ve srozumitelnosti, 

aby si nic z toho, co je jím představováno, nežádalo žádného výkladu. Jak 

praví pythická věštba, divák má přihlížet němému tanci, a ne poslouchat 

tanečníkovo žvanění. 

63.

 A to prý zažil Démétrios Kynikos91. I on posuzuje taneční umění stejně 

jako ty. Tvrdí, že tanečník je pro flétnu, píšťaly a ostatní zvuky něco 

nadbytečného, sám drama o nic neobohacuje, pohybuje se beze slova, 

zbytečným a marným pohybem a nedává mu žádný smysl. Lidé jsou však u 

vytržení nad syrským kostýmem a nádhernou maskou, nad flétnou, drnkáním a 

lahodným hlasem pěvců. Zdobit se tím vším není věru žádná tanečníkova 

zásluha. Jeden slavný herec v době Neronově, nijak hloupý, jak říkají, a 

vynikal v paměti historie (pokud kdy vůbec někdo) i krásou pohybu, požádal 

Démétria o podle mne velice rozumnou službu: aby se naň podíval, jak tančí, a 

pak teprve ho odsuzoval. A podrobil se tomu předvést se bez doprovodu flétny 

a zpěvů. Potom provedl tohle: za mlčení bubeníků, flétnistů a pokynů chóru jen 

91 Filosof-kynik z 1. stol. n. l. , byl populární ve vybrané společnosti.



on sám zatančil o smilstvu Afrodíty a Área, předvedl Hélia a Héfaista, jak jim 

připravoval nástrahy, je oba, Afrodítu a Área v poutech, toho, který je chytal, a 

všechny bohy stojící okolo, Afrodítu, kterak se stydí, dopadeného Área, jak 

úpěnlivě prosí, a vše, co k tomu příběhu patří. A tak se Démétrios převelice 

zaradoval nad tím, co se před ním odehrávalo, a věnoval tanečníkovi tuhle 

nesmírnou chválu: „Člověče, vždyť já slyším, co hraješ! Nejen že to vidím, 

nýbrž se mi zdá, že svýma rukama přímo mluvíš!“. 

64.

 Když už jsme se v řeči octli u Nerona, rád bych se zmínil i o jednom 

cizinci, který se jednou octl v přítomnosti toho tanečníka, neboť se to stalo 

převelikou oslavou tanečního umění. Jakýsi člověk královského rodu od 

barbarů z Pontu přišel v nějaké záležitosti k Neronovi a viděl tam s jinými 

tancovat tohoto herce tak jasně, že si ani nemusel poslechem zpěvu - byl to 

poloviční Řek ‒ pomáhat k pochopení celého představení. Když se pak již 

vracel domů, Nero mu podával pravici, přikázal mu, ať si žádá, cokoli by chtěl, 

a slíbil, že mu to dá. 

 „Když mi dáš toho tanečníka“, pravil, „potěšíš mě nejvíce.“ 

 Nero řekl: „K čemu by ti tam u vás byl užitečný?“ 

 „Ovládám i sousední barbary, kteří nemluví stejným jazykem, a není 

snadné nalézt pro ně tlumočníka. Když si budu přát jeho, pohybem mi všechno 

přetlumočí.“ Toho tedy dosáhlo jeho napodobování tancem a tak zřejmé a 

jasné se jevilo. 

 

65.

 Nejrozsáhlejším tématem a předmětem zkoumání na tanečním umění je, 

jak už jsem řekl, herectví, proto se jí zabývají i řečníci, a hlavně ti, kteří 

podrobně vykládají ony takzvané studie. Nic nelze chválit více nežli schopnost 

hrajících přizpůsobit se přijatým rolím a to, že věci, jež říkají za vojevůdce, 



tyranobijce, chudáky nebo rolníky, které předvádějí, nejsou falešné, ale na 

každém z nich předvádějí to, co je jim vlastní a co je hlavní. 

66.

 Chci ti při této příležitosti povědět i historku o jiném barbaru. Když 

uviděl pět masek připravených pro tanečníka ‒ tolik částí mělo drama ‒ 

vyptával se, kdo jsou ti, kteří budou tančit a hrát zbylé postavy, protože viděl 

jen jednoho tanečníka. Když se dozvěděl, že bude všechny role tančit a hrát on 

sám, pronesl: „Utajils, že máš sice jen tohle jediné tělo, v něm však mnoho 

duší.“

67.

