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1 ÚVOD 

Tématem práce je osud v myšlení starověkého Řecka. Důvodem pro jeho volbu 

je můj dlouhodobý zájem o studium řeckého světa, především pak o pohled řeckých 

myslitelů na svět jako uspořádaný celek, kosmos. Odtud pramení otázka: jaké je místo 

člověka v tomto světě? Na stejné téma bylo již sepsáno mnoho studií a knih, přesto se 

ukazuje, že má smysl se nastoleným vztahem zabývat. V souladu s postojem Nussbaum 

či Umlaufa můžeme říci, že je potřeba „znovu a nově“
1
 hledat smysl řeckých textů.  

Za hledáním smyslu pro současného člověka podle uvedených autorů stojí fakt, že  

ve své podstatě se člověka týkají stejné problémy. „S jakou mírou bychom měli žít, 

abychom žili život, který je pro člověka nejlepší a nejhodnotnější?“
2
 Podle Nussbaum 

tato otázka, která byla ústřední pro řeckého člověka, zůstává nadále otázkou pro člověka 

dnešního.
3
 Zároveň je třeba mít na paměti, že nelze jednoduše smazat časovou distanci 

mezi námi a řeckými autory, nemůžeme si beze zbytku přivlastnit jejich způsob myšlení 

„[…] minulé a cizí nelze beze zbytku převést do vlastního“.
4
 Stejně tak poukazuje 

Patočka v eseji Ještě jedna Antigona a Antigoné ještě jednou, že naše porozumění 

například řecké tragédii je omezené a udává k tomu četné doklady.
5
 Vstupujeme tedy  

do práce s oběma úhly pohledu: budeme respektovat svéráz jiné časové roviny  

a myšlení s ní spjatého, zároveň však podržíme myšlenku, že „přivlastnění minulého, 

například při četbě či během divadelního představení, je ve své podstatě ontologicky 

                                         
1
 UMLAUF, V. Hermeneía Aischylovy trilogie [cit. 15. 3. 2012]. In Aluze: revue pro literaturu, filozofii  

a jiné. Olomouc: Katedra bohemistiky Filozofické fakulty UP, 1/2008, s. 60-71. ISSN: 1803-3784. 

Dostupné na http://www.aluze.cz/2008_01/08_studie_umlauf.php., s. 60. 
2
 NUSSBAUM, M. C. Křehkost dobra: náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii. Praha: OIKOYMENH, 

2003. ISBN: 80-7298-089-0, s. 63. Dále cituji jako „NUSSBAUM, Křehkost dobra“. 
3
 Srov. tamtéž. 

4
 UMLAUF, s. 61. 

5
 Patočka začíná zajímavým srovnáním s - v jeho době novou - divadelní adaptací tragédie Antigoné. Hra 

je od Milana Uhdeho, nese název Děvka z města Théby a svoji premiéru měla 7. 4. 1967 (informace 

dostupné na: http://archiv.narodni-divadlo.cz). Patočka skrze ni ukazuje, jakým způsobem už tragédii 

nerozumíme, a toto neporozumění přičítá našemu zkreslenému pohledu, kdy již plně nerozumíme tomu, 

co znamená mýtus. Tak se nám osvětluje zvláštní název Patočkova, ve kterém vystupují hned dvě 

Antigony. „Antigona“ podle Patočky může být zpracována po každé jinak, „na pokračování“. Zatímco 

konflikt Antigoné může být pouze jeden a tomu bychom měli věnovat úsilí o porozumění. Srov. 

PATOČKA, J. Ještě jedna Antigona a Antigoné ještě jednou. In Umění a čas I. Vyd. 1. Praha: 

OIKOYMENH, 2004. ISBN: 80-7298-113-7, s, 389-400. Dále cituji jako „PATOČKA, Ještě jedna 

Antigona“. Zároveň s výhodou časového odstupu můžeme dodat, že sám Uhde později označil svou hru 

za špatnou (Srov. On-line rozhovor s Milanem Uhde: Nejsem si jistý, zda jsem dramatik, 23. 6. 2004. 

Dostupné na kulturním portálu: http://online.scena.cz). V současnosti můžeme uvést shlédnout divadelní 

hru Orestek (premiéra 11. 3. 2011, Divadlo Na zábradlí), která se snaží o zprostředkování tragického děje 

současnému diváku a snaží se tak, jak jsme již zmínili, nalézt smysl tragédie „znovu a nově“ (Srov. 

UMLAUF, s. 60). Zdali této ambici dostává, zůstává otázkou. 
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založený proces“.
6
 Cílem tohoto zamyšlení bylo poukázat na jeden z důvodů, který mě 

vede k volbě tématu.  

V souvislosti s úvodním zamyšlením se dostáváme k dalšímu důležitému 

bodu. Autorů, kteří se zabývají hledáním smyslu v řeckých textech, je mnoho. Z toho 

plyne i množství rozdílných interpretací obsažených v jejich studiích. V průběhu práce 

se tak s mnohými způsoby interpretace setkáme. Zároveň je zřejmé, že sekundární 

prameny tematizované v této práci budou zaujímat pouze část z existujícího množství. 

Východiska v nich obsažená budu nejen popisovat. Mým cílem je také porovnat je mezi 

sebou a zaujmout k nim vlastní stanovisko.  

Pro zkoumání osudového tématu si volím především tři autory: Anaximandra, 

Hérakleita a Aischyla. Při výkladu jejich myšlení se dostaneme i k některým dalším 

autorům, především pak k Homérovi, s jehož představami o světě se autoři, o jejichž 

myšlení nám jde, musí vypořádat. Z chápání světa jako homérského vycházejí, ale tuto 

tradici překračují. Nejznatelněji budeme tento rozchod cítit v myšlení Hérakleita 

z Efesu.  

V oddílu věnovaném Anaximandrovi se budeme blíže zabývat jeho fragmentem 

DK 12 B 1. Jak napovídá název prvního oddílu Povaha světa zachycená v jediném 

zlomku, půjde nám právě o jeho znázornění světa pomocí ambivalentních vztahů.  

Od všech jednotlivých věcí světa Anaximandros odhlíží, aby ukázal, jak svět funguje 

jako celek.  

Další oddíl práce je věnovaný Hérakleitovi. Ten v mnohém na Anaximandrovo 

pojetí dění na základě protikladných vztahů navazuje. Svět jako celek se odehrává podle 

řádu logu. Logos v pojetí Hérakleita nás upozorňuje na svůj osudový význam. Proto se 

mu budeme věnovat ve třech kapitolách, abychom tak se tak postupně k jednotlivým 

významům dostali. Nejdříve nám půjde o vztah logu a člověka, v druhé kapitole  

o lidskou duši a logos v ní obsažený. Třetí kapitola si klade za cíl navázat na výsledky 

prvních dvou kapitol a skrze ně se věnovat osudovému chodu světa. Zajímat nás bude 

především, jaké místo v Hérakleitově osudovém chodu světa zaujímá člověk. Výběr 

fragmentů tak spadá do uvedených tří oblastí.  

                                         
6
 UMLAUF, s. 61. 
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V poslední části práce se budu věnovat tragickému básníku Aischylovi. Vybírám 

první díl tragické trilogie Oresteia, Agamemnón. Pozornost zaměřím především  

na první sborovou pasáž, která je zároveň nejdelší dochovanou sborovou pasáži v řecké 

literatuře vůbec.
7
 Na pozadí této snahy stojí předpoklad, že sborové pasáže zachycují 

svět jako celek podobným způsobem, jak to činí výše zmínění myslitelé. Sdělení sboru 

v tragédii nás přivádí k jednání jednotlivců. Naskytuje se možnost projít v této práci  

od teoretického obrazu kosmu až ke člověku jako individuu. Přechod nejen mezi 

různými mysliteli, ale především mez různými způsoby myšlení a vyjadřování se 

pokusím překonat zvoleným úhlem pohledu: ústřední zájem o svět a člověka prověřím 

na třech různých úrovních. 

Metod používaných v této práci jsem se již několikrát dotkla, nyní se je pokusím 

shrnout. V každém oddílu jsem se rozhodla pro určité textové pasáže (fragmenty či 

verše), které se přímo váží k našemu tématu. K jejich významu se budu dostávat pomocí 

vybrané sekundární literatury. Nastolením různých pohledů pak vznikne prostor pro 

jejich kritické porovnání a případně vlastní interpretaci. V pasážích pojednávajících  

na obecné rovině například o kulturně-náboženských souvislostech, budu užívat metody 

popisné. Ve třetím oddílu se budu snažit vypořádat též s kritickou analýzou literárního 

textu. Doplním ještě, že používané české překlady fragmentů Anaximandra a Hérakleita 

jsou převzaty od Zdeňka Kratochvíla
8
, citace z Aischylovy trilogie jsou přejaty 

z překladu Matyáše Havrdy.
9
 Pokud používám překladu jiného, bude na to vždy 

upozorněno. V místech, kde z řeckého originálu vyplývají důležité poznatky, připojuji 

originální znění. 

 

                                         
7
 Srov. HAVRDA, M.: Aischylos: Oresteia. Pracovní překlad klasické trilogie doplněný výkladovými 

poznámkami [cit. 15. 3. 2012]. Dostupné na: http://fysis.cz/Texty/aischylos/index.htm, pozn. 31. 
8
 KRATOCHVÍL, Z., Fysis.cz [cit. 25. 2. 2012]. Dostupné na: http://fysis.cz/presokratici/ 

anaximandros.htm. 
9
 Dostupné na: http://fysis.cz/Texty/aischylos/index.htm. 
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2 ANAXIMANDROS: POVAHA SVĚTA ZACHYCENÁ V JEDINÉM 

ZLOMKU 

První fragment, kterým se budu zabývat, pochází od autora, který - podle tradice 

- jako první napsal spis o
10

 Důvodů, proč začít právě u tohoto myslitele, se bude 

ukazovat mnoho. Pro začátek vezměme v úvahu myšlenkovou návaznost mezi autory. 

V mnohých fragmentech Hérakleitových narážíme na základ, který při popisu toho, jak 

vypadá svět, používá právě Anaximandros.
11

 Jedním z hlavních impulsů, které přijme, 

budou zdánlivé (pro člověka) protiklady.  Jsou spolu spojeny tak, že se převracejí jeden 

do druhého, a tedy jsou zvláštním typem protikladů, které se vzájemně nevylučují.  

Ve výkladu, myslím, můžeme jít i dále: tyto zvláštní protiklady se bytostně potřebují. 

Takový popis skutečnosti by se mohl na první pohled zdát pro člověka obtížným,  

a přece autoři, kterými se zabývám, své myšlenky adresovali člověku jako takovému
12

, 

nikoli odborníkům v jistém oboru či oborech.
13

 Výstižně to ukazuje Patočka, který 

podobu takových protikladů dnešnímu člověku ilustruje na vztahu protikladu světla  

a stínu: „Hvězdy vidíme, jen když je tma, […] všecko viditelné je konečně odkázáno  

na protiklad světla a stínu, dne a noci.“
14

  

                                         
10

 Titul „“ se však vztahuje i k dalším myslitelům. Jak poznamenávají Kirk, Raven, 

Schofield: „′O přírodě′  byl standardní souhrnný titul, který býval připisován všem, jež Aristotelés 

nazýval tj. téměř všem předsókratikům.“ (KIRK, RAVEN, SCHOFIELD, s. 133.) V případě 

Anaximandra je však titul výstižný: vezměme si místo možného překladu „příroda“ význam „přirozenost“ 

a dostaneme se tak k hlavnímu tématu někdejšího Anaximandrova spisu. Tento význam slova 
v sobě odráží obraz světa, ve kterém „[počátkem] není ani voda, ani žádný z takzvaných prvků, nýbrž 

jakási jiná přirozenost, která je bezmezná, z níž vznikají všechna nebesa a světy v nich [...]“, DK 12 B 1. 
11

 V některých Hérakleitových zlomcích se setkáme s přímým odkazem Anaximandrova myšlení, např.  

v DK 22 B 126. KRATOCHVÍL, Z., Fysis.cz [cit. 25. 2. 2012] Dostupné na: http://fysis.cz/presokratici/ 

anaximandros.htm.  Dále cituji jako: „KRATOCHVÍL, Fysis.cz“.  
12

Právě vztah výpovědí ke každému člověku bude pro mou práci důležitý. Postavení člověka na zemi je 

komplikované: jsme součástí světa, zároveň jsme zvláštně rozkročeni mezi tím, co spadá do oblasti 

lidských dovedností a toho, co je přesahuje, obklopuje. Poznat vztah mezi těmito dvěma oblastmi je 

obtížné a klade si na člověka vysoké nároky. Opakem této snahy je bezmezná důvěra v to, co sám vytvoří, 

takový postoj v souladu s řeckou tradicí označíme za  Ve všech případech, a to ať na rovině celého 

světa či jednotlivce, bude vždy spjata s překročením míry. Možné překlady slova: „hrdost, 

zpupnost, zpupné jednání“ ukazují na jednoznačnou souvislost s lidským postojem. Ačkoli se  

u Anaximandra v použitém fragmentu se slovem nesetkáme, vkládám tuto předběžnou poznámku, 

neboť spatřuji v Anaximandrově ἄπειρον právě to, co člověka ve světě obklopuje. Naznačuji tak, že 

pojetí všech autorů, začleněných v mé práci, se budou odkazovat na jistý myšlenkový základ, ačkoli bude 

vyjadřován různými způsoby a formou.  
13

 Jistou souvislost budeme nalézat v Hérakleitových zlomcích přímo adresovaným lidem, např.:DK 22 B 

19, DK 22 B 34 a DK 22 B 72. 
14

 PATOČKA, J. Nejstarší řecká filosofie: Přednášky z antické filosofie. Praha: Vyšehrad, 1996. ISBN: 

80-7021-195-4. Dále cituji jako „PATOČKA, Nejstarší řecká fil.“. 
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Pokud si kladu v této práci za cíl ukázat nemožnost oddělit  lidské bytosti 

od přirozenosti celého světa, nenalézám lepší východisko, než Anaximandrovo diktum. 

Patočka ukazuje, že Anaximandrův pohled je pohledem z výšky, který se na vše 

jednotlivé dívá perspektivou seshora. Je tedy výrazem mohutné lidské schopnosti 

„povznést se nad vše jednotlivé a přehlížet je z obrovské výše, tak, že přestáváme s nimi 

stát na téže úrovni, přestáváme být jednou z nich.“
15

 Domnívám se, že tento výkon je 

však hluboce zakotven právě v pozorování všeho jednotlivého na světě.
16

 Zároveň jsou  

v Anaximandrově fragmentu použita slova, která budou stát celou dobu v centru naší 

pozornosti: „nutnost, trest a pokuta, bezpráví, řád času“.  

 

2.1 Anaximandrův obraz světa skrze Patočkovu interpretaci 

DK 12 B 1:  

Říká, že [počátkem] není ani voda, ani žádný z takzvaných prvků, nýbrž jakási 

jiná přirozenost, která je bezmezná, z níž vznikají všechna nebesa a světy v nich. (B 1) Z 

těch pak je jsoucím věcem vznik, do toho nastává i zánik, podle nutnosti; navzájem si 

totiž platí trest a pokutu za [své] bezpráví, podle řádu času. Takto to říká slovy dosti 

básnickými.
17

 

λέγει δ᾿ αὐτὴν [ἀρχὴν] μήτε ὕδωρ μήτε ἄλλο τι τῶν καλουμένων εἶναι 

στοιχείων, ἀλλ᾿ ἑτέραν τινὰ φύσιν ἄπειρον, ἐξ ἧς ἅπαντας γίνεσθαι τοὺς 

οὐρανοὺς καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς κόσμους· (B 1) ἐξ ὧν δὲ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι, καὶ 

τὴν φθορὰν εἰς ταῦτα γίνεσθαι κατὰ τὸ χρεών· διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν 

ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν, ποιητικωτέροις οὕτως 

ὀνόμασιν αὐτὰ λέγων. 

 

Podívejme se nyní, jaký obraz světa je zachycen v Anaximandrově fragmentu. 

Všechny jsoucí věci se vydělují z toho, co je zde nazváno bezmeznou přirozeností: 

                                         
15

 PATOČKA, Nejstarší řecká fil., s. 43. 
16

 Dokladem toho může být usilovná Anaximandrova činnost cestovatelská i jeho realizovaná vědecká  

díla: „[…] jako první vynalezl gnómon a instaloval jej na slunečních hodinách ve Spartě, jak tvrdí 

Favorinus v Rozmanitých vyprávěních: ukazoval slunovraty a rovnodennosti; a sestavil také ukazatele 

hodin. Jako první nakreslil mapu Země a moře, ale zhotovil také nebeský globus […]“, DK 12 A 2. 

Dalším příkladem jsou zajisté četná pozorování, jež těmto vynálezům nutně předcházely. „Anaximandros 

byl nepochybně ovlivněn pozorováním střídy hlavních ročních období, kdy letní horko a sucho stojí proti 

zimnímu chladu a dešti.“ KIRK, RAVEN, SCHOFIELD, s. 155. 
17

 Tučné označení slouží pouze k vyznačení důležitých slov v textu. 
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. A stejně tak, jako z ní vznikají, tak také do ní zanikají. Co je však 

nejdůležitější: vztah mezi jejich vznikem (γένεσίς) a zánikem (φθορὰ) je rovnocenný
18

. 

Za to, že se věc vydělila z bezmezné přirozenosti, bude muset zaplatit svým zánikem, a 

to podle podle nutnosti (κατὰ τὸ χρεών). Co ona nutnost znamená? Aby svět zůstal 

v rovnováze, musí být splacen jejich dluh, který vznikl jejich zrodem - podle řádu času 

(χρόνοu τάξι
19

), tedy podle toho, jak se svět děje.  Nutnost je zdrojem pohybu (vzniku 

či zániku věcí), který podléhá času .
20

 Podle Kirka, Ravena, Schofielda zde čas označuje 

„časovou lhůtu“. Každé jednotlivé věci bude náležet jiný časový úsek, který určí, kdy 

bude splacen její zrod: „Myšlenka časové lhůty je na místě: bezpráví léta má být 

vyrovnáno během zhruba stejně dlouhého období zimy, bezpráví noci během doby trvání 

dne.“
21

 Zároveň každý zánik je splacen novým vznikem: takto jsou spolu vznik a zánik 

bytostně spjaty, vypadá to, že přečinem není pouze vznik, ale zároveň i zánik.  

Myšlenka přečinu - ἀδικία - je nutně spjatá s překročením meze. Všechno toto dění věcí 

majících mez, se však děje obklopeno bezmezným horizontem, který má zcela jiný 

charakter: je věčný. Podle Patočky pak právě tento atribut  věčnosti ukazuje, že ἄπειρον 

může být označením pro prapůvodní čas.
22

  

Neurčité - ἄπειρον - se projevuje ve světě skrze to, co mez má. Tato mez 

zaručuje chod světa. Domnívám se, že mez u Anaximandra si můžeme představit jako 

to, co jest mezi protiklady: nazvěme to vztahem. Patočka o tom říká: „Tak protiklady, 

bez nichž by nebylo  nic určitého, nebylo by meze, nejsou viděny pouze staticky jako 

vzájemné hranice, nýbrž zároveň dynamicky jako namířené vnitřně proti sobě, tak jako 

vzájemná δίκη a τίσι při krevní nenávisti a mstě.“
23

 Stejně tak připomeňmě základní 

dvojici vztahů γένεσίς/φθορὰ: vznik věci si utváří svou mez právě ve svém vztahu 

k zániku
24

.  

                                         
18

 Kratochvíl při překladu poukazuje na pozdější aristotelskou terminologii. KRATOCHVÍL, Fysis.cz. 
19

 Kratochvíl zde použití τάξι staví naroveň k významu Tamtéž. 
20

 PATOČKA, Nejstarší řecká fil., s. 48. 
21

 KIRK, RAVEN, SCHOFIELD, s. 156. 
22

 PATOČKA, Nejstarší řecká fil., s. 49. 
23

 Tamtéž, s. 48. 
24

 Kirk, Raven, Schofield část fragmentu s termíny γένεσίς/φθορὰ připisují však peripatetickému 

slovníku. Srov. KIRK, RAVEN, SCHOFIELD, s. 153.  
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Vztah jednotlivých věcí s ἄπειρον vystihuje Patočka
25

 jako jejich široký kontext: 

„[…] všechnu bdělou přítomnost obklopuje; zadní strana věcí […]“.
26

 A tento kontext, 

podoben horizontu - vždypřítomný za věcmi - jim dává dle Patočkových slov potřebnou 

hloubku. Celkový obraz kosmu bychom si dle této interpretace mohli představit jako 

obraz různých vrstev, které jsme schopni rozpoznat, do velké míry právě naší 

přirozenou schopností vnímat. Nakonec se však dojde k vrstvě poslední, která objímá 

všechny ostatní: ἄπειρον. Ta je pro nás v jistém smyslu neproniknutelná: nemůžeme ji 

zcela uchopit, a přece jsme s ní neodvratně spjati: svým vznikem, který se pomalu 

převrátí do zániku. Na spjatost věcí s tím, z čeho se zrodily, s ἄπειρον, bychom podle 

Patočky neměli zapomínat, je to svazek, který nelze porušit. Můžeme jej přestat vnímat, 

ale tím ukazujeme, že světu nerozumíme: a především tím jej nezničíme.
27

 

 

2.2 Řád světa a lidské zákony 

Patočka zastává pozici, podle které nelze říci, že Anaximandros promítá lidský 

společenský řád do světa jako celku.
28

 Patočka to ukazuje na tom, že k takovému kroku 

nás dohání špatné pochopení slov, které  v nás vyvolávají asociace spjaté s politicko-

morálním prostředím (ἀδικία, δίκη, τίσι).
29

 Jsou dle něj důležitá právě proto, abychom 

si uvědomili, že vztah  jako celku světa a  přirozenosti jednotlivých věcí a 

člověka jsou  spolu provázané.
30

 Souvislost mezi nimi je však silnějšího charakteru, než 

                                         
25

 PATOČKA, Nejstarší řecká fil., s. 46-49. 
26

 Tamtéž, s. 47. 
27

Domnívám se, že takové příklady nalezneme později v jednání tragických postav. Zapomnění či 

vědomé ignorování posledního horizontu pak samozřejmě nehýbe se světem, nýbrž s osobním osudem 

jednotlivce.  
28

 „Vykládat Anaximandrova slova morálně a představovat si svět jako nezměrný tribunál, před nímž 

žádná vina neunikne trestu […]“, před takovým způsobem hodnocení nás Patočka varuje.  Zřejmě proto, 

abychom náš způsob přemýšlení o věcech „v kategoriích“ se nesnažili uplatnit na „nerozdělený“ pohled 

Anaximandrův. Tamtéž, s. 44. 
29

 Tamtéž, s. 44. 
30

 Kratochvíl poznamenává, že po jediném výskytu u Homéra (Od. X, 303) je slovo bezpečně 

doloženo až u Hérakleita. Zároveň však je velmi pravděpodobné, že slovo používali již mílétští 

filosofové, poukazem pro to mohou být dochované referáty oAnaximandrově myšlení, kde se slovo 

objevuje. Vzhledem k charakteru Anaximandrova myšlení pak je zřejmě zbytečné zpochybňovat 

„přirozenost“ či „přírodu“ zachycenou výrazem  Srov. KRATOCHVÍL, Z. Mezi mořem a nebem: 

Odkaz iónské archaické vnímavosti. Praha: Pavel Mervart 2010. ISBN: 978-80-87378-65-6., s. 244. Dále 

cituji jako „KRATOCHVÍL, Mezi mořem a nebem“. 
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že bychom přenesením lidských pravidel vysvětlovali chod světa.
31

 Ale to není vše: 

k tomu, jak se děje celý svět, se zřejmě můžeme dostat svým vlastním aktivním 

přičiněním a vyjít z lidské zkušenosti se světem je nutné: Anaximandros nám může být 

dokladem, že je toho člověk schopen jako duševního výkonu. Hérakleitos tento přístup 

převezme a dovede do stavu, kdy odhalit povahu světa nejen že můžeme, nýbrž 

musíme, je to povinností lidské bytosti (DK 22 B 50). Anaximandrův spis, podle 

Patočky, má zachytit  jako celek
32

 a tak by měl být interpretován. 

Zároveň tímto radikálním postojem Patočka odhaluje problém. Z jakého důvodu 

se nezabývat paralelou zákonů kosmických a lidských, pokud nás k tomu samotná 

textová evidence vede? Narážíme tak zřejmě na limity Patočkova fenomenologického 

pojetí. Tématem se zabývali např. Vlastos
33

 či Kahn
34

 a je tedy zřejmé, že nelze tuto 

souvislost opomenout. Dalším autorem, který na uvedené studie navazuje, je Vernant. 

V Počátcích řeckého myšlení
35

 se snaží ukázat, jaký vztah je možné mezi pojetím kosmu 

a lidského uspořádání společnosti vysledovat. Podle Vernanta na místo původního 

uspořádání monarchia přichází isonomia, a  to v obou zmíněných oblastech, ve světě  

i v obci: „Řád už není hierarchický, nýbrž spočívá v udržování rovnováhy mezi sobě 

rovnými silami; žádná z nich nesmí získat definitivní nadvládu nad ostatními, nemá-li se 

kosmos zhroutit.“
36

 Vernant ukazuje, že Anaximandros je spjatý s „Novým obrazem 

světa“, který od politického dění nelze oddělit. Podrobněji se k této myšlence vrací  

ve studii Geometrická struktura a politické představy v Anaximandrově kosmologii
37

, 

kde ukazuje, že Anaximandros pracuje s představou, kterou si o sobě samém vytváří 

                                         
31

 K podobnému způsobu hodnocení, které je zde kritizováno, docházejí například Kirk, Raven, 

Schofield: „Ustavičnou výměnu mezi protikladnými substancemi vysvětluje Anaximandros pomocí právní 
metafory odvozené z lidské společnosti: převaha jedné substance na úkor jejího protikladu je ′bezpráví′; 

reakcí na ně je znovunastolení rovnosti prostřednictvím uloženého trestu […]“, KIRK, RAVEN, 

SCHOFIELD, s. 155.  
32

 Tamtéž, s. 44. 
33

 Srov. VLASTOS, G. Equality and Justice in Early Greek Cosmologies. In Classical Philology. Vol. 42, 

no. 3, 1947, s. 156-178. 
34

 KAHN CH. H., Anaximander and the Origins of Greek Cosmology. Indianoplois/Cambridge: Hackett 

Publishing Company, Inc., 1994. ISBN: 0-87220-2-0, s. 168-171. Dále cituji jako „KAHN, 

Anaximander“. 
35

 VERNANT, J. - P. Počátky řeckého myšlení. Praha: OIKOYMENH, 1993. ISBN: 80-85241-45-5. Dále 

cituji jako „VERNANT, Počátky řec. myšlení“. 
36

 VERNANT, Počátky řec. myšlení, s. 81. 
37

 VERNANT J.-P. Geometrická struktura a politické představy v Anaximandrově kosmologii. In Hestia 

a Hermés. Praha: OIKOYMENH, 2004. ISBN: 80-7298-093-9. Dále cituji jako „VERNANT, Geom. 

struktura“. 
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městský stát. Politický slovník, který Anaximandros používá, má postihnout ty rysy 

společenství, kterých si na sobě sami vážili.
38

 Proto podle Vernanta sehrává 

podobnou úlohu ve světě, jakou má společný zákon pro všechny jedince, všem je 

uložena stejná 






2.3 a božství 

Na tento interpretační problém poukazuje ve své knize Kočandrle
40

: označení 

„“může pocházet z peripatetické tradice a jejich snahy popsat 

Anaximandrovo myšlení.
41

 Přitom poukazuje na podobu, v jaké se s  

v dochovaných fragmentech setkáváme. V kontextu našeho fragmentu DK 12 B1 se 

jedná o „bezmeznou přirozenost“. Kočandrle dochází k závěru, že 

samotné jako substantivum možná Anaximandros vůbec nepoužíval, spíše 

jeho podoby ve formě přídavného jména či příslovce. Tak nás vede k myšlence, že 

vysvětlit bychom měli právě tuto „bezmeznou přirozenost“.
42

 Pokud sledujeme 

interpretaci Kočandrleho dále, dostaneme se k hodnocení toho, co tato 

může znamenat v kontextu celého Anaximandrova myšlení: „Odkaz 

k bezmezné moci přírody, jejímž rozsahem a prostou vizualizací je v noci temnota mezi 

hvězdami.
43

 Odkaz k tomu kolem nás, z něhož vše, včetně nás samých, pochází a zase se 

do něho navrací. Odkaz, v němž se řeč vědy, poezie a náboženství stýká.“
44

 Dostali jsme 

                                         
38

 Srov. VERNANT, Geom. struktura, s. 176. 
39

 Srov. Tamtéž, s. 180. 
40

 KOČANDRLE, Anaximandros z Mílétu, Praha: Pavel Mervart, 2010. ISBN: 978-80-87378-66-3. Dále 

cituji jako „KOČANDRLE, Anaximandros z Míl.“. 
41

 Srov. KOČANDRLE, Anaximandros z Míl., s. 239. Podobně situaci hodnotí Kahn: „Unfortunately, 

what Aristotle and Theophrastus tells us about Anaximander´s is so meager, and so dependent 

upon their own conceptual scheme, that a review of the evidence will raise more questions that it can 

resolve.“ KAHN, Anaximander, s. 231.  
42

 KOČANDRLE, Anaximandros z Míl., s. 240. 
43

 Domnívám se, že opětovný výskyt příměru s hvězdami (naposledy zmíněného u Patočky), není 

náhodný. Představa, vyvolána kontrastním obrazem jasných hvězd a černé oblohy, nepředstavuje pouze 

vhodnou možnost, jak čtenáři ilustrovat hloubku Anaximandrovy myšlenky i přes zmíněné interpretační 

nesnáze, nýbrž zároveň poukazuje na to, že, ve shodě s Anaximandrovým učením je možné dostat se 

k poznání světa pojatého jako kosmos skrze vlastní zkušenost se světem. 
44

 KOČANDRLE, Anaximandros z Míl., s. 245. 
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se k důležitému bodu, s „bezmeznou přirozeností“ souvisí božství.
45

 Kahn podotýká, že 

pro Anaximandra nese 


stejný význam, jako pro Homéra země či moře.
47

 

Podobnostmi, které je možné spatřit mezi řeckým náboženstvím a pozdějším obrazem 

světa u milétských filosofů, se zabývá Vernant. Gaia představuje stabilitu, je matkou, ze 

které  vše vzešlo a zároveň se do ní zpět ponoří. Ještě výstižnějším se ve srovnání  

s  jeví Ókeanos, který obklopuje celý svět, určuje hranice všemu ostatnímu, 

ačkoli sám je bez hranic. Vernant ukazuje, že v řeckém náboženství byly imaginativně 

zachyceny problémy, které budou později explicitně vysloveny jako koncept světa. 

Zároveň však poznamenává, že taková představa si v očích Miléťanů žádala objasnění: 

co stojí za stabilitou země?
48

 Jak tedy podobu jako božství chápat? Jistě ne tak, 

jako bohy tradiční. Oproti nim totiž Anaximandrův „kosmický bůh“
49

 nevzniká ani 

nezaniká. Olympští bohové se přinejmenším rodí a žijí v generacích, ačkoli jsou 

nesmrtelné povahy.
50
Koncepce božství postavená proti epické tradici podle Kahna 

přichází s novým pojetím: božstvím, které je osvobozené od vzniku a zániku. Svět 

pojatý jako , je charakterizován skrze řád a rovnováhu. Podle Kahna dává 

možnost vzniknout jedinému "monotheismu" známému v Řecku. Je to bůh řeckých 

filosofů, který vládne skrze přírodní zákon a jeho odhalení je možné spatřit skrze stále-

proměňující se cykly.
51

 sama vzniku a zániku nepodléhá, ale na jejím 

základě se každému vzniku i zániku dostává.  

2.4 Od Anaximandra k Hérakleitovi 

Předtím, než se naše snažení upne k dalšímu mysliteli, pozastavme u smyslu 

toho, co bylo doposud řečeno. Dostali jsme se skrze interpretace různých autorů 

k možným významům Anaximandrova Viděli jsme, že tradiční náboženský 

obraz v sobě obsahuje, zároveň jej však podstatným způsobem přesahuje. Vyjít 

z Anaximandrova myšlení ukázalo se být vhodným krokem: otevřela se zde důležitá 

                                         
45

 Kočandrle tuto souvislost poukazuje na fragmentu DK 12 A 15, dochovaném skrze Aristotela:  

„A bezmezno je božstvím, neboť je nesmrtelné a nehynoucí, jak praví Anaximandros a většina badatelů  

o přírodě.“ Srov. KOČANDRLE, Anaximandros z Míl., s. 233. 
46

 U Kahna nese přízvisko "boundless", proto jeho interpretaci začleňuji k pojetí  coby 

bezmezné přirozenosti. Srov. Kahn, Anaximander, s. 293-239. 
47

 Srov. KAHN, Anaximander, 239. 
48

 Srov. VERNANT, s. 179-180. 
49

 Označení "Cosmic God" je převzato od Kahna. Srov. KAHN,  Anaximander and the Origins, s. 238. 
50

 Srov. KAHN, Anaximander and the Origins, s. 239.  
51

 Srov. Tamtéž, s. 239.  
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témata, která např. podle Kirka, Vlastose, Kahna či Vernanta, souvisejí přímo s lidským 

společenstvím. Zároveň jsme se za pomoci Patočkovy interpretace dostali k důležitým 

vztahům: jsme obklopeni horizontem, jehož jsme projevem. Sám horizont je však pro 

nás neproniknutelný a lidský život je časově omezen. Podle Anaximandrova světa, jak 

jsme jej představili v této kapitole, bude muset člověk zaplatit za svůj vznik svým 

zánikem. To je důvodem, proč z lidského hlediska chápat naši hranici z pozice naší 

smrtelnosti.  
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3 HÉRAKLEITOS: SVĚT, VE KTERÉM VLÁDNE  

V centru Hérakleitova učení nachází se, jak se obecně soudí,   . Slovo 

samotné má v řeckém jazyce celou řadu významů: „počet, výpočet, poměr, rozpočet, 

řád, podoba, slovo, řeč, hovor, rozmluva, jednání, společná úmluva, výrok, pojem, 

smysl, průpověď“.
52

 Je nutné při interpretaci nezapomenout na možné významy  

a široký kontext, ve kterém lze slovo použít. Je velmi nepravděpodobné, že by se 

v Hérakleitově pojetí na některý z uvedených významů omezoval.
53

 K takovému 

přístupu, jak se domnívám, nás vede i dvojí chápání logu, jak se s ním setkáváme přímo 

v Hérakleitově zlomku DK 22 B 50: „[…] Jestliže vyslechli ne mě, nýbrž řeč, je 

moudré, aby souhlasili, že všechno jest jedno […]“
54
 Již po prvním přečtení rýsuje 

se základní rozlišení dvou způsobů řeči, dvojí rozlišení logu. Nesouhlasit s Hérakleitem 

neznamená nerozumět světu. Je zřejmě tolik cest poznání, kolik lidských duší se o to 

pokusí.
55

 Distinkce mezi logem Hérakleitovým a logem odehrávajícím se ve světě, je 

skrze tento fragment znatelná. Hérakleitos skrze svůj napsaný logos zprostředkovává 

svůj vztah mezi ním a logem, zároveň ukazuje, že to je jen jedna z mnoha cest.
56

 Různé 

roviny významů slova budeme rozebírat v několika následujících kapitolách.  

                                         
52

 SLŘČ, s. 663. 
53

 V souvislosti s tím se vynořuje otázka, v jakém smyslu je tzv. „nauka o logu“ centrálním problémem 

Hérakleitova myšlení. V tomto smyslu je velmi inspirativní článek s názvem „Existuje u Hérakleita nauka 

o logu?“ Takový přístup přinejmenším komplikuje pohodlný způsob chápání filosofova učení, kdy z logu 

učiníme něco jako „terminus technicus“. Podobně příspěvek uvádí v předmluvě ke sborníku Martin 

Pokorný. (ROBINSON, T. M. Existuje u Hérakleita nauka o logu? In Hérakleitos z Efesu: Zkušenost 

 a řeč. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN: 978-80-7298-271-4.) 
54

 [] []. 
55

 Pro srovnání vezměme v úvahu zlomek DK 22 B 45: „Ani ten, kdo prochází všechny cesty, nemůže 

svým krokem najít hranice duše: tak hluboké má určení.“ Nabízí se paralela duše a logu, neboť „určení“ 

je zde samozřejmě Díky tomuto hlubokému „určení“ každé jednotlivé duše, je pak možné dostat 

se k logu, který je vždy platný (DK 22 B1).  
56

 Na velmi zajímavý odkaz poukazuje Kratochvíl, kdy tento zlomek spojuje s DK 22 B 122: „Hérakleitos 

pomocí slova přibližování označoval význam ′hádat se′.“ V tomto smyslu pak je možná právě cesta, jak 

porozumět logu, nesouhlasit s Hérakleitem, ba se s ním hádat. Kratochvíl připomíná podobnost 

s charakterem filosofie vůbec. Termín - přiblížení - je dán do vztahu s hádkou. Spor vzniklý 

Hérakleitovým záměrným opačným použitím slov nás přivádí například ke zlomkům  DK 22 B 61: 

„Moře: voda nejčistší i nejšpinavější […]“ či k DK 22 B 60: „Cesta nahoru - dolů, jedna a táž“. 