 To tedy řekl barbar. Ne bez příčiny ale sami Italikové nazývají tanečníka 

pantomimem, zcela zřejmě podle toho, co se děje na jevišti. Krásné je i 

básníkovo povzbuzení: „chlapče, máš nadání šelmy z mořského útesu a to si 

myslí celá obec,“92  které potřebuje i tanečník. Musí se dokonale přizpůsobit 

tomu, co dělá, a splynout se vším, co předvádí.

 Vcelku se prohlašuje, že tanec ukazuje a hraje o mravech a citech. Tu 

představuje milujícího, tu zase někoho, jak se hněvá, jindy zase šílence anebo 

někoho zarmouceného, a to vše podle daných pravidel. Co je ale nejméně 

uvěřitelné, ve stejném dni se předvádí hned zešílený Athamás, hned vyděšená 

Inó, jindy sám Átreus, a za chvíli zase Thyestés nebo Aigisthos a Aeropé. A to 

vše svede jediný člověk. 

68.

 Jiné podívané a věci k poslechu předvádějí vždy jednu určitou činnost: 

máme tu aulos, kitharu, prostou zpívanou melodii, představení tragédie nebo 

veselé komické představení. Tanečník to vše v sobě spojuje a k vidění je i jeho 

92 Pind. Fr. 235, 1-3.



různorodý a pestrý doprovod ‒ aulos, píšťala, podupávání nohou, zvuk 

cimbálu, lahodný hlas herce, souzvuk pěvců.

69.

 Jsou ještě další lidské schopnosti jiného druhu: jednak duševní, jednak 

tělesné. V tanci jsou smíšeny obojí. Věci, které se odehrávají na scéně, 

předvádějí uvažování a představují tělesnou zdatnost. Nejvýznamnější je pak 

obratnost v tom, co se předvádí, a to, že nic se neděje nahodile. Lesbónax 

z Mytilény93, skvělý muž, nazýval tanečníky cheirisofové. Chodil na jejich 

podívanou a přikláněl se k ní na úkor divadla jako k užitečnější zábavě. Učitel 

Tímokratés zas kdysi jedenkrát uviděl - nachomýtl se k tomu docela neúmyslně 

- jak tanečník předvádí své umění a zvolal: „Od jaké podívané mě to odloudila 

úcta k filosofii!“

70.

 Jestli je pravda, co o duši říká Platón, její tři části krásně ztělesňuje 

tanečník: vůli, když tancuje někoho, kdo se hněvá, žádostivost, kdykoli hraje 

zamilovaného, rozum, jakmile drží city na uzdě: tohle je v každé části tance 

rozptýleno jako hmat ve smyslech. Když se zabývám krásou a libým vzhledem 

tance, co jiného to potvrzuje, nežli Aristotelovu myšlenku, když chválil krásu a 

domníval se, že je třetí částí dobra? Slyšel jsem i nějakého muže, jak říká něco 

velice povážlivého o mlčení tanečních postav, že prý to poukazuje k nějakému 

Pythágorovu dogmatu.

71.

 Z ostatních činností, které slibují jednak potěšení, jednak užitek, jedině 

tanec objímá obojí. A užitek je tím přínosnější, že se ho dociluje s potěšením. 

93 Gramatik, autor deklamací a ztracené sbírky milostných dopisů. 1. stol. n. l.



O co je příjemnější se dívat na tanec než na boxující mladíky a tekoucí krev 

nebo na jiné, jak zápasí v prachu! Tanec je často bezpečnější než tyhle sporty a 

zároveň vypadá pěkněji a více těší oko. Těm, kdo se na ně dívají, stal se 

harmonický taneční pohyb se svými otáčkami, obraty, skoky a záklony 

potěšením, jež velmi prospívá zdraví těch, kdo je vykonávají. Řekl bych, že 

z tělesných cvičení je zároveň nejkrásnější a nejladnější, změkčuje, zohebňuje, 

činí tělo lehkým, pohotovým a udržuje v tělech nemalou sílu. 

72.