Souvislost DK 22 B 50 s B 122 komentuje, v duchu Hérakleitově, Kratochvíl takto: „Právě cesta různými 

cestami je společnou cestou.“, KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 262. K výkladu obou zlomků se 

dostaneme později. 
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3.1 Hérakleitos: lidé a v kontextu zlomku DK 22 B1 

3.1.1 Vymezení se k tradici a Milétská inspirace 

Kladným způsobem se zmiňuje Hérakleios pouze o sobě (DK 22 B 101), svém 

příteli Hermodórovi
57

 a mudrci jménem Biás.
58

 Ostatní jmenovaní pak jsou Hérakleitem 

zmiňováni v negativních souvislostech. Hussey
59

 činí v tomto duchu sumarizaci,  

ve které ukazuje body, na kterých se interpreti Hérakleita shodnou. Podle něj sem patří 

následující: Hérakleitos odsuzuje poznání mnohých, lidové a tradiční moudrosti, 

tradiční řecké náboženství, starší přijímané autority (Homéra, Hésioda) a uchazeče  

o roli učence (Archilochos, Xenofanés, Hekataios, Pýthagoras).
60

 Za tímto výčtem se 

však vynořuje nespočet otázek, jednou z nich je například Homér, kdy obsahovou shodu  

a inspiraci  jeho učením nelze brát na lehkou váhu
61

 (například co se týče otázek 

lidského života, duše, smrti).
62

 Další otázku vyvolává označený Xenofanés, který stejně 

jako Hérakleitos přitakává empirickému pozorování světa, či lyrický básník 

Archilochos, v jehož básních nalezneme téměř identická témata s herakleitovými. 

Vzhledem k obrovskému významovému poli, které se touto námitkou otevřelo, je jasné, 

že takové otázky nelze jednoduše vyřešit.
63

 

                                         
57

 DK 22 B 121: „[A těmito slovy ‹Hérakleitos›  obviňuje Efesany, protože vyhnali jeho druha 

Hermodóra:] Všichni dospělí Efesané si zaslouží, aby byli usmrceni a zanechali obec nedospělým, neboť 

vyhnali Hermodóra, <muže> z nich nejznamenitějšího, se slovy: Nikdo ať není nejznamenitější z nás,  

a pokud někdo takový je, ať je jinde a u jiných.“ Skrze zlomek se dovídáme, že Hermodóros byl zřejmě 

muž velmi schopný v politické sféře, a že zřejmě tato přílišná výtečnost zavinila jeho vyhnání. Zároveň je 

zde patrná osobní rovina, Hérakleitos jej hodnotí za „nejznamenitějšího“, protože mu byl velmi blízký. 

Pro nás je tento případ zajímavý nikoli pro příběh samý, ale kvůli kladnému hodnocení. Je možné 

předpokládat, že Hermodóros rozuměl sdělení, které se Hérakleitos snaží - marně - ostatním lidem předat. 
58

 Přímou citaci tohoto mudrce nalezneme hned ve dvou zlomcích. DK 22 B 39: „Většina je 

špatná“/ a DK 22 B 104, kde je již patrná Hérakleitova myšlenková návaznost  

na předešlou myšlenku: „Jaká je jejich mysl či rozvaha? Důvěřují lidovým zpěvákům a jako učitele 

užívají zástup; nevědí, že ´většina je špatná, menšina dobrá´.“ 
59

 HUSSEY, E. Hérakleitos o poznání a smyslu. In Hérakleitos z Efesu: Zkušenost a řeč. Vyd. 1. Praha: 

OIKOYMENH, 2008. ISBN:  978-80-7298-271-4, s. 10-39. Dále cituji jako „HUSSEY, O poznání a 

smyslu“. 
60

 HUSSEY, O poznání a smyslu, s. 10. 
61

Srov. tamtéž, s. 18. 
62

 Od. XI, 483-91. 
63

 Proto se nyní podívejme na nastolený problém z opačného úhlu pohledu, a to, proč Hérakleitos uvedené 

učence dehonestuje.  DK 22 B 40: „Mnohoučenost nenaučí mít rozum, vždyť by byla naučila Hésioda  

a dále Xenofana i Hekataia“

arazili jsme na jádro: Hérakleitos dobře ví, jak důležité je 

vzdělání, že člověk potřebuje znát (a vidět) mnohé věci. Že takový proces je zdlouhavý a náročný 

nalézáme např. ve zlomku DK 22 B 22: „Ti, kdo hledají zlato, prokopávají mnoho země a nacházejí 
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Důležitá skupina myslitelů však v Hérakleitových fragmentech schází. 

Myšlenková návaznost na trojici autorů, tradicí nazývaných jako Miléťané podle 

společné obce, je u Hérakleita zjevná. Obstojně odpovědět na otázku, proč nejsou jejich 

jména v Hérakleitově spisu zmíněna v souvislosti se snahou poznat a popsat svět, nelze. 

Jedním z nabízejících se řešení snad může být to, že s nimi – a se způsobem myšlení, 

který reprezentují - nebyl ve významném sporu.
64

 Pro úplnost uveďme, že 

v dochovaných zlomcích se pouze vyskytne jméno Tháletovo.
65

 Vztah Hérakleita 

s Miléťany popisuje Hussey v souvislosti s pravidly, která, jak se domnívá, Hérakleitos 

uplatňuje v přístupu k popisování světa.
66

 Tři z uvedených pravidel, jak se zdá, jsou  

ve shodě s pojetím Miléťanů.
67

 Stručně si je uveďme. Prvním je zákaz vyškrtávání: 

z naší smyslové zkušenosti nelze nic podle vlastní svévole vyškrtnout: „[…] každá 

složka smyslové zkušenosti zásadním dílem přispívá k poznání pravdy, […] veškerá 

smyslová zkušenost je v mezích své platnosti stejně spolehlivá a pravdivá.“
68

 Druhé 

pravidlo splňuje úlohu zrcadla k onomu prvnímu, je jím zákaz přidávání vnímatelných 

věcí. Hussey  zde poukazuje na analogii s jazykem, kdy smysl věty nemůžeme měnit 

žádnými dodatečně připojenými slovy.
69

 Autor zde poznamenává, že uvedená dvě 

pravidla by kontrastovala například s Anaximandrem a jeho pojetím platným pro 

všechny možné světy.
70

 „Zásada celistvosti“ pak tvoří pravidlo třetí, kdy je zdůrazněno, 

                                                                                                                        
málo.“ S nabytými znalostmi se však zjevně musí umět zacházet, nelze z nich jednoduše sestavit katalog 

znalostí. Právě použitý výraz , mnohoučenost, naznačuje, že ani vzory řecké vzdělanosti 

tomuto nároku nemusejí vždy dostávat. 
64

 Srov. HUSSEY, O poznání a smyslu, s. 11. Autor zde vypočítává hlavní body, které připisuje 

Hérakleitovi v přístupu k poznání světa, přičemž podle Husseyho: „V žádném z těchto ohledů se 

Hérakleitos nijak zásadně neodchyluje od kosmologů milétské školy. Nejspíš není náhoda, že žádný z nich 

není v dochovaných zlomcích výslovně napaden.“ 
65

 Nikoli však přímo, nýbrž jako zprostředkované svědectví, zároveň pak se výrok netýká oblasti ústřední 

pro zájem této práce. DK 22 B 38: „[Zdá se, že podle některých se jako první zabýval astronomií 

<Thalés> ... dosvědčují mu to Hérakleitos i Démokritos.]“ KAHN, CH. H. The Art and Thought of 

Heraclitus: An eddtion of the fragments with translation and commentary. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1979. ISBN: 0-521-2864-5, s. 113. Dále cituji jako „KAHN, The Art and Thought“.  
66

 Podle Husseyho je možné ve způsobu, jakým Hérakleitos pracuje s jazykem a vjemy získanými 

smyslovou zkušeností, možné odhalit jistý soubor pravidel, který podle něj Hérakleitos důsledně 

uplatňoval. Autor však přiznává, že tato pravidla Hérakleitos nikdy explicitně nejmenuje, jsou tedy nutně 

Husseyho interpretací na základě dochovaných zlomků. Srov. HUSSEY, O poznání a smyslu, s. 12-31. 
67

Čtvrtý bod naopak Hérakleita z této tradice, jak se zdá, vyděluje. Hussey jej nazývá „zásadou vnitřního 

smyslu“ a je těsně spjat s jazykem a lidskou introspekcí. Více o tomto pojetí v závěru kapitoly. Srov. 

tamtéž, s. 16 - 17.  
68

 Tamtéž, s. 14. 
69

 Srov. tamtéž, s. 13. 
70

 Kloním k tomu názoru, že ačkoli Anaximadrova teorie je platná pro všechny zmíněné možné světy, 

vychází především ze světa našeho, přičemž na každý další možný svět jest jeho teorie aplikovatelná, 

proto autorka nevidí důvod striktně toto pravidlo nepovažovat jako spojnici s Milétským myšlením. 
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že smyslovou zkušenost je nutné uchopovat jakožto celek, jako analogii zde Hussey 

uvádí věty, které se též interpretují ve své celistvosti či alespoň po významových 

dílech.
71

 Oproti prvním dvěma pravidlům Hussey zdůrazňuje, že právě toto pravidlo je 

plně slučitelné s přístupem Miléťanů, kdy jde především o to „předvést svět jakožto 

jednotu a systém“.
72

 Autor zachází až k hodnocení, že toto „pravidlo“ je možné  

u Hérakleita nalézt téměř v jasně zformulované podobě, a to ve zlomku DK 22 B 1: 

„když každé rozlišuji podle přirozenost a ukazuji, jak se to s nimi má“. 

 

3.1.2  a 

Označení 
73
kterým Hérakleitos popisuje své spoluobčany, pochází  

od „mnohý, četný, valný“. Bezprostředně po tomto významu následuje slovní 

spojení mnozí lidé.
74

 Z mnohosti můžeme vycítit negativní nádech: 

mnozí lidé, to znamená, že člověk je právě jen „jedním z mnoha“, není důvodu, proč se 

o něm bavit na individuální rovině.
75

 V negativním zabarvení obsaženém v označení 

také jasně cítíme, že Hérakleitos sám se oproti této skupině vymezuje a sám 

tak do ní nepatří. Na ostatních lidech mu vadí určitá věc: účastní se stejné řeči, ale 

nerozumí jí. Převedeme-li to do dnešních slov, účastní se jí nereflektovaně, pasivně. 

                                                                                                                        
Pokud bychom však přijali krajní pozice těchto dvou přístupů, že nelze „postulovat cokoli potencionálně 

vnímatelného smysly, co by se nacházelo za hranicemi našeho zorného pole“, a tedy „co nelze sledovat 

při díle v mezích našeho vlastního pozorování, je zcela beze smyslu“ (HUSSEY, O poznání a smyslu, s. 

19), budeme muset společně s autorem souhlasit a konstatovat, že jsou v rozporu s myšlením Miléťanů. 
71

 Tamtéž, s. 13. 
72

 Tamtéž, s. 15. 
73

  Mnozí lidé se v různých podobách vyskytují zhruba na deseti místech dochovaných zlomků, např.: DK 

22 B 2, B 17, B 22, B 29, B 35, B 104, B 114 a B 51, B 104, kde nejsou explicitně zmíněni, ale je zřejmé, 

že výtky jsou směřovány proti nim. V podobě - většina - pak ve zlomcích: B 39, B 57.  
74

 SLŘČ, s. 891. 
75

 Není bez zajímavosti, že tento pojem je blízký společensko-technickým problémům naší doby, 

například ve vztahu k masmédiím, které též působí především na mnohé lidi (a je to jejich cílem), nikoli 

na několik vybraných. V současném slovníku bychom tak mohli pochopit jako dav. 

Zatímco na nás působí masmédia, na občany řecké polis působili stejným způsobem řečníci na agoře. 
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Navzdory tomu že je to řeč, , s atributem 


chovají se, jako kdyby měli 

„své vlastní vědomí“ (DK 22 B 2).
77

  

Za kritikou lidí jako se skrývá důležitý obsah. Slova 

lidéčlověkči 


lidský)se v jednotlivých 

fragmentech objevují velmi často, a to právě ve spojení se slovem apříklad 

hned v DK 22 B 1, který je považován za začátek původního spisu
79

: „Vůči řeči platné 

vždy nechápaví jsou lidé […]“
80

. Pokud přistoupíme na tezi, že středem Hérakleitova 

učení je to o logu, stejně tak budeme muset přijmout i myšlenku, že tento logos se 

důležitým způsobem vztahuje k člověku. Negativní úhel pohledu, který o lidech a tomto 

vztahu získáváme skrze jednotlivé fragmenty, jen dotvrzuje zásadní spojení.
81

  

Narážíme na dvě různé úrovně nepochopení: jednak Hérakleita s lidmi, jednak 

lidí a logu, na kterém jsme dle Hérakleita všichni účastni. Zdá se být zřejmé, že význam 

slova logos přesahuje individuální rovinu lidské výpovědi. Hérakleitos nazývá svět 

mnohých světem spících. Z biologického hlediska každý člověk je přes den ve stavu 

bdění, v noci pak snění, taková je naše lidská zkušenost. Ve světě spánku, se 

vzdalujeme od společného světa.
82

 Stav spícího není tím určujícím: spíme, abychom 

dokázali bdít. Tak je tomu podle Hérakleita i ve světě logu, probuzení – pochopení – 

náleží každému člověku, stejně jako se každé ráno každý z nás probouzí.  

 

                                         
76

 je zde důležitým slovem. jak se ostatně dozvídáme od zachovatele referátu Sexta Empeirika 

z téhož zlomku DK 22 B2: […] [‹protože xynos znamená iónsky společné›, xynos je tak ‹totéž, co› 

koinos]. Po tomto vysvětlení, které v nás probudí ihned všechny odkazy na společenství, obecenství všech 

lidí: 
77

 Tímto se budeme zabývat o něco níže v souvislosti s dalším vztahem mezi člověkem a logem, a to 

s problémem spících lidí.  
78

 Výskyty: DK 22 B 3, B 78, B 114.  
79

 Přiklání se k tomu většina autorů, například Kirk, Raven, Schofield oproti opačnému názoru namítají, 

že právě zlomek B1 je „…po strukturální stránce komplikovaná věta, která silně připomíná písemný úvod 

k nějaké knize.“ KIRK, RAVEN, SCHOFIELD, s. 237. Ještě zmiňme, že diskuse se netýká pouze 

problému prvního fragmentu díla v pořadí myšlenkové návaznosti, nýbrž i o to, zda to vůbec byl 

jednotlivý spis, či zvlášť formulované jednotlivé výroky. K tomu názoru si však autorka této práce 

zanechává odstup, zejména vzhledem k tématům v jednotlivých fragmentech, které přímo souvisejí  

a odkazují na další. Pokud tak srovnáme Hérakleitovy zlomky s jinými , domnívám se, že je tato 

pozice oddělených výroků neudržitelná.   
80

  
81

 Lidé přirozeně neradi slyší odsudky na sebe samé: Hérakleitos proto odchází, aby se skryl v azylu 

Artemidina chrámu v Efesu. Když Hérakleitos o lidech praví: „Jsouce zde, jsou nepřítomni“ (DK 22 B 

34), obrací se na jejich nedostatečný přístup ke skutečnosti světa a sám jejich společenství opouští. 
82

 Spánek, Hypnos, je bohem spjatým s lidskými obavami. Je synem Noci a jeho dvojčetem je smrt. 

Theog. 756-759. Domnívám se, že právě na této tradiční představě zakládá Hérakleitos negativní popis 

„spících lidí“.  
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 Smyslová orientace ve světě

Plynule navažme na nejdůležitější body, ke kterým jsme při popisu Hérakleitova 

logu dostali:   se v různých rovinách přímo dotýká lidí a lidé se na základní 

rovině ve světě orientují podle smyslů.
83

 Zdá se, že odkazy na smysly hrají v mnoha 

zlomcích klíčovou roli. Především ve fragmentech nalézáme slovesa: 

(slyšet)
84

, vidět


,  (cítit)
86

. Analogicky k výčtu zde nalezneme též 

slova označující jednotlivé smyslové orgány a jejich funkce: oko - zrak, uši - sluch, nos 

- čich. Při srovnání výskytů zjistíme nápadnou četnost smyslového poznání spjatého se 

zrakem. Ke slovesu přidejme ještě podstatná jména: oko)
87

 

azrak


Dalším důležitým se bude jevit sluch. DK 22 B 55: „Čeho se týká 

vidění, slyšení, učení, [to jest smysly,] to, [říká,] já nadevše ctím,[a nikoliv to, co je 

nezjevné.]“
89

 Pokud budeme fragmenty obsahující výrazy spojené se smysly zkoumat 

dále, zjistíme, že je lze porovnat co do spolehlivosti.
90

 Srovnání nalezneme například  

ve zlomku B 101a: „Oči jsou přesnější svědkové než uši.“
91

 Právě na tomto zlomku se 

však otevírá i symbolická, nejen fyzická úroveň smyslových orgánů. Jak se domnívám, 

zlomek upozorňuje na dvojí rovinu lidského poznání. Jednou je opravdu porovnání 

dvou smyslů, přičemž za „přesnější svědky“, považuje Hérakleitos oči. Ke vnímání 

světa za pomocí očí budou vybízet i Hérakleitovy příklady, zachycující další z aspektů 

logu ve světě, o jednotě protikladů. Příklady svým popisem přímo navazují na lidskou 

zkušenost s takovými obrazy, a zároveň je budou v jistém smyslu překračovat, o tom 

však promluvíme později. Druhou rovinou je pak poukázání to, že vše, co člověk pozná 

sám, dojde k poznání sám (přičemž právě jeho smysly jsou k tomu důležité), je 

                                         
83

 Taktéž Kessidi: „Zdrojem lidských znalostí je podle Hérakleita činnost smyslových orgánů.“ KESSIDI, 

s. 133.  
83

 Srov. VLASTOS, G. Equality and Justice in Early Greek Cosmologies. In Classical Philology. Vol. 42, 

no. 3, 1947, s. 156-178. 
84

 Výskyt: DK 22 B 1, B 19, B 34, B 50, B 79, B 108, B 128. Při hodnocení výskytů nesmíme 

zapomenout, že toto sloveso odkazuje i k jiným, než čistě smyslovým významům, např. vyslechnout, 

shledávat. 
85

 Výskyt: DK 22 B 21, B 46, B 56.  
86

 Výskyt: DK 22 B 98.  
87

 Výskyt: DK 22 101, B 107.  
88

 Výskyt: DK 22 B 26, B 26, B 55.  
89




90
 Stejně tak i Kessidi rozlišuje u smyslů „stupně spolehlivosti“. Srov., KESSIDI, s. 133. 

91
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hodnotnější nežli to, k čemu se dostane z doslechu: vracíme se tak obloukem 

k problematice mnohých lidí a jejich nereflexivnímu naslouchání všeho, co je před ně 

nastoleno. Robb doplňuje význam dvou uvedených smyslů, když očím přiznává 

charakteristiky očitého svědectví spojeného s osobní přítomností, které je důležitější 

než-li to, co se dozvíme zprostředkovaně. Vzniká tak škála spolehlivosti, „kde 

nejlepším je spatřit a vyslechnout něco osobně, druhé místo obsadí zpráva předaná 

očitým svědkem, třetí pak zpráva z doslechu.“
92

 Do ještě většího kontrastu se 

dostaneme, zastavíme-li se u zlomku DK 22 B 107: „Špatnými svědky jsou lidem oči  

a uši, když mají barbarské duše.“
93

 Interpreti shodně vycházejí od barbarských 

duší,. Vzhledem k důležitému významu spojení, zdá se mi vhodný 

Kratochvílův překlad podržující výskyt slova „barbarský“. Hussey překládá jako cizí
94

, 

to však již, jak vidíme se původnímu silnému významu použitého slova vzdaluje.
95

 

Označení člověka jako barbara, ukazuje na toho, kdo není Řek a přichází zvenčí. 

Odlišuje jej především to, že neumí řecký jazyk, a tím je pro něj zavřené i celé dědictví, 

které je v tomto jazyce předáváno svým nositelům. Zároveň nese toto označení význam 

„nesrozumitelný, žvatlající“. Takovému člověku není rozumět, a proto nemá smysl ani 

mu naslouchat.
96

  Zlomkem DK 22 B 107 se nastoluje problém, ke kterému se 

v průběhu práce ještě vrátíme: pokud neumíme zacházet s vjemy, které obdržíme 

pomocí zmíněných očí, uší a dalších smyslů, jsou nám tyto informace, ať je jich 

sebevíce, k ničemu. 
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 Srov. ROBB, s. 152.  
93
 

94
 Srov. HUSSEY, O poznání a smyslu, s. 16. 

95
 V dnešní době používáme výrazu barbarský sice v přeneseném významu, v zásadě se jím však rozumí 

stejná věc. Používáme tohoto označení pro osobu, která nesdílí naše kulturní zvyklosti, či je v našem 

společenství hrubě porušuje. Toto dědictví navazuje především na pozdější významy slova „barbarský“, 

zejména v podání řeckých tragiků, například v Aischylových Peršanech.  
96

 Pokud vyhledáme  ve slovníku, první význam je jazykový: breptavý, nesrozumitelný, cizí; ve 

druhém významu je to pak cizinec, Peršan; ve třetím pak nevzdělaný, surový divoký. SLŘČ, s. 214. 
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3.1.4 Vjemy z každodenního života a celek světa 

Jednotlivý zkušenostní obraz podle Hérakleita odkazuje k pochopení světa jako 

celku. Tento přístup k poznání si představíme na fragmentech DK 22 B 60  a B 61.
97

   

DK 22 B 60 

Cesta nahoru-dolů, 

jedna a táž. 

 

 



Zlomek je možné číst na několika úrovních. Vyjděme ve shodě s předchozí 

kapitolou od lidské smyslové zkušenosti. Pokud stojíme na dolním konci cesty a čeká 

nás výstup vzhůru, zdá se nám pochopitelně cestou nahoru. Potvrzují to naši 

„svědkové“, oči. Pokud stojíme nahoře a čeká nás příkrý sestup, stejní „svědkové“ 

potvrdí, že se jedná o cestu dolů. Představme si však, že stojíme ve středu a otáčíme se 

tu na jednu, tu na stranu druhou. Výsledek tak zní: oba póly jsou obsaženy ve stejné 

věci. Ještě lépe si stejný příklad představíme, pokud nahoře bude stát dítě a dole jeho 

otec. Oba vztahy platí najednou, jde jen o to, ke komu je hodnocení vztaženo. Pro dítě 

to bude cesta dolů: rozeběhne se ke svému otci. Pro otce bude představovat příkrou 

cestu nahoru.  Oba úhly pohledu patří k povaze jedné totožné věci.  

Vypadá to, jako by již náš smyslový zážitek, vypovídal o ambivalenci cesty 

dostatečně. Höschler při své interpretaci ukazuje, že ve fragmentu je obraz cesty vlastně 

izolován od zbytku světa, povaha Hérakleitových vět nese charakter dikta. Má tak 

přesáhnout jednotlivý příměr a zasáhnout celé pole řeči: „specifická zkušenost skrze 

diktum se mění v poznání“.
98

 S touto tezí přecházíme k dalšímu fragmentu.  

DK 22 B 61: 

Moře: 

 voda nejčistší i nejposkvrněnější; 

                                         
97

 Tím se samozřejmě výčet zlomků nevyčerpává. Na ty, ve kterých se objeví jiné vyjádření jednoty, se 

podíváme později v souvislosti s lidskou duší a vztahem život-smrt, který pro člověka představuje zásadní 

otázku. Je jasné, že „jednota protikladů“, jak tyto vztahy v Hérakleitově myšlení označila tradice, nabývá 

u Hérakleita různých podob.  
98

 HÖSCHLER, U. Filosofický postřeh a nauka o ohni. In Hérakleitos z Efezu: Zkušenost a řeč. ISBN: 

978-80-7298-271-4, s. 67-68. 
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 pro ryby pitná a životodárná, 

 pro lidi nepitná a zhoubná. 

 

 

 

 



Kratochvíl upozorňuje zvláštní podobu definice toho, co znamená moře. Jak 

vidíme ze zlomku, prvním přiblížením je, že je to voda. Kratochvíl se tak dostává 

k významnému odlišení: mořská voda sice může vypadat podobně jako voda sladká,  

pro člověka v sobě však nese podstatné rozdíly. Jedna je k nám  v jistém smyslu 

přátelská: užíváme ji v běžném životě k mnohým  pracem, především je však pitná  

a proto nezbytně spjatá s lidskou existencí. Mořskou vodou člověk žízeň neuhasí, 

v jistém smyslu je k nám tato voda nepřátelská. Zároveň pro řeckého člověka znamenala 

něco, co ukazovalo na jeho hranice. Po moři se můžeme plavit, ale jediné, co nás 

ochraňuje před temnou hlubinou a podivnými stvořeními je vytvořená dřevěná 

skořápka, které říkáme loď. Zároveň se zde vynořují hluboké asociace s Okeánem, který 

obtéká celou zemi.
99

 Dostáváme se tak na rozhraní lidského života a smrti.  

Zlomek sám vyvolává odkaz k tragické Sofoklově hře Antigoné : „Mnoho je 

 na světě mocného, nic však mocnější člověka. On i za větrů bouřlivých přes moře siné 

se vydává a proniká přívalem hlučných vln, jež smáčejí jeho loď.“
100

 První vybraný 

úryvek je ze slavného stasimon. Je zde vyzvednuto umění lidí, jejich techné, která jim 

umožňí plavit se po něčem, co je přesahuje. Člověk je jediný tvor, který to dokáže. 

Zároveň pro něj tak může vzniknout pocit, že tímto svým uměním dokáže vše. Odtud 

pak je jen krok k tomu, odkud pramení lidská hybris.
101

 Druhý pól, ten, který člověk 

však nikdy neovládne, je zachycen ve stejné hře ve sborové pasáži jen o něco později: 

„[…] jak vlny moře vzdutého, kdykoli vírné vichřice se rozzuří, ženouce přes tmavé 

hlubiny pěnu vln, jež valí černý rmut až z hloubi ode dna, co větrů stonem hřímají 

bičované břehy.“
102

 

                                         
99

 KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 285-286. 
100

 SOFOKLÉS. Tragédie: Antigoné. Přel. F. Stiebitz. Praha: Svoboda, 1975. ISBN: neuved, s. 34.  
101

 V Antigoně zachycená ve víře Kreontově, že svou polis, svou loď, dokáže vždy bezpečně vyvést 

z nebezpečí, kterého je moře symbolem. 
102

 SOFOKLÉS, s. 46. 
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Poukázali jsme skrze podobnost se Sofoklovou tragédií na rovinu, která je snad 

skrytá i v pozadí Hérakleitova zlomku. Nyní postupme dále: dovídáme se, jaká je to 

voda ve vztahu k různým tvorům: lidem a rybám. Člověk ze své vlastní zkušenosti ví, 

že pro něj je to voda nepitná a zhoubná (třeba právě s odkazem na ztroskotání lodi), 

zároveň z něj získává plody, například ryby, kterými se živí. Člověk ví, že pro rybu je 

moře blahodárným prostředím. Hussey tento vztah člověka a ryb k moři charakterizuje 

následujícím způsobem: „Lidé i ryby zakoušejí jinou část bytostné pravdy o mořské 

vodě“.
103

 Cílem lidského snažení o rozluštění, co mu je dáno ve smyslech, by měl by 

„odhalit a vyložit skrytou strukturu mořské vody“.
104

 

Tak jsme se dostali k několika dimenzím, které v sobě fragment DK 22 B 61 

obsahuje. Možná jsme však všechny vztahy neodkryli, naznačuje tak při svém výkladu 

Kratochvíl, který zlomek spojuje s DK 22 B 31
105

: „Obraty ohně - nejprve moře; 

‹obraty› moře - zpola země, zpola blýskavice.“ V ohledu na souvislost s tímto 

rozsáhlým fragmentem, by bylo nutné mít na zřeteli i úlohu moře při přeměnách 

světa.
106

  

S oběma vybranými zlomky pracuje ve své studii O´Brien. Uveďme tedy ještě 

jeho překlad zlomků. DK 22 B 60: „Cesta vzestupná, cesta sestupná – toť jedna a táž 

cesta.“ DK  22 B 61:  „Moře je nejčistší i nejznečištěnější voda: pro ryby pitná  

a životodárná, pro lidi nepitná a smrtonosná.“ Staví zde do popředí znatelné protiklady 

zachycené podobným způsobem v obou fragmentech:  vzestupná/sestupná (cesta), 

čistá/znečištěná, pitná/nepitná, životodárná/smrtonosná (voda). Na těchto protikladech 

pak ukazuje, že pro člověka je nemožné položit si otázku v podobě: „Je voda čistá, či 

špinavá?“ Na takovou otázku  nelze odpovědět. Tedy nelze odpovědět jinak, než jak to 

činí Hérakleitos nabídnutým principem jednoty protikladů.  
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 HUSSEY, s. 21. 
104

 Tamtéž, s. 21. 
105

 Celý zlomek DK 22 B 31: „[Že jej však ‹svět› považoval také za vzniklý a za podléhající zkáze, to 

připomínají následující slova:] Obraty ohně - nejprve moře; ‹obraty› moře - zpola země, zpola 

blýskavice. [To říká v tom smyslu, že vlivem logu a boha, který všechno uspořádává, se oheň skrze vzduch 

obrací ve vlhkost a to jako v semeno uspořádání světa, které nazývá mořem. Z něho ‹z ohně ?› pak znovu 

vzniká země a nebe a věci, které k nim přináležejí. Jak se znovu navrací a vzněcuje, to zřetelně vyjadřuje 

těmito slovy:] Moře se rozlévá a poměřuje se vůči témuž určení, jaké bylo dříve, než vznikla země.“ 
106

 Srov. KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 286. Tato rovina však nestojí v centru našeho zájmu. 
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3.1.5 Zlomek  DK 22 B1: prolog či program? 

Úvahu o vztahu logu a člověka zakončíme zlomkem DK 22 B 1. Nalezneme zde 

všechny problémy, kterých jsme se doposud dotkli. Pozoruhodnost tohoto fragmentu 

tkví i v tom, že zde bude nastolen hlavní problém, který se bude postupně odkrývat 

v souvislosti s dalšími částmi spisu. Pro přehlednost tento, oproti ostatním fragmentům, 

dlouhý úsek textu rozeberu po částech v kontextu vybraných překladů. 

 

DK 22 B 1 

Vůči řeči platné vždy nechápaví jsou lidé,  

jak předtím než ji slyšeli, 

tak poté, co uslyší prvně.
107



 
 

 

 



 

 Fragment nese zřejmě funkci prologu k celému spisu. Téměř všichni interpreti 

se určitým způsobem vypořádají s Aristotelovým referátem DK 22 A4/1, který se přímo 

vyjadřuje k DK 22 B1: „Obecně řečeno, musí být to, co je napsáno, dobře čitelné  

a snadno pochopitelné, což je totéž. Věty, které nemají dost vazeb a které je nesnadné 

členit, jako ty Hérakleitovy, to postrádají. Neboť rozčlenit Hérakleitovy věty je obtížný 

úkol, poněvadž bývá nejasno, k čemu něco náleží, zda k tomu, co následuje, či k tomu, 

co předchází. Tak například hned na začátku jeho spisu, kde praví: ´Vůči řeči platné 

vždy nechápaví jsou lidé. Je totiž nejasno, k čemu se vztahuje slůvko vždy a jak <je 

třeba větu> členit.“ Aristotelovým referátem jsme tak v zásadě připojili další 

interpretaci uvedeného fragmentu, pro nás bsahuje důležité informace. Jednou z nich je 

potvrzení, že se jedná pravděpodobně o začátek spisu. Druhá pak naráží na problém: 

ačkoli se jedná právě o začátek, je obtížně srozumitelný. Takový způsob úvodu není 

tedy zvláštní jen pro dnešního čtenáře. Aristotelovy pochybnosti ukazují, že je na místě 

se zde zastavit. Představy o psaní textu Aristotela a Hérakleita, se nedají skloubit 

dohromady a není to ani naším cílem, neboť se jedná o rozdílné přístupy, domnívám se 
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 “Althought this account holds forever, men ever fail to comprehend, both before hearing it and once 

they have heard (when they hear it for first time).“ KAHN, The Art and Thought, p. 97. 
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z velké části zapříčiněné i časovým odstupem.
108

 Kahn poznamenává, že podobný 

způsob prologu, byl typický pro začínají útvar psaní v próze a nalezneme jej (především 

ze stylistického, nikoli obsahového hlediska) u celé řady dalších autorů.
109

  

Téměř všichni autoři se shodují při hodnocení, že Aristotelés zde Hérakleitovu 

textu nerozumí. Kratochvíl i Kahn volí podobné řešení, když dodávají, že 

vždyse vztahuje úmyslně ke dvěma možnostem čtení, které vyplývají z textu. 

První zní následovně: tím, co je vždy platné, je logos, řeč. Ve druhé možnosti čtení se 

pak slovo pojí k lidem, kteří jsou vždy nechápaví. Jeví se tedy schůdné podržet obě 

možnosti čtení na stejné úrovni důležitosti. Kratochvíl si všímá navíc specifického 

Hérakleitova pojetí kdy podle něj překračuje obvyklý význam slova, který 

především označoval odkaz do minulosti ve smyslu měřítka pro člověka. Kratochvíl 

připojuje ke zlomku B 1 přímý odkaz na zlomek B 30: „Svět, stejný pro všechny, 

neutvořil žádný z bohů ani z lidí - ale byl vždy a je a bude - vždyživý oheň […]“
110

,  

ve kterém, jak se zdá, obsahuje náš výraz odkaz s příslibem do budoucna: slovo vždy 

pak znamená spojitost mezi přítomností a minulostí, přítomností a budoucností.

Spojitostv existenčním významu příčestí pak může 

odkazovat až k pojetí připomínajícímu „věčnou existenci podobnou olympským 

bohům“
111

, ačkoli Robinson, kterému tato myšlenka patří, ji zamítá a označuje  

za bizarní, je možné v ní spatřit ozvuk homérského pojetí.

Aristotelés nás upozornil na to, že čtení zde není jasné (ačkoli na možnost 

obojího čtení zřejmě neupozornil, možná i záměrně). Pro nás tím vznikla výhoda, nad 

místem se můžeme zastavit a znovu jeho hodnocení prozkoumat. Dostáváme se tak opět 

k tomu, že Hérakleitův spis byl jistě určen ke čtení, komplikovaná konstrukce, kterou se 

nyní zabýváme, je toho důkazem. Odhalit vše, co struktura textu v sobě ukrývá, 
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 Je zajímavé, že nedošlo k vzájemnému pochopení ze strany Aristotela směrem k Hérakleitovi, vždyť 

důraz na člověka a smyslové poznání je širokou společnou bází těchto dvou myslitelů. Na tuto otázku 

naráží také Hussey a komentuje ji následovně: „Aristotelés velmi často upne svou pozornost i kritický 

hrot na terminologii místo myšlenkový obsah nauk dřívějších filosofů […]“ HUSSEY, O poznání a 

smyslu, s. 21. 
109

 KAHN, The Art and Thought, s. 96-97. 
110 Srov. celý zlomek DK 22 B 30: „Svět, stejný pro všechny, neutvořil žádný z bohů ani z lidí - ale byl 

vždy a je a bude - vždyživý oheň, vzněcující se s ohledem na <svoje> míry a pohasínající s ohledem na 

<svoje> míry.“V řeckém jazyce: 
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 ROBINSON, s. 84. 
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vyžaduje opakovaného čtení. V tomto smysl je způsob, jakým se Hérakleitos vyjadřuje, 

plně odpovídající tomu, co se snaží popsat. Tak jako nahlédnout vztah mezi daty, které 

získáme smysly, vyžaduje druhý krok reflexe. Pak je teprve možné uznat, že „všechno 

jest jedno“ (DK 22 B 50) s vědomím vnitřní diference každé věci. Proto je  

ve zkoumaném fragmentu B 1 nesmírně důležité označení vztah 

předtím - poprvé, prvně. Zřejmě lidem k poznání nestačí uslyšet řeč logos jednou, nýbrž 

je to záležitostí opakovaného úsilí.
112

 Posuňme se nyní k další části zlomku DK 22 B1:  

  

Ačkoliv se všechno děje podle této řeči, 

podobají se nezkušeným, 

 když zakoušejí taková slova i díla, 

jak je já vykládám, 

když každé rozlišuji podle přirozenosti 

a ukazuji, jak se to s nimi má. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

V této fázi, dochází, jak myslím, z Hérakleitovy strany k důležitému rozlišení, 

na které jsme již v práci upozornili. Jedná se o distinkci toho, co říká sám, jeho vlastní 

řeči a řeči vždy platný. Pokud máme stále na zřeteli komplikace, které se pojily  

na význam a použití slova bylo by zvláštní se k tomuto rozlišení nedostat. Pokud 

bychom chtěli tvrdit, že Hérakleitův logos je vždy platný, šli bychom přímo proti 

Hérakleitově myšlence, že cest k poznání logu, který je všem společný, tedy ne tomu 

Hérakleitovu, může být více (DK 22 B 50). 