 Jak by tanec nebyl dokonale vytříbená podívaná? Vždyť zbystřuje ducha 

a cvičí i tělo, těší diváky, vyučuje množství znalostí předků za doprovodu fléten 

a činelů, za přispění ladnosti paží a okouzlení očí a sluchu. Hledáš-li tedy 

pěkné posazení hlasu, kde jinde bys ho mohl najít, či co k poslechu by bylo 

harmoničtější a rozmanitější ve zvucích? Kde by měly flétny a píšťaly sladší 

zvuk? I tohle si při tanci můžeš dosyta vychutnat. Dovoluji si tvrdit, že když 

budeš navštěvovat tuto podívanou, vytříbíš si mravy, jakmile uvidíš, že divadlo 

nenávidí špatné skutky, slzí nad těmi, kterým se křivdí a vůbec vychovává 

počínání diváků. 

73.

 Co se však musí u tanečníků především pochválit, to ještě řeknu: zdá se 

mi, že je neuvěřitelné, jak používají zároveň sílu i ohebnost končetin. Jako by 

někdo zároveň ukazoval Hérakleovu nepoddajnost a Afrodítinu eleganci. 

 

74.

 Chci ti zároveň i popsat, jaké duše a jakého těla má být nejlepší 

tanečník. Cením si přitom nejvíce duše; je myslím dobré si pamatovat, že má 

být přirozeně chytrý, pronikavého rozumu, bohaté představivosti a musí mít 



smysl pro vystižení správného okamžiku. Také musí umět ohodnotit a 

rozpoznat nejlepší básně, písně a pohyby končetin a být schopen posoudit, že 

něco bylo vytvořeno špatně. 

75.

 Podle mého názoru má tělo vyhlížet podle Polykleitova modelu94: nemá 

být ani příliš vysoký a nadmíru vytáhlý, ani malé a drobné postavy, ale docela 

souměrný. Neměl by být ani zavalitý, to by vypadalo obhrouble, ani příliš 

hubený, to by byl jako vysušená mrtvola.  

76.

 Chci ti teď povědět, jak z takovýchhle věcí křikem usvědčují vcelku 

slušní lidé. Obyvatelé Antiochie, velmi ušlechtilé obce, která má tanec ve 

veliké úctě, věnují každé z věcí, jež se říká a koná, takovou pozornost, že 

nikomu z nich nic neunikne. Jakmile na scénu vkročil malý herec a tančil 

Hektora, všichni zvolali jedním hlasem, že to je Astyanax, ale kde je Hektór! 

Jindy, když kdosi přesmíru vysoký tančil Kapanea, jak se pokouší útočit na 

hradby Théb, zvolali: „Překroč tu hradbu, žebřík ani nepotřebuješ!“ A na 

otylého, tlustého tanečníka, který se snažil o vysoké skoky, vykřikovali: 

„Prosíme, ušetři jeviště!“ Na hubeného tanečníka zvolali: „Brzy se uzdrav!“, 

jako na nemocného. O tomhle jsem se nezmínil proto, že je to humorné, ale 

abys věděl, že všichni lidé ti se pilně věnovali tanečnímu umění, takže dokázali 

přesně odlišit jeho krásu i ošklivost. 

77.

94 Sochař Polykleitos z 5. stol. př. Kr. stanovil zásady anatomických proporcí pro modelování postav. 
Vtělil tyto zásady do sochy Doryfora. 



 Tělo ať má tanečník vždycky obratné, nespoutané, ale zároveň pevné, 

aby se dokázalo v pravou chvíli ohýbat a zase narovnávat, kdykoli by bylo 

potřeba. 

78.

 Kdyby ses účastnil každého představení, viděl bys, že tanec není 

připraven ani o použití rukou jako při soutěžích, sdílí naopak ty důmyslné 

prostředky s Hermovým, Polydeukovým a Héraklovým zápasem.  

 Hérodótovi se zdá, že co se ukazuje očím, je důvěryhodnější.V tanci se 

dokonce snoubí to, co náleží uším a to, co náleží očím.  

79.