S takovým hodnocením by jistě nesouhlasil Robinson, který se snaží ve svém 

příspěvku poukázat, že jediný možný předpoklad bez toho, abychom logu u Hérakleita 

přidávali významy, které dle něj nelze ve fragmentech nalézt, je logos jakožto „popis“ 

či „výklad“.
113

 Již však úvodní zlomek B 1 (a postupné rozvjíení myšlenky pomocí 
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 Toto úsilí á zároveň neschopnost lidí, jsou zachyceny v překladu Kahnově: "..men ever fail to 

comprehend, both before hearing it and once they have heard". 
113

 Autorova intence směřuje k tomu, proč by Hérakleitos na samém začátku spisu používal slova logos 

v novém a vlastním slova smyslu a přijde mu to málo pravděpodobné. Domnívám se, že Hérakleitos, ač 

souhlasím, že hluboce navazuje například na homérský odkaz, mnohé významy slov posouvá a používá je 

přinejmenším v nezvyklých kontextech. Z tohoto důvodu jsem nakloněna pouze jedné z částí 
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odkazů na zlomky další), budou poukazovat, že popis logu je pouze jednou stranou 

mince.
114

 Naznačuje k tomu i použití slov kdy se ukazuje, že 

Hérakleitos v souladu s tím, co poznal, musí vydat vlastní výčet slov a činů, aby jej 

popsal.
115

 Poslední část dochovaného zlomku DK 22 B 1 je nezbytná k ucelenému 

výkladu Hérakleitova záměru v úvodu jeho spisu: 

 

Ostatním lidem však zůstává skryto, co dělají, když bdí, 

tak jako zapomínají, co dělají, když spí. 

 
 

 

 

Narážíme zde na negativní popisy lidí, jak jsme se již s ním setkali. Kahn 

ukazuje, že způsob, jakým se v této části Hérakleitos vyjadřuje, ukazuje vlastně jeho 

izolovanost od ostatních. Je zakotvena v epistemologickém přístupu ke světu, proto jsou 

pro něj „ostatní“/ či jak překládá Kahn "other men".
116

 Zároveň, 

nahlíženo z Hérakleitovy pozice, je tato izolovanost absurdní.
117

 

Po částech jsme společně s vybranými překladateli nastolila problémy a otázky, 

které se objevují v prologu k celému Hérakleitovu spisu. Ukázalo se však, že ambice 

předmluvy vysoce převyšuje, a to tím, že je zde ihned nastolena hlavní myšlenka 

myslitele, která se bude, coby pavoučí síť, rozrůstat se čtenářovým zájmem. Proto jsem 

tento oddíl nazvala „prolog či program“. Zakončeme hodnocení zlomku  DK 22 B 1 

                                                                                                                        
Robinsonova pojetí, a to že mnohé významy, které interpreti Hérakleitovu logu připisují, jsou našimi 

pomůckami. Otázka zní, jak jinak se k filosofickému obsahu přiblížit, než že jej uchopíme i za pomoci 

vlastního slovníku. Robinsonův článek je především adresován jako nesouhlas ke Kahnovu 

navrhovanému přiblížení logu jako „struktuře skutečnosti“.  
114

Domnívám se, že důkazem pro to je již začátek fragmentu DK 22 B 1 „Vůči řeči platné vždy nechápaví 

jsou lidé[…]“ a připojme: „Ačkoliv se všechno děje podle této řeči[…].“ Oproti tomu pak postavme: „ jak 

je já vykládám“  a „[…]ukazuji, jak se to s nimi má“.  Ačkoli je zde nepochybně cítit, že Hérakleitos se 

zde staví ostře do protikladu sebe a ostatní lidské bytosti, není zde žádný důvod  ztotožňovat logos, podle 

kterého se vše děje, s logem Hérakleitovým. Ještě zřetelněji rozlišení vyvstává v Kahnově překladu: 

"Althought all things come to pass in an accordance with this account, men are like the untried when they 

try such words and works as I set forth […] and telling how is it." KAHN, The Art and Thought, s. 98. 

Pokud budeme chtít dojít až ke krajnosti, samozřejmě můžeme říci, že Hérakleitův logos odpovídá logu, 

podle něhož se vše děje, nelze je však ztotožnit. 
115

 Kahn poznamenává, že zde je cítit silný epický podtón, zejména při použití slova tSpojuje je 

především s hrdinskými činy či ještě spíše s obyčejnou lidskou prací  (v souvislosti s Hesiodovým dílem 

Práce a dni). Tamtéž, s. 99.  
116

 Pro úplnost celá část Kahnova překladu: "But other men are oblivious of what they do awake, just as 

they are forgetful of what they do asleep." Tamtéž. 
117

 "For Heraclitus, questions of cognition are inseparable from questions of actions and intentions, 

questions of life and death." Tamtéž. 
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společně s Kahnem, který jej popisuje jako náhled na lidský život v epistemických 

termínech, který poukazuje na selhání většiny oproti dosažení smyslu jednoho člověka. 

 

3.1.6 Člověku náleží odhalení světa 

Podařilo se nám nastolit důležitý předpoklad pro Hérakleitův přístup ke světu: je 

jím schopnost lidského poznání opírající se o lidské smysly, skrze něž je zprostředkován 

zásadní kontakt mezi lidskou bytostí a světem. Zároveň jsme přitom otevřeli problémy, 

na které nám smyslová zkušenost jako taková žádnou odpověď nepřinese. Zdá se být 

zřejmé, že Hérakleitovi k plnému porozumění světa, nestačí empirická data. Je třeba 

rozlišit mezi daty a jejich výkladem. Dalším problémem je, že tento výklad nemůže být 

libovolný.
118

 Škála od jednotlivostí k celku musí být nějakým měřítkem posouzena. 

Sledujme tedy Husseyho, který v hodnocení, pokud mohu posoudit, zachází dále než 

ostatní autoři, když říká, že tímto měřítkem je lidská duše a zároveň paralela světa  

a duše postupuje mnohem hlouběji, než k totožné struktuře.
119

  

Hussey akcentuje lidskou úlohu ve světě a upozorňuje především na to, že 

perspektiva člověka je zakotvena v tomto určitém světě, nic mimo něj jej nezajímá a ani 

nemá zajímat: „Pokud se tedy něco nachází za hranicemi našeho konečného světa, pak 

je to naprosto nedostupné a pro lidskou zkušenost zcela irelevantní.“
120

 Vztah mezi tím, 

co je nám přístupné skrze smysly a světem, je zřejmý z Hérakleitových zlomků. Zdá se, 

že navrhované Husseyho řešení jako „přetlumočení“, v otázce, jak naložit se získanými 

vjemy podle Hérakleitova spisu, znamená následující: je třeba najít paralelu v lidské 

duši. Je to postup, který by bylo možné nazvat introspekcí: „mezi smyslem konkrétního 

činu a smyslem, který jedinec poskytne nebo objeví v životě jakožto celku, se táhne 

                                         
118

 Takový výklad podporuje Hussey, kdy tato pravidla, která však Hérakleitos nikdy explicitně 

nevyjádří, formuluje a snaží se dokázat, že Hérakleitos systematicky uplatňuje na svou vlastní zkušenost. 

Domnívám se, že ačkoli takový přístup obsahuje výborné vodítko k výkladu textu, ukazuje to pouze jednu 

z možností, jak vykládat Hérakleitovo pojetí celkového obrazu světa a místa člověka v něm. Uvedená 

pravidla téměř bez pochybnosti sedí a podávají tak pochopitelné vysvětlení. Zároveň se tak 

neodmyslitelně vynořuje otázka, zda si je možné s takovým přístupem vystačit. Některé fragmenty 

Hérakleitova díla jako by nás před takovým přístupem varovaly (DK 22 B 119, B 101 aj.)  
119

 V tomto duchu totožných struktur duše a světa interpretuje jejich vzájemný vztah Kahn. Srov. KAHN, 

The Art and Thought, s. 126-130. 
120

 HUSSEY, s. 19. 



32 

 

souvislá škála.“
121

 V tomto kontextu by zlomek DK 22 B 101 „Prohledal jsem sebe 

sama“ označoval introspektivní proces, který nalezne paralelu mezi tím, co poznáváme 

smysly a naší duší. Nakonec by tak dle Husseyho mělo vzniknout smysluplné 

přetlumočení zkušenosti, jež by měla plně vysvětlovat logos odehrávající se ve světě.  

Navrhované Husseyho „přetlumočení“ představuje způsob, jak k celému 

Hérakleitovu spisu přistupovat, nese s sebou však některé limity. Je jasné, že uvedený 

přístup spadá myšlenkově na pole fenomenologické filosofie, takový způsob čtení je tak 

přenesen i na Hérakleitvo dílo. Hérakleitovo vyhledání sebe sama by pak v konečném 

důsledku Husseyho přístupu znamenalo „vybudovat si fenomenologii vlastní vnitřní 

zkušenosti“.
122

 Další komplikace pak plynule navazují na toto pojetí, kdy by se mohlo 

zdát, že pokud nepřistoupí člověk, je skrytá struktura světa k ničemu (což ostatně 

Hussey konstatuje). Logos zde, jak je zachyceno ve fragmentu DK 22 B 30 „vždy byl  

a bude“, navzdory tomu, že lidé jsou před touto skutečností slepí. K opatrnosti nás vede  

i používání a významy slova duše, kdy se ukazuje, že je nemožné v kontextu tradice, 

dobového myšlení, ale i Hérakleitových zlomků, považovat ji pouze za sídlo racionality. 

Ačkoli Hussey toto zmiňuje, je zřejmé, že při své interpretaci preferuje následující 

pojetí: „Teprve u Hérakleita se duše chápe jako sídlo rozumu a racionálního, cíleného 

jednání“.
123

 Tento problém se budu snažit více rozebrat v souvislosti s Hérakleitovými 

fragmenty pojednávajícími o duši. 

V tomto smyslu považuji za vhodné uchopení toho, co je v Hérakleitově myšlení 

ústřední myšlenkou, přístup Kahna. Ten poukazuje, že cílem jeho myšlení jako 

takového, je člověk, lidé. To, co bychom mohli nazvat epistemologickým programem 

(pojetí, které prosazuje především Hussey), je jeho důležitou součástí. Poznat svět je, 

jak ze zlomků víme, lidskou povinností. Zároveň je Hérakleitovo úsilí směřováno 

k pochopení, že nahlédnutí jednoho člověka není tím nejdůležitějším.
124

 Proto Kahn 

upozorňuje na nutnost pochopit „že se Hérakleitos od čistě odborné kosmologie 

ironicky distancuje a veškeré ostatní pojmy podrobuje reinterpretaci vedené vhledem do 

                                         
121

 Tamtéž, s. 17. 
122

 Tamtéž, 37. 
123

 HUSSEY, 23. 
124

 It is life of mankind that is the subject of his discourse, not the theory and perception." KAHN, The 

Art and Thought, s. 100 
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lidského života a smrti“
125

, a tedy že jeho hledisko se liší od iónských filosofů přírody 

právě druhem své rozpravy. 

Zároveň se ukázalo, že je při výkladu je nutné chápat Hérakleita jako lidskou,  

a to velmi svéráznou, osobnost, kterou nelze oddělit od obsahu myšlenek. Je 

zakódována v samotném způsobu, jakým pracuje s jazykem. Osobitý přístup zakládá 

hlavní pilíře jeho nauky: zjevná nespokojenost s tím, jak většina lidí přistupuje ke světu, 

otevírá pole pro reflexi světa.
126

 V této části práce jsme odkryli však jenom část toho, 

jak chápat Hérakleitův logos, k dalšímu významu se dostaneme v následující kapitole. 

3.2 jako další aspekt logu v Hérakleitově myšlení 

Nastolený vztah člověka a logu obohatíme o další rovinu, kterou nacházíme 

v Hérakleitových zlomcích, je jí lidská duše.
127

 Podívejme se tedy na oblast, kterou 

můžeme charakterizovat vztahem   

3.2.1 Homérské dědictví jako interpretační spor 

V odborné literatuře se vede pře ohledně toho, jak je třeba chápat vztah 

Hérakleita k tradici, především k Hésiodovi a Homérovi. Viděno očima historika, na ni 

navazuje, ať je jeho odpověď  jakákoli: kládná či záporná. Striktnost samotných 

prohlášení Hérakleita vede některé autory k tomu, že jej od tohoto dědictví odtrhávají  

a zvýrazňují jeho novátorský přístup. Je zřejmé, že ani jedna z podob, která akcentuje 

pouze jednu stranu složitého vztahu, neobstojí. Za velmi vstřícný způsob, jak k tomuto 

problému přistoupit, považuji ten, který prezentuje Nussbaum ve studii ′in 

Heraclitus′.128
 Podobně pak, avšak s jinými závěry, smýšlí Robb.

129
 Vybírám postoj 

těchto autorů, skrze který se podíváme na vztah Hérakleita k epickému dědictví.  

                                         
125

 KAHN, Řád světa a iónská fyzika, s. 45. 
126

 Podobně k problému přistupuje Robb ve stati ′Psyché a logos: historické počátky pojmu duše′. 

„Přestože žádné téma neurčuje dynamiku tak početné skupiny dochovaných zlomků jako právě útok na 

anthrópoi jakožto kognitivně, jazykově, mravně či nábožensky ochromené, komentátoři tento fakt vzali 

v potaz teprve nedávno […].“ ROBB, s. 122-123. (In Hérakleitos z Efesu: Zkušenost a řeč. Vyd. 1. Praha: 

OIKOYMENH, 2008. ISBN:  978-80-7298-271-4.) 
127

 Výskyt slova  v Hérakleitových zlomcích: DK 22 B12, B 36, B 45, B 77, B 85, B 98, B 107, B 

115, B 117, B 118, B 136. 
128

 NUSSBAUM, M. C. in Heraclitus 1, In Phronesis 17, 1972. Dále cituji jako 

„NUSSBAUM,“. 
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V tomto kontextu je třeba Hérakleita chápat jako toho, kdo „[…] byl dědicem 

právě epického světa a právě on ovládal filosofův slovník a jeho uvažování, když se 

pokusil vymezit své vlastní názory.“
130

 Proto oba autoři začínají stručným vhledem do 

pojetí  v homérském světě.
131

 Oproti příkladům z Ílliady a Odysseyi pak přinášejí 

vymezení, které připadá v úvahu pro archaické chápaní duše. Autoři se shodují 

v hodnocení s Doddsem, který poznatky shrnuje následujícím způsobem: „[…] Homér 

zřrejmě člověku připisuje teprve po smrti či tehdy, upadne-li do mdlob, umírá, 

nebo octne-li se ve smrtelném nebezpečí. Jediným závazkem, který má psyché k žijícímu, 

je opustit jej.“
132

 Je tedy jasné, že duše homérského člověka je těsně spjata s lidskou 

smrtelností. Zároveň má  životadárný význam, pokud tělo opustí, nastává smrt. 

Nussbaum přímo akcentuje rozdíl mezí tělem a živým člověkem právě v ohledu  

na přítomnost duše.
133

 Duši je vlastní jistý paradox: jsme jí oživováni, přesto se zdá, že 

v homérském světě je zmiňována právě jen ve chvílích smrti či v situacích 

bezprostředního ohrožení. Přítomná je pak vstkutku jen ve chvíli jejího úniku z těla.
134

 

Právě proto je spojována především se dvěma významy: životem a stínem. Duše jako 

jediná přetrvá po smrti člověka a bloudí „mezi bezkrevnými a slepými obyvateli 

Hádu“.
135

 Že však to je existence nezáviděníhodná, ukazují případy postav 

z Homérových veršů. Tak se ukazuje i všeobecně Řeky sdílená představa, že život po 

smrti neposkytuje žádnou útěchu. Život jedince je ukončen, pokud jej opustí: říše 

Hádova je útočištěm oněch stínů.
136

 Zároveň je zřejmé, že držba duše odlišuje člověka 

od bohů, kteří jsou nesmrtelní.
137

 Oproti hodnocení Nussbaum je možné najít i taková, 

která prvotní význam duše jako „života“ a „dechu“ upozaďují právě v souvislosti  

s matným obrazem ke všemu lhostejné duše, jak je vyobrazena v podsvětní Hádově říši. 

Takové hodnocení upírá její životodárnou sílu. Domnívám se však, že v takovém 

                                                                                                                        
129

 Jedním z důvodů volby těchto autorů je i ten, že Robb cíleně vstupuje do diskuze právě se studií 

Nussbaum, což přináší další pohled do problematiky. 
130

 ROBB, s. 125. 
131

 Uvědomuji si limity spjaté s náročným oborem, jaký představují homérská studia. Proto se v této části 

výkladu opřu o zmíněné autority. Cílem je dostat se především s příslušným kontextem nazpět k přímým 

Hérakleitovým fragmentům. 
132

 DODDS, s. 31. 
133

 "[…] it is single factor the presence or absence of which differentiate the living man from the corpse." 

NUSSBAUM, , s. 1. 
134

 Srov. ROBB, s. 127. 
135

 Tamtéž, s. 126. 
136

 Srov. tamtéž, s. 131. 
137

 Srov. NUSSBAUM, s. 3. 
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případě je nutné brát v úvahu, že člověk ke své skutečné existenci potřebuje tělo. Duše 

bez těla si nemůže zachovat stejnou individualitu, vrací se k ní pouze ve chvílích, kdy se 

napije krve, a tak dočasně může zpět nabýt své individuální podoby.
138

  

Nezbytné je doplnit, ve shodě s oběma citovanými autory, že homérský člověk 

rozlišuje, v přeneseném smyslu slova, orgány s odlišnými funkcemi a umístěním v těle, 

jsou jimi: noos, thymos a frén. Robb poznamenává, že právě komplex těchto tří složek 

se později ujme jako sjednocená duše v Sókratově podání.
139

 Dochází k závěru, že noos, 

thymos a frén fungují na třech úrovních, a to jako orgán, funkce a konatel. „Každý pocit 

a každý rozumný čin nebo porslov […], tj. celá oblast afektivní, kognitivní a jazykové 

existence […] se přisuzuje něčemu jinému než “
140

    

 

3.2.2 „Negativní“ aspekty slov a  

Bližší popis významů slov noos, thymos a frén není  pro naše zkoumání důležitý. 

Naopak velmi významným faktem pro nás je, jak zdůrazňuje Nussbaum, ono negativní 

vymezení v podobě, jakou máme zachovanou od Homéra, a tedy jakou sdílel 

archaický člověk.
141

 Nastíněné vymezení duše, jednak jako její neurčité umístění 

v lidském těle jakožto hmotné schránce, jednak jako to, co je vždy podstatným 

způsobem spjaté se smrtí. Právě z tohoto hlediska popisuje Nussbaum homérskou duši 

jako „negativní“.
142

 Podíváme-li se přímo do Homérových veršů, pochopíme 

charakteristiky Nussbaum v plném rozsahu.
143

  

                                         
138

 Srov. STAVĚL, J. Antická psychologie. Praha: St. ped. nakladatelství, 1972. ISBN neuved, s. 12-13. 
139

 Srov. ROBB, s. 130. 
140

 ROBB, s. 131. 
141

 Srov. NUSSBAUM, s. 3. 
142

 Srov. tamtéž. 
143

 Např. na Odysseově setkání v podsvětní říši s Achilleem: „Však nad tebe, reku, nebyl šťastnější dříve, 

ni později, nižádný člověk: neboť dokud´s byl živ, jako boha jsme všichni tě ctili, teď když v podsvětí dlíš, 

zas velkým jsi vladařem mrtvých, proto se nijak nermuť, že zemřel´s, Achille slavný!“ Od. 483-486. 

Achilleova odpověď však jasně ukazuje, že smrt nezachovává nic záviděníhodného z lidského života: 

„[…] jen smrti mi velebit nechtěj! Oráčem být bych raděj si přál, chtěl jinému sloužit, mužovi 

nebohatému, …nežli tu v Hádově sídle být všechněch zesnulým vládcem.“ Od. XI, 489-491. 
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Nussbaum pokračuje dále, v pojetí archaických autorů se vykazuje též 

spíše negativním způsobem
144

: jako příběh, vyprávění či zpráva v podání určité osoby – 

jednotlivce - která může být buď smyšlená či přímo ovlivněná touto osobností. Tak se 

můžeme dostat až ke konotacím logu se svůdností, nepravdivostí až lživostí, která má  

za cíl odlákat posluchačovu pozornost k jinému tématu. Jako další možnost pak 

Nussbaum uvádí méně častý význam v prostém smyslu příběh bez přímého odkazu 

k jeho obsahu.
145

  

Je zřejmé, že ačkoli jsme se v souvislosti s pojetím Nussbaum, prošli různé 

aspekty, nevyčerpali jsme význam ani  jednoho ze zkoumanýc slov: 

i Nussbaum pro zhodnocení používá srovnání, ve kterém právě obě slova, která 

stojí v centru naší pozornosti, přiřazuje k sobě. Podle ní, tak jako logos neznamená 

pouze lež, tak ani duše neodkazuje pouze ke stínům zemřelého. Jako další krok volí pak 

Nussbaum příměr s lidskými jazykovými schopnostmi, který sám o sobě 

předznamenává směr její interpretace. K negativním významům slov a  

přirovnává schopnost člověka vyjádřit se. Mluvíme o svém životě jako o jednotlivých 

faktech v určitém sledu, co se však týče jednoty, v tom prý selháváme.
146

 Homérský 

člověk podle Nussbaum ví sám o sobě, je si vědom, že jeho končetiny a schopnosti 

dohromady tvoří jeden celek. V čem však tato jednota spočívá, to vysvětlit nedovede. 

Ví o tom, že jeho život je zásadním způsobem ovlivněn existencí tuší jeho 

ústřední roli pro své „sebevědomí“, přesně však tuto roli popsat nedokáže. Stejně tak se 

to dle Nussbaum má s lidským porozuměním jazyku, se kterým zachází: především si 

všímá jednotlivých slov, nikoli syntaxe. V tuto chvíli se prý k homérskému vidění světa 

připojuje Hérakleitos, který, jak Nussbaum věří, tyto nedostatky spatřuje a přímo na ně 

reaguje. Proto přichází Hérakleitos s pojetím, ve kterém hraje roli celek, ve smyslu 

lidského života a jazyka.
147

  

                                         
144

 NUSSBAUM dodává, že nebyl ani příliš často používaným výrazem. Srov. NUSSBAUM, s. 

3. 
145

 Srov. tamtéž. 
146

 Srov. NUSSBAUM, s. 4. 
147

 Tamtéž, s. 4-5. 
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3.2.3 Zlomek DK 22 B 107: problém s  

Oba autoři se shodně vracejí k interpretaci zlomku DK 22 B 107: „Špatnými 

svědky jsou lidem oči a uši, když mají barbarské duše.“
148

 My jsme se již k němu 

v průběhu této práce též dostali, a to v souvislosti s přímou lidskou zkušeností ve světě. 

Proto pro nás bude následující srovnání zajímavější, neboť jak Robb, tak i Nussbaum 

budou část pojednávající o smyslech upozaďovat a budou se zabývat především 

spojením slov Shodují se společně, že problém tkví v přídavném 

jménu Nussbaum i Ross kritizují autory, kteří slovu připisují pozdější 

významy, které vznikly postupným vývojem za určitých historických okolností, 

především během válek s Peršany. Jaký význam slova mají na mysli, je snad nejlépe 

znázorněn v knize Inventing the Barbarian
149

, kde se začíná právě s reflexí slova 

v časové následnosti. Původní použití bylo jako přídavné jméno, nikoli tedy 

jako v pozdější době podstatné jméno, kterým bylo poukazováno ke konkrétnímu 

adresátovi (např. ve smyslu k Peršanům). Před pátým stoletím bylo slovo používáno 

pouze ve významu jazykovém, a to jako nesrozumitelná řeč. Hall poznamenává, že 

v archaické poezii toto slovo zřejmě nebylo používáno vůbec. U Homéra pak poukazuje 

na výskyt slova barbarophonos
150

, ve významu cizí řeč, což potvrzuje pojetí 

jako adjektiva odkazující pouze k jazykové rovině.
151

 Naopak význam slova 

jako prostředku sebe-definování Řeků od cizích se začne pomalu vytvářet 

skrze přímé konflikty s Perskou říší. Toto pojetí pak vrcholí především v tragických 

hrách.
152

 Z daného srovnání vyplývá, je, že termín nebyl v Hérakleitově době 

považován za pejorativní
153

 a odkazující k něčemu cizímu oproti tomu, co je vlastní.
154

  

                                         
148   
149

 HALL, E. Inventing the Barbarian: Greek self-definition through tragedy. Oxford: Oxford University 

Press, 2004. ISBN: 0-19-814780-5. 
150

 Il. II, 567. 
151

 HALL uvádí, že v Homérových verších nalezneme mnoho termínů pro označení cizího, pocházejícího 

z jiného města atp. Není pro ně však použito výrazu Mezi taková označení patří: xeinos, allos, 

allodapos, allotrios phōs a další. Srov. Hall, s. 13. 
152

 Hall připomíná, že v 5. století př. n. l. vzniklo na tisíce tragických her, z nichž se nám dochovalo - 

alespoň v nějaké podobě – svědectví přibližně o třech stech z nich. Hall ukazuje, že v drtivé většině z nich 

se setkáme právě s vyjádřením toho, co je neřecké a cizí:skrze ne-řecké postavy, umístění 

děje v ne-řecké oblasti či skrze útok na cizí zvyky a rituály), Srov. Hall, s. 1. 
153

 V každém případě je neoddmyslitelně vývoj slova spjatý s prvotním významem, který 

neztrácí. Hall ukazuje, že žádné jiné společenství nevytvořilo tak přesný ekvivalent cizího, jako Řekové 
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S tímto porozuměním se nyní vracíme ke zlomku DK 22 B 107. Po prvním 

přečtení fragmentu rozpozná i současný čtenář striktní tón, v jehož duchu se fragment 

nese. Dostáváme se zpět k pojetí některých Hérakleitových zlomků jako dikta. Robb jde 

za toto primární porozumění textu a odhaluje rovinu, kterou na stejný první pohled 

odhalil člověk řecký. Poukazuje na homérský styl vyjádření, který si Hérakleitův 

fragment zachovává. Má stejnou konstrukci a tím by měl být význam tohoto sdělení 

srozumitelný pro každého. V homérském epickém stylu měl člověk rozpoznat závažný 

tón ústní přísahy či svědectví.
155

 Robb však doplňuje, že takové porozumění nenastává, 

neboť je na konci na posluchače nastražena past: je jím spojení barbarská duše. Podle 

Robba zde je použita duše zcela v jiném kontextu, než jaký by mohl člověk 

s homérským viděním světa pochopit.
156

  

Jak by jej člověk měl správně pochopit, je spojeno s obtížemi.
157

 Hall naznačuje, 

že ať již Hérakleitos zlomkem míní cokoli, neodráží pouze dobové použití slova 

jako jazykového označení. Zastává pozici, že adjektivum „barbarský“ zde 

může mít jiný metaforický význam. Hall střízlivým způsobem interpretuje barbarské 

duše jako ty, které neumějí zacházet se smyslovými vjemy. Domnívám se, že takové 

pojetí minimálně udržuje důležitý vztah duše a světa. Svět nejsme schopni uchopit  

ve smyslu celku, ale podle naznačené Hérakleitovy teorie je možné dostat se k němu 

právě skrze správně pochopený svět jednotlivých věcí, tedy i vjemů z každodenního 

lidského života.
158

 Naopak Robb i Nussbaum se metaforického významu zlomku chtějí 

vyvarovat
159

, a proto preferují především zmíněný odkaz k jazyku. Nussbaum se 

dostává až k interpretaci fragmentu ve smyslu, že lidé nerozumí správně vlastnímu 

                                                                                                                        
pomocí charakteristiky skrze „barbarský“, které se později ustálí na užívání ve zpodstatnělé verzi 

„barbar“. Srov. HALL, s. 4.  
154

Ke stejnému výsledku dochází Ross i Nussbaum. Srov. ROBB, s. 148, NUSSBAUM, s. 10-12.  

Přičemž v nejradikálnější podobě nalézáme pojetí  u Nussbaum, která jej striktně spojuje 

výhradně s jazykovým označením. 
155

 Dostali jsme se tak v jistém slova smyslu k podobnému významu jako při prvním čtení současného 

čtenáře. 
156

 Srov. ROBB, s. 144-145. 
157

 Hall konstatuje, že fragment DK 22 B 107 je již tradičně interpretačně složitý pro všechny autory. 

Srov. HALL, s. 10. 
158

 Srov. tamtéž, s. 10. 
159

 Otázku „metaforičnosti“ je třeba zmínit, ale je zřejmé, že se jedná o otázku nevyřešitelnou: „[…]  

do jaké míry se tu jedná o metaforu, není z Hérakleita zřejmé.“  HUSSEY, Hérakleitos o poznání a 

smyslu, s. 11. 
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jazyku, patří tak k nim právě adjektivum 


Robb nabízí interpretační klíč 

postavený na dvou předpokladech: cílem kritiky nejsou smysly, ale lidská  

je přímým odkazem k lidskému jazyku. Z tohoto pojetí pak vychází, že duše 

je poprvé chápána jako to, skrze „co se vykazuje poznávací přínos v lidském životě.“
161

 

3.2.4 Limity jazykové interpretace  

Pokud bychom v tomto duchu měli pojetí Nussbaum i Robba charakterizovat, 

budeme muset duši u Hérakleita pochopit jako to, co by mělo být centrální schopností, 

která propojí všechny ostatní schopnosti člověka. Tedy duše bude tím, pro co jeho 

předchůdci neměli vysvětlení. Negativní pokusy o vymezení duše převrátí  

do pozitivních.
162

 Samotné spojení slov (jak jej nalezneme  

ve fragmentech DK 22 B 45 či B 115) plně odpovídají tomtuto pojetí. Nussbaum nárok 

zastoupený logem označí ve smyslu učení a jazykového významu při tomto procesu, 

protože  však logem disponuje, neměly by jí stát v poznávací cestě žádné 

překážky.  

Je však na tomto místě potřeba dodat, že ne všechny charakteristiky duše, se 

kterými se seznámíme, budou „pozitivního“ druhu a ne všechny se budou s cítěním 

homérského člověka rozcházet. Domnívám se, že na takové příklady narážíme např. ve 

fragmentech DK 22 B 45 o hranicích duše, které nelze nalézt, či DK 22 B 98 

upomínající na lidskou smrtelnost. Také různé stavy duše (zachycené např. v DK 22 B 

117 či B 118) poukáží na to, že ne vždy může být duše „suchou září“, tedy připravenou 

k výše naznačeným náročným jazykovým procesům.V tomto smyslu spatřuji v jejich, 

v zásadních bodech se shodující interpretaci, jisté limity. Zároveň se domnívám, že 

navrhovaná řešení jsou v duchu téměř strukturálního výkladu zlomků. Je těžké si 

představit, že by Hérakleitos vyčítal běžnému člověku  neschopnost správné práce 

s jazykem v lingvistickém smyslu slova. Nussbaum konstatuje, že nic, co k člověku 

                                         
160

 Nussbaum svérázným způsobem nabízí téměř přepis fragmentu pro dnešního čtenáře: Neporozumění 

je neporozuměním odehrávajícím se v duši, je to neporozumění jazyku. Proto Hérakleitos chápe většinu 

Řeků jako  Srov. NUSSBAUM, s. 12. 
161

 ROBB, s. 150. 
162

 Srov. NUSSBAUM, s. 1-5. 
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přicházé zvenčí, nemůže být plně pochopeno bez jazyka.
163

 S tímto je zajisté nutno 

souhlasit, otázkou zůstává, zda opravdu Hérakleitos vyčítá lidem jejich postoj ke světu 

jako takový, či naráží na špatné jazykové operace. Velmi pravděpodobné naopak je, že 

archaickému mysliteli vadilo, pokud člověk žije uzavřen ve svých vlastních představách 

a svět mu uniká, navzdory evidenci, která je každému stejně přístupná skrze smysly.  

3.2.5 Smrt duše  

Během výkladu jsme několikrát narazili na vztah lidské duše v kontextu života  

a smrti, s odkazem na homérskou tradici, ale nejen na ni. Jazyková nterpretace 

Nussbaum tuto linii dále nerozvíjí a v zásadě ani psychologické pojetí Robba, které 

tento vztah udává jenom ve výčtu.
164

 Na tuto souvislost nás upomíná zlomek DK 22 B 

98: „Duše jsou cítit po Hádu.“
165

 Robb fragment považuje za ozvěnu Hérakleitovy 

polemiky s homérským pojetím.
166

 S větší vstřícností k problému přistupuje Kratochvíl, 

který zlomek zasazuje do kontextu duší a výparů v Odysseii. Kratochvíl tak spojuje 

zlomek s výživou duší, která je spojena s vlhkým, se spodními silami: „Zdroje života 

jsou podsvětní“.
167

 Tím se dostáváme k důležitému srovnání: ačkoli skrze fragment DK 

22 B 118 víme, že „nejlepší duše je suchá záře“, je zjevné, že to je pouze jeden její stav 

a není udržitelný trvale. Svůj protipól nalézá ve vlhku, které je spojené se smrtí. 

Tematizuje se zde možná i téma lidského spánku, ve kterém se člověk nalézá ve stavu 

mezi životem a smrtí. Kromě spánku nás v Hérakleitově kontextu může napadat i stav 

opilosti, který je s vlhkem a vlhkou duší spojen (DK 22 B 117). Zároveň nás všechny 

tyto odkazy upozorňují na lidskou tělesnost, se kterou je duše svázána, dokladem toho 

může být fragment DK 22 B 67: „[…] tak duše člověka rychle běží tam, kde je nějaká 

část těla poškozena, jako kdyby nesnesla poškození těla, se kterým je pevně a úměrně 

                                         
163

 "In a very fundamental sense nothing seen or heard can be fully understood without language that a 

human being learns to relate and judge that which he perceives." NUSSBAUM, s. 13.  
164

 ROBB, s. 141-142. 
165

  
166

 Podle tohoto pojetí též vypadá Robbův překlad zlomku. Obahuje zřetelné pejorativní zabarvení, kdy 

připojuje charakteristiku „homérské“, která se ve fragmentu jinak nevyskytuje: „Tyhle [homérské] 

psýchai v Hádu [pěkně] čmuchají.“ ROBB, s. 143. 
167

 KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 165. 
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spojena.“
168

 Vzhledem k tomuto spojení je zřejmé, že po smrti život jednotlivce 

nepokračuje.
169

  

Lidskou smrtelnost jako zásadní téma v Hérakleitově myšlení spatřují Heidegger 

a Fink,
170

 například skrze zlomek DK 22 B 62: „Nesmrtelní jsou smrtelní, smrtelní jsou 

nesmrtelní: jedni žijí smrt těch druhých, druzí umírají život těch prvních.“
171

 Podle nich 

je ve vztazích života a smrti vyjádřeno lidské i božské uvědomění si bytí. Podle 

Heideggera a Finka si bozi uvědomují svůj věčný svět právě na pozadí toho lidského,  

a tedy pomíjivého světa. Oproti tomu člověk si ve vztahu k nestárnoucím bohům 

uvědomuje fakt své smrtelnosti.
172

  

Odmítnutí zlomku DK 22 B 98 v Hérakleitově kontextu se nezdá být 

přiměřeným hodnocením. Fragment, myslím, nepředstavuje pouze narážku na Homéra. 

Podle způsobu, jakým Hérakleitos vnímá svět, musí být ke stavu duše jako „suché“ záře 

existovat i její protiklad: „duše je tedy ve své vertikalitě vždy znamenána jasem  

i Hádem.“
173

  

3.2.6 Hranice duše 

 

DK 22 B 45 

Ani ten, kdo prochází všechny cesty, 

nemůže svým krokem najít hranice duše: 

tak hluboké má určení. 