 Takhle dovede tanec čarovat. Vstoupí-li do divadla někdo zamilovaný a 

vidí tolik špatných konců lásek, rázem prohlédne. A trápí-li jej starosti, odchází 

z divadla s jasnější myslí, jako by vypil nějaký lék zapomnění „tišící žalost i 

hněv a hojící všeliké strasti“95, jak říká Homér. Známkou toho, že spolu souvisí 

dění na jevišti a vnímání všech, kteří se na představení dívají, je to, že 

divákům často tečou slzy, když se objeví něco politováníhodného, co vzbuzuje 

soucit. 

 Bakchický tanec, který se nejvíce provozuje v Iónii a Pontu, ačkoli je to 

tanec satyrský, si tak podmanil tamní lidi, že v určitou dobu všichni 

zapomenou na ostatní věci a celý den sedí a dívají se Titány, Korybanty, Satyry 

a pastýře. Tancují tam ti, kdo jsou v každé obci nejurozenější a zaujímají 

přední místa. Nestydí se, naopak ‒ dostává se jim za to velké úcty, více nežli za 

urozenost, službu obci a proslulost díky předkům. 

80.

95 Od. IV, 220-221.



 Když jsem promluvil o tom, co je na tanci chvályhodného, poslouchej 

teď i o jeho záporech. Už jsem popsal ty, které se týkají těla, měl bys ale 

věnovat pozornost i těm, které se týkají duševních schopností. Mnozí herci i 

přes svou nevzdělanost ‒ je přece nemožné, aby byli všichni chytří ‒ a přes 

svou hroznou neohrabanost vystupují jako tanečníci. Jedni mlčenlivě hrají, ale, 

jak se říká, ne podle not ‒ něco jiného dělají nohy, a něco jiného velí rytmus. 

Druzí sice tančí v rytmu, ale příběhy jsou pozadu, nebo se zase události 

předbíhají - pamatuji si, jak jsem to sám viděl. Kdosi tancoval o zrození Dia a 

zároveň předčasně předváděl Kronovo pojídání dětí, ale přitom zcela přehlédl, 

co potkalo Thyesta. A jiný zase hraje Semelu zasaženou bleskem a zároveň s ní 

předvádí Glauku, ačkoli se narodila až později. Ale z tance takových tanečníků 

nepoznáme ohavnost činů, o kterých hrají, ale  musíme je naopak považovat 

za hloupé, což jsou, a naopak je třeba chválit ty, kteří si na jevišti vždy počínají 

řádně a tancují obratně a v rytmu.

81.

 V každém případě musí být tanečník ve všech ohledech dokonale zdatný 

a obratný, aby vše, co dělá, bylo v harmonii, v souladu, v rovnováze, jedno 

k druhému ladilo, aby to bylo nenahraditelné, bez vady, úplné, složené 

z nejlepších částí, aby skladba představení byla důmyslná, aby měl tanečník 

důkladnou výchovu a rozum jak se sluší na člověka. 

 Plnou chválu si tanečník zasluhuje, když každý divák rozpozná své 

vlastní chování a vidí se v tanečníkovi jako v zrcadle, vidí, co sám prožívá a 

dělává. Diváci se v takových chvílích nemohou zdržet radosti, bez rozmyslu se 

divoce radují, protože každý z nich vidí obraz své duše a poznávají sami sebe. 

Jednoduše, delfské úsloví „Poznej sám sebe“ dochází tady naplnění a lidé 

z divadla odcházejí s poznáním o tom, co si mají volit a čemu se mají vyhýbat 

a poučeni o tom, co dříve nevěděli.



82.

 Jako při přednášení řečí, stejně i v tanci projevuje se u mnohých 

popisovaná afektovanost, jak překračují uměřenost při předvádění a jak zvyšují 

působivost více nežli je nutné. Je-li potřeba předvést něco velikého, předvádějí 

to příliš velké, je-li potřeba ztělesnit něco něžného, projevují se nadmíru 

změkčile, a mužnost přehánějí až v divokost a zvířeckost.

83.

 I já si pamatuji, že jsem viděl tancovat herce, který byl dříve vysoce 

ceněn, ve všech ohledech bystrý a vzdělaný a opravdu si zasluhoval obdiv. 