 






 

Problematičnost zlomku se pokusíme překonat krátkým přehledem různých 

způsobů, jak jej chápat. Kirk, Raven, Schofield k problému přistupují analogií duše  

a kosmu. Hranice duše nemohou být nalezeny, protože lidská duše reprezentuje část 

                                         
168

 Ve stejném smyslu na lidskou tělesnost poukazuje Kessidi. Srov., KESSIDI, s. 125. 
169

 Na fyziologické úrovni je duše zřejmě zachována, neboť z vlhké se opět stane zářící. Usuzovat tak lze 

z podobnosti duše a kosmického ohně, kdy duše zřejmě prochází stejnými cykly. Srov. Tamtéž, s. 122-

124. Tento problém však nestojí v centru naší pozornosti.   
170

 HEIDEGGER, M., FINK, E. Heraclitus Seminar 1966/67. Alabama: The University of Alabama 

Press, 1979. ISBN: 0-8173-6628-8. 
171


172
 Srov. HEIDEGGER, FINK, s. 97-101. 

173
 KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 165. 
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kosmického ohně, „který ve srovnání s jedincem dosahuje nesmírných rozměrů“.
174

 

Takové vysvětlení nazvěme „fyzikálním“. V našem případě však potřebujeme zajít dále. 

Hussey z fragmentu vyvozuje, že hranice duše nelze najít, protože je nelze slovy 

charakterizovat.
175

 V této úvaze pokračuje dál Kahn - nikdo nemůže dosáhnout hranic, 

ať zachází sebedál, protože duše žádné hranice nemá.
176

 Robb, který svou pozicí 

obhajuje „psychologické“ pojetí duše u Hérakleita, upozorňuje na důležitý kontext:  

jsou zde použita tři slova, která patří do Homérových básní. Jsou jimi: hodos (cesta), 

peirata (hranice), bathys (hluboký). Nabízí se paralela s Odysseovou cestou  

do podsvětí, kdy hrdina dorazí právě na hranice země, které jsou vytyčeny proudem 

Okeánu.
177

 S tímto obrazem dle Robba Hérakleitos zachází, ale jako v předchozích 

případech jeho význam posunuje. Zatímco Odysseus hranic dosáhl, my jich dosáhnout 

nemůžeme. Je to neuzavřený proces: „Nabízí se domněnka, že průzkum končí až tehdy, 

když skončí samotná psýché, tj. život.“
178

 Zásadní kontext k tomuto zlomku přidává 

Kratochvíl, který dodává, že původní významy byly „provazy, smyčky, 

osidla“, tak je možné hranice duše spatřovat v osudu, kterým je vymezena.
179

 Druhým 

zlomkem, ve kterém Hérakleitos explicitně přisuzuje lidské duši logos, je DK 22 B 115: 

„K duši patří určení (), které roste samo sebou.“ Oba fragmenty 

spolu souvisejí, logos duše se může rozrůstat, právě proto, že je bez hranic.
180

 

Rozrůstání může být Robba zlepšením, kterého člověk dosáhne za pomoci své vlastní 

aktivity usilující o sebepoznání, které souvisí se zlomkem DK 22 B 101. K čemu jsme 

v kontextu těchto fragmentů došli? Logos duše nemá peirata, proto se může rozrůstat. 

Právě díky neustálé možnosti rozrůstání se z principu ani nemůžeme k hranicím dostat, 

stále se posunují, přičemž vše se děje zevnitř duše, nikoli tlakem zvenčím.     
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 KIRK, RAVEN, SCHOFIELD, s. 264. 
175

 HUSSEY, Presokratici, s. 78. 
176

 Kahn připomíná, že stejnou charakteristiku má Anaximandrovo apeiron. Srov. KAHN, Heraclitus, s. 

126-130. 
177

 Srov. ROBB, s. 159. 
178

 Tamtéž. 
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 Srov. KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 171. 
180

 HUSSEY, Presokratici, s. 78. 
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3.3  jako osudové určení světa 

Interpretaci Hérakleitova logu jsme začali v kontextu fragmentu DK 22 B1. 

Následovali jsme témata v něm obsažená a od „nechápavých“ lidí jsme se dostali 

mnohem dále. Je možné chápat logos jako osudové určení ve světě: děje se podle něj 

vše a je tomu tak výhradně v tomto světě, žádném jiném.
181

 Dále se ukázalo, že stejné 

charakteristiky nese i logos lidské duše. Jednou ze zajímavých, ačkoli poměrně 

radikálních interpretací na tento vztah je možné nalézt u Stavěla. Ten dává právě  

do centra Hérakleitova myšlení člověka jako „poznávající a jednající bytost“
182

. Jak 

Stavěl poznamenává, takové pojetí samozřejmě neznamená, že by byl člověk vydělen 

z kosmických souvislostí: právě naopak je jeho řádem určován. Pochopení člověka tak 

závisí na pochopení kosmu. Zároveň hlavním cílem pochopení není pouze odhalení 

kosmického logu, ale především jeho vztahu k nám,  je „cestou k pochopení, plnému 

uvědomění si smyslu lidského života“.
183

 Stavěl dokonce dochází ke srovnání světa  

a člověka jako makrokosmu a mikrokosmu, vodítkem k takovému rozlišení mu je právě 

lidská psyché, které přináleží, jak se zdá, stejně hluboký logos.
184

  Logos je ve Stavělově 

pojetí zákonem světa, stejně tak i života lidského, určuje jejich bytí a jednání.
185

  

Na otázku, jaký je poměr člověka k osudovému dění ve světě se pokusíme nalézt možné 

způsoby odpověďi v této kapitole.  

Na osudové chápání logu nás přímo upozorňuje referát DK 22 B 137: „[Všechno 

se děje podle osudu, který je zároveň nutností. Napsal například toto:] Vždyť všechno je 

<osudem> naprosto přidělené.“
186

 Přes obsahovou složitost, problémy s různými 

překlady a interpretační spory spojené se stoickým výrazem

se pokusíme o jeho porozumění. Zdá se, že v duchu tohoto 

fragmentu, nabývá dalšího významu obraz cesty (DK 22 B 60), která je zároveň cestou 

                                         
181

 "The principle and law embodied in the logos and the divinity seem not to be not transcendent but 

imanent in the world process.", MINAR, E. L. Jr. The Logos of Heraclitus. In Classical Philology. Vol. 

34, no. 4, 1939, s. 339. 
182

 Srov. STAVĚL, s. 21, 
183

 STAVĚL, s. 21-22. 
184

 Srov. tamtéž, s. 24-26. 
185

 Srov. tamtéž, s. 27. 
186

Celý fragment DK 22 B 137: „[Hérakleitos nazýval bytnost osudu řečí, která prostupuje bytností 

veškerenstva. Tato <bytnost osudu> je aithérické tělo, semeno vzniku veškerenstva i míra uspořádaného 

cyklu.] [Všechno se děje podle osudu, který je zároveň nutností. Napsal například toto:] Vždyť všechno je 

<osudem> naprosto přidělené.“ 
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nahoru a dolů. Kromě příkladu plynoucímu z lidské zkušenosti, může se stejně dobře 

stát právě popisem celého osudového uspořádání světa.  



3.3.1  jako božství 

Logem jako božstvím se zabývá Fränkel. Protiklady, ať už jsou jakékoli, jsou 

různými projevy jednoho božství, logu. Přistupme na Fränkelovo pojetí, ve kterém 

dochází ke ztotožnění božství a logu, který je v tomto smyslu nazýván bohem.
187

 Bůh je 

více nespecifikovaný a je zdrojem všeho ostatního. Projevy jsou pak patrné skrze 

neustálý proces, jak jej Fränkel nazývá, přechodné individuace, odehrávající se ve světě. 

V kontextu předešlých kapitol to chápejme za neustálé dění se vztahů mezi věcmi, mezi 

protiklady, které se nevylučují. Podle Fränkela všechny věci a dění světa jsou projevem 

právě tohoto božství. Klade si otázku: jaký je vztah mezi absolutním a relativním, 

jedním a mnohým, božstvím a světem jevů? Jistým způsobem se tak ptá po stejné 

otázce jako my: jaký je vztah mezi člověkem a logem? Odpověď hledá skrze zlomek 

DK 22 B 67: „Bůh: den noc, zima léto, zápas mír, nasycení hlad. [Veškeré protiklady: 

Tato Mysl  <zde > -] Proměňuje se právě tak, jako když se smísí s kadidly, nazývá se 

podle vůně každého z nich.“
188

 První část fragmentu obsahuje dvojice protikladů, čtyři 

různé páry. Přičemž, jak podotýká Fränkel, jsou k sobě identické. Všechny uvedené 

dvojice protikladů se pak spojují v jediném, je jím , bůh. Představují pro 

Fränkela vlastně jen příklady, které ukazují na jednotlivé projevy. Tato výkladová část 

koresponduje s většinovým názorem badatelů. Výrazně se však odlišuje ve druhé části 

zlomku. Fränkel si všímá, že zde chybí slovo, na které by mělo odkazovat. 

Jde proti výkladu ostatních, kteří překládají ve smyslu kadidla, což nás podle 

Fränkela dovádí mylně k souvislostem s dýmem a ohněm. Obraz ohně zde však není 

podle Fränkela na místě. Navrhuje souvislost v souvislostech archaické doby 

jako oleje, který je smíšeninou oněch příměsíDostáváme se tak 

k zajímavému novému kontextu: Bůh v závěru není srovnán s ohněm, nýbrž s olejem. 

Fränkel kromě precizní analýzy používání slov v tradici poukazuje na kontext, kdy olej 

                                         
187

Použité výrazy korespondují s Fränkelovým pojetím Hérakleitova myšlení především jako 

metafyzického systému. Srov. FRÄNKEL, s. 230. 
188
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bývá obětován bohům a tělu přináší zdraví. Podle Fränkela v souvislosti s textovými 

doklady olej neměl vynikat výraznou vůni, ba právě naopak. Všechny ingredience, 

parfémy - nenesly výrazný zápach.
189

 Tak se v obrazu oleje podle Fränkela 

lépe odráží povaha božství logu: obsahuje v sobě všechny, aniž by se zásadně měnil 

jednotlivými příměsmi. Příměsi samotné jsou totiž jen jejími různými modifikacemi.
190

 

Fränkel tak mění celkové vyznění zlomku, z čichově různorodého naopak tvoří 

homogenní. Nutno říci že v kontextu božství jeho způsob interpretace působí věrohodně 

a pro naši práci je jeho navrhovaný překlad inspirativní. 

Podobně jako Fränkel, hodnotí i Mourelatos vztah božství k člověku, jako to, co 

člověka určuje především. V Mourelatově studii
191

 se řeší vztah zákonu božského  

a lidského v kontextu  fragmentu DK 22 B 114: „Když mluvíme s rozumem, je třeba se 

posilovat tím, co je společné všem, tak jako obec zákonem, a ještě silněji. Vždyť všechny 

lidské zákony jsou živeny () jedním božským, neboť vládne tak, jak dalece 

chce, a vystačí pro všechny a <ještě> vyniká.“
192

 Ve zlomku Mourelatos odhaluje 

hierarchii významů město - lidské zákony - božský zákon . V souladu s ní navrhuje jiné 

čtení zlomku: lidské zákony nejsou dle Mourelata „živeny“ (), nýbrž přímo 

„pod poručenstvím a ochranou“  božského.
193

 V našem kontextu je zajímavé, že takový 

překlad souvisí s původně používaným výrazem  u Homéra a Hésiodakterý 

znamená dozor či stráž Dia.
194

 Mourelatos v tomto smyslu upozaďuje zavedené čtení, 

které spojuje s, tedy to, co je společné všemu (logos) s lidskými zákony. 

Naopak pokládá důraz na , tedy „a ještě mnohem pevněji“, 

které podle něj ukazuje naopak na závislost lidských zákonů na božských, jsou mu 

v jistém smyslu slova podřízeny. Na oplátku jsou tímto božským zákonem chráněny.       

                                         
189

 Detailnější popis Fränkelovy analýzy neuvádíme, spojuje s obrazem oleje i , které překládá 

"sweetnesses" jako výrazy pro různé vůně, příměsi. Srov. FRÄNKEL, s. 237.  
190

 Srov. FRÄNKEL, s. 230-238. 
191

 MOURELATOS, A. P. D. Heraclitus, FR. 114. In The American Journal of Philology, vol. 86, no. 3. 

Baltimore, 1965, s. 258-266. 
192






193
 "[…] for all human laws are under wardship to one, the divine (law) [...]", MOURELATOS, s. 264. 

194
 Srov. MOURELATOS, s. 264-266. 
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Charakter logu, coby božské osudové moci, jsme nastolili. Kratochvíl na mnoha 

místech své knihy
195

 říká, že osudová moc v Hérakleitově pojetí je podobná hře. 

Pojďme tedy objasnit, co se touto božskou hrou myslí. 

3.3.2 Místo pro nahodilost v božské hře 

DK 22 B 52 

 

Život je dítě, které si hraje, hraje s kostkami: 

království náleží dítěti. 

 






S ozvukem tohoto fragmentu se setkáme v podání Díogena Laertského: „Uchýlil 

se do svatyně Artemidiny a hrál s dětmi v kostky […].“
196

 Podívejme se tedy na zlomek 

DK 22 B 52, abychom odhalili, co obraz dětí, které si hrají, znamená.  

Kratochvíl překládá jako „život“, Kahn téměř ve stejném významu, 

posunutém k významu trvání, doba lidského života.
197

 Oba autoři jej staví do souvislosti 

sve fragmentu DK 22 B1, přičemž Kahn tak navrhuje význam „čas“
198

, Kratochvíl 

poukazuje na celé spojení které je možné najít u prvních tragických autorů. 

Zároveň odkrývá i významy původnější, ve kterých dostává fragment jiný význam. Jsou 

jimi „věčnost“ například v rituálních formulích; zároveň pak jako archaický význam pro  

lidské „tekutiny“, ve kterém je „život představovaný čímsi špatně uchopitelným, co 

může unikat, tryskat, ztrácet se“. Kahn vede další interpretaci především skrze svůj 

navržený způsob překladu. Zaměřuje se na část „posunovat díly ve hře“, a to podle 

daných pravidel. V celém obrazu hry pak vidí ozvuk kosmického ohně a řádu, který 

představuje. Pro nás je však zajímavější linie, která si bude více všímat vybraných 

příměrů: dítěte, hry i království. Na to, že děti zde hrají důležitou roli, upozorňuje 

podobnost mezi a kdy se ukazuje, že hra je především tím, co patří 

dětem, nabízí se tak alternativní překlad: „Život je hrající si dítě“.
199

 Co může znamenat 

                                         
195

 Srov. Délský potápěč., např. s. 88-91, 169-173, 194-195.   
196

 Vitae philosophorum IX, 3 (DK 22 A 3). 
197

 Používá podobně: "Lifetime is a child at play, moving pieces in a game. Kingship belongs to the 

child." KAHN, The Art and Thought, s. 227. 
198

Překlad ve smyslu „čas“ volí i Hussey: „[…] Zde, tak jako nejspíš i u Anaximandra, je "Čas" jménem 

pro Boha s etymologickým náznakem jeho věčnosti.“ HUSSEY, Preskokratici, s. 68.   
199

 Srov. KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 239. 
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dítě? Kratochvíl upozorňuje, že dítě v řeckém prostředí není spjato s roztomilostí či 

nevinností, jak jsme na to zvyklí dnes. Nabízejí se odkazy například na boha Herma, 

který je často zobrazován jako chlapec či na Apollóna, který bývá zobrazován jako 

mladý muž. Tato paralela se zdá být pro nás významná, neboť Apollón je spojován 

s věšteckým uměním a zároveň se vším, co je přesné a harmonické.
200

 Téměř všichni 

autoři pak komentují hru v dobových souvislostech jako hrací plán a hrací kameny.  

Ve hře jsou pak dána jistá pravidla.
201

 Zároveň je tu však náhoda, kterou dobře 

vytušíme z překladu „hrát si s kostkami“. V obrazu světa, ve kterém vládne osudový 

logos, nalézá se jistá nahodilost, která dosvědčuje, že svět se děje sice podle nutnosti, 

ale nutnosti vztahů, nikoli předurčenosti. Kratochvíl říká, že „hra je Osud, který nemůže 

být ani spravedlivý, ani nespravedlivý“
202

. Vysvětleme toto tvrzení: existují totiž obě 

možnosti, v Hérakleitově pojetí světa totiž musí být možnosti obě, spravedlnost nemůže 

být myslitelná bez svého opaku. K takové interpretaci nás dovádí, jak se domnívám, též 

zlomek DK 22 B 124: „Jako hromada ledabyle nasypaných věcí je nejkrásnější 

svět.“
203

  je, jak podotýká Kahn v kontextu tohoto fragmentu, plně až striktně, 

uspořádaný podle logu.
204

 Jak tedy posuzovat svět, který v nás, na pozadí vybraného 

zlomku, vzbuzuje představu „ledabyle nasypané hromady“? Domnívám se, že 

v kontextu Hérakleitova světa, kde každá věc musí zároveň být ve vztahu se svým 

protikladem, nelze chápat svět jinak než ve vztahu právě něčeho, co je neuspořádáné. 

Zároveň to neznamená, že by to nebyl jeden a ten samý svět: vždyť, jak jsme již 

mnohokrát viděli, protiklady jsou ve své podstatě navzájem totožné. Proto Kahn 

zasazuje ve své interpretaci každé náhodné seskupení (jako je třeba příklad s naší 

hromadou), každé svévolné projevy lidského života či úkazy přírody do kontextu 

s plánem, podle kterého se vše děje.
205

  

Ke stejnému zlomku přistupuje zajímavým způsobem McDiarmid
206

, který 

poukazuje na přílišné úpravy, podle kterých je zlomek čten. V jeho podání je třeba 

                                         
200

 Srov. KRATOCHVÍL, Filosofie mezi mýtem a vědou. Praha, Academia, 2009. ISBN: 978-80-200-

1789-5, s. 34. Dále cituji jako „KRATOCHVÍL, Fil. mezi mýtem a vědou“. 
201

 Kratochvíl poznamenává, že na stejný či podobný nákres byly zaznamenávány pohyby slunce  

a měsíce. Srov. KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 239. 
202

 Tamtéž, s. 240. 
203

 
204

 Srov. KAHN, The Art and Thought, s. 287. 
205

 Srov. tamtéž.  
206 MCDIARMID. Note on Heraclitus, Fragment 124. In The American Journal of Philology. Vol. 62, no. 

4., 1941, s. 492-494. 
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vycházet z varianty, kde je namísto třeba číst tedy ve významu maso či 

lidské tělo podle našeho kontextu. To je spojeno s podle McDiarmidova 

překladu nejkrásnějším člověkem. Krom toho vyslovuje nárok, že zde je skrze 

Theofrastův referát dochována pouze část Hérakleitova zlomku: podle vzorce AB:BC 

by celý referát zněl: „Nejkrásnější člověk je tělem složeným z nahodilých osamocených 

částí, lidé jsou však osamocenými částmi kosmu.“
207

 Ať již McDiarmidovo čtení 

budeme podporovat či ne, zajisté se nám pomocí něj odhalil vztah, který je pro nás 

podstatný: vztah mezi světem a člověkem. Původně radikálně vypadající příměr  

u Stavěla, vysvětlující tento poměr jako makrokosmos a mikrokosmos nabývá svého 

opodstatnění.
208

 Zároveň ani tak podstatnou změnou, jakou relační způsob 

McDiarmidova čtení přináší, nijak nehrožuje, nýbrž podporuje „nahodilost“, kterou 

jsme se pokoušeli vysvětlit na verzi zlomku jako „hromadě ledabyle nasypaných věcí“, 

za ktrerou se skrývá na první pohled nezjevná harmonie.  