Nevím proto, jakou náhodou mohl sklouznout do nevkusného herectví 

způsobeného přeháněním při napodobování. Tančil Aianta, který po porážce 

úplně zešílel96. Propadl tomu, takže už nehrál, ale snadno se mohlo někomu 

zdát, že sám šílí. Jednomu z těch, kdo kovovou podrážkou udávají rytmus, 

roztrhl šaty, jednomu flétnistovi vytrhl píšťalu, zlomil ji a hodil na hlavu 

Odysseovi stojícímu poblíž, který právě dosáhl vítězství. A kdyby nebyla 

plstěná čapka zadržela většinu tíhy úderu, byl by hanebný Odysseus zahynul, 

padnuv do spárů bláznícímu herci. Ale divadlo vyvádělo s Aiantem, lidé 

vyskakovali, křičeli a trhali si oděv. Ti obhroublí plebejci to neodlišili od 

elegantního herectví, neviděli, co je špatné a co dobré, mysleli si naopak, že 

jde o dokonalé herectví prožitku. Ti rozumnější se shlukli, styděli se za to, co 

se dělo na jevišti, avšak neodsoudili to mlčením, nýbrž pochvalami zastírali 

hloupost takového tance, ačkoli dobře viděli, že to, co se předvádí, není 

šílenství Aiantovo, ale hercovo. Když se jim ten výtečník nezalíbil takhle, 

udělal ještě něco mnohem směšnějšího: sestoupil doprostřed členů městské 

96 Lúkianos naráží na událost z trojské války. Po smrti Achilleově matka Thetis určila, že jeho zbroj má 
připadnout tomu, kdo se nejvíce zasloužil o záchranu jeho mrtvého těla z rukou Trójanů. Nárok si na ni 
dělali Odysseus a Aiás. Bylo velmi těžké je rozsoudit. Nakonec zbroj získal Odysseus. Aianta se 
zmocnil hněv, chtěl zavraždit všechny kolem sebe. Bohové mu ale do cesty přivedli stádo dobytka, 
takže mu padlo za oběť namísto předních válečníků jen několik kusů ovcí. Když se ale Aiás z pomatení 
probral, tolik se styděl za své počínání, že spáchal sebevraždu. 



rady a sedl si mezi dva její členy, kteří se velice báli, aby je nepovažoval za 

berany a nenařezal jim. 

 Téhle příhodě se jedni divili, druzí smáli a další měli obavy, aby z toho 

přemrštěného hraní doopravdy nezešílel. 

84.

 Jakmile prý ten tanečník znovu přišel k sobě, tolik litoval toho, co udělal, 

že se úplně rozstonal smutkem, protože se v šílenství vůbec neovládal. A sám 

to dal jasně najevo: Když ho ti, kdo ho podporovali, požádali, aby jim znovu 

zatančil Aianta, odmítl a pronesl k obecenstvu: „Správný herec zešílí jen 

jedenkrát.“ Velmi ho rozhněval jeho soupeř a protivník: stejného Aianta, 

kterého zobrazil on, zahrál tak krásně a tak rozvážně zpodobil jeho šílenství, že 

byl pochválen, protože šílel jen v hranicích tanečního umění a neznásilňoval 

herectví.

85.

 Těchhle několik záležitostí a prostředků tanečního umění jsem ti, příteli, 

vylíčil, aby ses příliš nermoutil, že se na ně dívám s láskou. Kdyby ses ke mně 

chtěl při té podívané připojit, vím dobře, že bys byl rázem získán, a napříště 

bys začal po tanci bláznit. Vůbec ti pak nebudu moci říkat Kirčina slova: 

„Žasnu, žes vypil ta kouzla, a zůstal nedotčen čáry!,“97  protože budeš 

očarován, a při Diovi, nebudeš mít oslí nebo prasečí hlavu, ale jasnější rozum a 

radostí se nebudeš s nikým dělit ani o kapku toho čarovného nápoje. Jak říká 

Homér o zlatém Hermově prutu, že jím „ lidem podle své vůle bdícím uspává 

oči a spící zas budí98“, to dělá i tanec naprosto stejně, jelikož očarovává oči a 

způsobuje bdění, budí rozum ke všem činnostem. 

97 Od. X, 326.

98 Od. V, 47-48.



KRATÓN

 Ale vždyť já ti už věřím, Lykíne. Mám nastražené oči i uši. A pamatuj si, 

příteli, až půjdeš do divadla, vezmi mě s sebou, abys odtamtud neodcházel 

moudřejší než já.