3.3.3 Osudové určení člověka 

DK 22 B 119 

 

Povaha člověka: daimón. 



 

Předtím, než se naše pozornost upne ke slovu všimněme si středního 

výrazu. Činí tak například Sider, který touto cestou dokazuje že „povaha“ i „démon“ 

jsou navzájem totožné a zároveň antropocentrické povahy.
209

 Autoři se většinou 

shodují, že v tomto fragmentu se setkáváme s vyjádřením individuální dimenze osudové 

moci.
210

 Na tento předpoklad můžeme přistoupit, pokud společně s Kahnem uznáme, že 

označuje vlastní charakter člověka


 Tak jej nalézáme například u prvních 

tragiků ve smyslu „životní úděl“
212

. Život člověka není zcela určen ničím zvenčí: „Osud 

člověka není určován démonickou mocností ani nějakými vnějšími okolnostmi“.
213

 Jak 

                                         
207

 MCDIARMID, s. 493. 
208

 Srov. STAVĚL, s. 24-27. 
209

 Srov. SIDER, Slovosled jako filosoficky relevantní rys. In Zkušenost a řeč, s. 100. 
210

 Srov. KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 169. 
211

 Srov. KAHN, The Art and Thought, s. 260. 
212

Srov. KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 170. 
213

 STAVĚL, s. 28. 
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říká Pecchiolli, jedná se o étos každého jednotlivce.
214

 V tomto smyslu je pak velmi 

výstižný navrhovaný Kratochvílův překlad jako „Povaha je člověku jeho životní 

úděl“.
215

 English si všímá dvojznačnosti obsažené v požitém slově a ukazuje, 

jak je lidská povaha spjata jednak se zemí, jednak s božstvím. Takovým způsobem  

ke zlomku přistupuje i Kessidi, který připomíná, že daimón je především tradicí chápán 

jako božstvo, které stojí mezi olympskými bohy a smrtelníky. V této náboženské 

představě se daimón po narození usídlí v lidské bytosti a doprovází jej až do její smrti. 

Protože tak tvoří součást jedince, spoluurčuje jeho osud. Odtud pak pochází původ 

slova „blahý, blahého osudu“
216

.
217

 Posouváme se od jedince v homérském 

světě, kde byl hrdinovi každý čin vdechnut zvenčí.
218

 To, co se člověku děje, je odrazem 

jeho vlastní povahy. Znatelně spatřit to pak můžeme třeba na způsobu, jakým vybírá 

mezi různými možnostmi volby, které se mu nabízejí.
219

 Proto Höschler může říci, že 

fragment se zabývá „existenciální dimenzí lidské bytosti“.
220

 

 

                                         
214

 PECCHIOLLI, s. 181. 
215

 KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 170., Srov. STAVĚL, s. 28: „Povaha člověka je daimónem“. 
216

 SLŘČ, s. 470. 
217

 Srov. KESSIDI, s. 148.  
218

 Tohoto si všímají např. ROBB, s. 163., KIRK, RAVEN, SCHOFIELD, s. 274. 
219

 Proto také Kahn překládá jako osud: "Man´s character is his fate." KAHN, The Art and 

Thought, s. 261. 
220

 HÖSCHLER, s. 67.  
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3.3.4 Odpověď na Apollónův pozdrav  

DK 22 B 101 

Prohledal jsem sebe sama. 



Kahn poukazuje na jistý paradox, který může nastat po přečtení fragmentu.
221

 

Proces hledání je většinou namířen od člověka k něčemu jinému, například hledáme  

a poznáváme jiného člověka. Jakým způsobem může být člověk předmětem svého 

vlastního výzkumu? Podle Kahna to může znamenat, že v tomto smyslu musí člověk 

sám ve vztahu k sobě být nějakým způsobem schovaný a špatně přístupný, ukazující se 

mu jenom částečně.
222

  

Díogenes Laertský zachycuje jeden z možných kontextů, a to v souvislosti s tím, 

že Hérakleitos neměl přímého učitele a zároveň cíleně nevychovával žádného žáka, tedy 

se naučil všemu sám.
223

 Další souvislost nalézáme v souvislosti s tradicí mudrců  

a Delfské věštírny, na jejich spojení poukazuje Platón v dialogu Prótagoras.
224

 Tomuto 

významu se věnuje Kratochvíl a poznamenává, že buď může jít právě o moudrost, 

kterou reprezentuje společenství mudrců, nebo se může přímo jednat o odpověď  

na pozdrav, který byl vepsán na vchod do delfské svatyně: Na tento 

pozdrav pak poutník odpovídal: "Jsi". Kratochvíl poznamenává, že Plútarchos, kněz 

Apollónovy svatyně, charakterizuje odpověď k bohu jako srovnání člověka: je tak 

nucen rozpoznat své hranice v kontextu své smrtelnosti.
225

 

Autoři se shodují, že na pozadí Hérakleitova zlomku je právě Apollónův 

pozdrav a zároveň výzva. Je však zřejmé, že jeho odpověď na ni je jiná. Kahn rozumí 

Hérakleitovu fragmentu jako „moderní“ odpovědi člověka na dávnou moudrost. Podle 

jeho pojetí Hérakleitos přináší nové pojetí, kdy hlavní problém člověka představuje on 

                                         
221

 Jistě připomínka souvisí s jeho překladem: "I went in search of myself." KAHN, The Art and Thought, 

s. 116. 
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 Srov. Tamtéž. 
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od sebe.“, Vitae philosophorum, IX, 5. 
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 Srov. KRATOCHVÍL, Délský potápěč, s. 124. 
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sám.
226

 Hérakleitos tedy v novém kontextu odpovídá: 

„Prohledal jsem sebe sama“. V kontextu náboženské tradice by se mohlo zdát, že ji tak 

Hérakleitos zcela upozadil. Zřejmě tomu tak není, Kratochvíl upozorňuje na možný 

překlad jako gnómického aoristu, který umožňuje porozumění v přítomném čase: 

„Hledám sebe sama“.
227

 Takové čtení radikalitu sdělení pro čtenáře oslabuje. Zároveň 

Kratochvíl připomíná, že Hérakleitos netvrdí, že „Poznal sebe sama“, což by jistě bylo 

v rozporu s delfskou moudrostí.
228

 Naopak snad můžeme říci, že výzvu bere 

v maximální míře vážně a odpovídá na ni v kontextu svého přístupu ke světu. 

Neodpovídá tak rituálním způsobem, ale zřejmě ve smyslu hledání, se kterým se v jeho 

spisu často setkáváme.
229

 Kirk, Raven, Schofield spojují fragment s etickým učením 

Hérakleita, které, jak jsou přesvědčeni, vyjadřuje těsné spojení oblasti morální  

a přírodní: nelze být dobrým člověkem, pokud nedostáváme nárokům na poznání 

světa.
230

  

Zároveň se nabízí možnost, že kromě překvapujícího tónu odpovědi, se 

původnímu významu Hérakleitos nevzdálil: rozpoznání místa člověka ve světě  

u Hérakleita stejně tak souvisí s rozpoznáním jeho hranic. Bezpochyby však člověka 

upozorňuje, že toto rozpoznání se nemá dít pouhým přitakáním, ale vlastním duševním 

výkonem.  

 

3.3.5 Život člověka mezi smrtí a božstvím 

Prošli jsme třemi souvisejícími kapitolami, ve kterých jsme postupně odkryli 

významy slova Ve světle toho, co bylo řečeno, můžeme konstatovat, že  

ve světě není podoben osudové moci, nýbrž jí jest. Ačkoli není ztotožněn s bohem  

ve smyslu vládce Dia, mnohé atributy logu nás upomínají na jeho božskou všeřídící 

povahu. Nelze se při bližším zkoumání nedotýkat stejných problémů, které jsou 

naznačeny již v řeckém mýtickém prožívání světa. Kratochvíl popisuje mýtické 

zachycení světa následujícím způsobem: „spojuje všední zkušenost s velkolepým 
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kosmickým děním, spojuje lidskou každodennost s odvěkým dramatem božských sil“.
231

 

Možná, že Hérakleitův nejodvážnější krok proti tradici spočívá v jasném vyjádření 

nároků na člověka a ve víře v lidské poznávací schopnosti, které vysvětlující povahu 

mýtu převyšují. Na otázku proč se tak svět děje, dává odpověď, nikoli příběh. Pokud 

vedle sebe postavíme obraz Hérakleitova světa jako nutný zákon i místo pro nahodilost, 

nedostáváme se do kontrastu s tradičním pojetím světa coby Moiry (osudu jakožto 

údělu) a Tyché (náhody). Podle jedné z mytických verzí těmto silám podléhá i sám 

Zeus.
232

 Mireaux popisuje chod světa v homérské době jako dění osudu, které je 

souhrnem určitých pravidel. Tato pravidla zaručují chod světa a „určila jednou provždy 

rytmus lidského života, neúprosný průběh od dětství k dospělosti, k zralému věku, k stáří 

a ke smrti.“
233

 V takovém kontextu dění, jak se zdá, zůstáváme nadále. Zároveň se však 

u Hérakleita odkrývá nová dimenze mezi božstvím a lidstvím: povaha člověka a povaha 

božská jsou si v jistém smyslu rovné. Člověk též na sobě zakouší protiklady, pouze bůh 

je však v sobě obsahuje všechny, proto „dává znamení“, manifestuje se různými 

způsoby a pod různými jmény (DK 22 B 93).
234

  

Člověk je neodmyslitelně s osudovým chodem světa spjat: a to jednak tak, že 

vše se podle něj děje, a tak i člověk spadá do vztahů proti sobě namířených protikladů. 

Zároveň duši každého člověka přináleží , skrze kteý je možné pochopit ten, který 

všemu vládne. Snad si můžeme dovolit tvrdit, že v tomto ohledu je  člověka 

stejné povahy jako  kosmický. Pokud člověk naplní svůj život úsilím o poznáním 

světa, zjistí, že se nejedná o předurčený svět, vždy jsou totiž proti sobě namířeny obě 

možnosti: spravedlnost není možná bez nespravedlnosti. Co se týká lidského 

individuálního života, není určen okolnostmi zvenčí, nýbrž je zakotven v jeho vlastní 

povaze. Člověk je v mnohém zodpovědný za svůj životní osud. Zároveň však je zřejmé, 

že všechno do lidských možností nespadá. Člověk se snaží o naplnění svého života, jeho 

konání se ale odehrává ve vztahu k vlastní smrtelnosti. Nejsme tak příliš vzdáleni  

od pochopení světa jako tragického. Kessidi dokonce hodnotí Hérakleitovo vidění světa 
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přímo jako „tragické a epicko-lyrické vidění světa a života“.
235

 Zároveň poznamenává, 

že napětí mezi životem a smrtí nevede u Hérakleita k pesimismu. Hérakleitovy výzvy 

k člověku a jeho aktivitě přitom nejsou nepodobné snaze homérských hrdinů vykonat 

slavný čin.
236

 Na druhé straně zde podstatný rozdíl je: snažení musí vyjít z iniciativy 

člověka samotného, neboť nám již nemůže být vdechnut zvenčí.
237

 

V tuto chvíli se dostáváme k třetímu celku práce, kdy se pokusíme navázat  

na téma osudového chodu světa a člověka u dalšího autora, tragického básníka 

Aischyla. V centru našeho zájmu budou vybrané především lyrické sborové pasáže, ale 

dostaneme se i k lidskému jednání na pozadí právě osudového chodu světa, jak jsme se 

k němu propracovali u Hérakleita. V řeckém chápání světa je nejhorším, čeho se člověk 

může dopustit, hybris. Ta ruší všechny nastolené vztahy a přivolává tak na sebe odplatu, 

která by tuto rovnováhu obnovila,
238

 stejně tak u Hérakleita „Slunce nepřekročí <své> 

míry, jinak by je vyhledaly Erínye, pomocnice Diké“, (DK 22 B 94).
239 

Tak se na konci 

druhého oddílu zpětně dostáváme k chodu podobnému chodu světa, který jsme popsali 

u Anaximandra. Svět popsaný Anaximandrem i Hérakleiteitem zachází s řeckými 

mýtickými představami a jsou s nimi ve stálém kontaktu. Zároveň však mýtický svět 

přesahují. Jak uvidíme, stejné překročení mýtického rámce nalezneme i u posledního 

autora, Aischyla: „[…] individuum básníka Oresteie, již již vystupuje z mytické anonymity  

a pokouší se zjasnit a ve shodě s vlastními požadavky přetvořit staré a slepé mocnosti, které 

rozhodují a vždy již rozhodly před námi, bez nás, proti nám.“
240 
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4 AISCHYLOS: JEDNÁNÍ ČLOVĚKA NA POZADÍ SVĚTA 

4.1 Lidské jednání a mez – diskuze nad vybranými autory 

Dostáváme se k propojení tří hlavních oddílů této práce do jednoho celku. Možné 

souvislosti Anaximandrova pojetí světa a politického myšlení jsme naznačili v jejím 

prvním oddílu, kdy se k takové interpretaci klonila též většina badatelů. Ve druhém 

oddílu, věnovaném Hérakleitovi, jsme se dostali přímo k paralelám života lidského  

a božského, podle kterého se celý svět odehrává. Vyšlo najevo, že všechny zákony 

lidské jsou živeny jedním božským (DK 22 B 114), a tedy jsou mu vždy podřízeny. 

V souladu s Hérakleitovým zlomkem DK 22 B 78 „Lidská povaha nemá záměry, božská 

však má.“
241

, budeme dále sledovat linii mezi božskými záměry a lidskými činy. Ukáže 

se, že často akcentovaná politická úroveň tragédie není zdaleka jedinou dimenzí, které 

je třeba si všímat. V kontextu naší práce se odkrývá, že je třeba ji vnímat právě ve 

vztahu k tomu, co ji určuje. Spojení lidského života se silou, kterou nemá člověk ve své 

moci, můžeme nalézt v Anaximandrově apeiron, Hérakleitově logu i v bozích 

zobrazených v Aischylově tragédii. Vybraní autoři svým vlastním způsobem odpovídají 

na postavení člověka ve světě, v tom nejpodstatnějším se však shodují. Právě tato shoda 

nás zajímá. V konečném důsledku tvůrce Oresteie řeší stejné problémy, se kterými jsme 

se setkali u předchozích dvou autorů. Mýtické pozadí, se kterým Aischylos pracuje, se 

nevyčerpává konstatováním, že lidský tvor je vydán milosti a nemilosti bohů. Jak jsme 

naznačili již dříve, Moira – osud – je něčím původnějším, čemu podléhá i nejvyšší 

z olympských bohů.
242

 Hérakleitův zlomek DK 22 B 32 povahu božství ze stejného 

důvodu charakterizuje jako „To jedno moudré samotné nechce i chce být zváno jménem 

Zéna.“ Pokud tedy člověk není pouze loutkou, kterou by bozi smýkali tam a zpět, co 

dalšího stojí za jejich životními příběhy? V souladu s Hérakleitovým pojetím lidské 

individuální povahy, coby daimóna, se zdá, že je to lidský způsob smýšlení a z něj 

plynoucí činy, které zakládají nevraživost bohů. Aischylovo pojetí přináší specifickou 

odpověď, která pracuje s mýtickým světem, zároveň jej významným způsobem 

přesahuje a interpretuje. Činy jeho postavám nejsou pouze přisouzeny ani vdechnuty 
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zvenčí, pramení z jejich vlastních povah. Proto například chování nejkrásnější ženy 

světa, Heleny, není možné obhájit v Aischylově podání žádným způsobem. Je zde 

nazývána hanlivě jako „žena mnoha mužů“
243

 (Ag. 60), kterou ani její výjimečná krása 

nezprošťuje viny. Pokud by dodržela svou míru a zastávala místo v životě, které ji 

náleží, nemohla by nikdy odejít s Paridem. Tak nás se situací seznamuje sbor. Na výzvu 

„Poznej sebe sama“, poznej své vlastní hranice ve vztahu ke světu, nevzala žádný 

ohled. Situace člověka, jak vidíme na Helenině případě, vyžaduje reflexi svého 

vlastního postavení. Věštby od bohů nejsou přesným zjevením toho, co na člověka čeká. 

V souladu s Hérakleitovým DK 22 B 93 „Vládce, jehož věštírna je v Delfách: ani 

nemluví, ani neskrývá, nýbrž dává znamení“ se zdá, že věštba je svého druhu obrazem, 

který je teprve třeba vyložit. Je možné pochopit věštbu jako mezník, ukazující na krajní 

podobu toho, co člověka čeká. Je třeba pokusit se o její výklad a podle něj nalézt 

správný klíč, jak se zachovat. Jeho nalezení nemusí znamenat, často neznamená a ani 

nepřináší „lidské štěstí“, upomíná nás však na naše meze. Na otázku, zda je možné čelit 

osudu zjevenému věštbou, se nenabízí jednoznačná odpověď. Příklad Oidipúv nás 

upomíná na to, že věštbě samotné utéci nelze, změna místa nás od ní nemůže odpoutat. 

Ukazuje se však jiná možnost: není to změna místa, ale našeho smýšlení, která může 

cosi změnit. Pokud rozpoznáme svou úlohu ve světě, je možné si zachovat lidskou tvář, 

nedopustit se něčeho, co se příčí lidským, především pak božským zákonům. Věštba 

nerozkazuje: „zachovej se tak!“, ale ukazuje.  

Není náhoda, že se v posledním oddílu naší práce dotýkáme problémů, které byly 

naznačeny na jejím začátku. Těsné sepětí oblasti lidského jednání a dění celého kosmu, 

jde u vybraných autorů ruku v ruce. Pojmenovat to, co člověka přesahuje, můžeme 

různými způsoby. Přesto vztah člověk-svět zůstane na stejné rovině. Začali jsme  

u teoretického pohledu Anaximandrova, jeví se proto vhodné zakončit práci s příklady 

lidského jednání. Konečně se v plné míře může ukázat, že obě pojetí - teoretické  

i praktické - reflektují v zásadě totožné pojetí světa. V tomto smyslu je možné vidět 

v jednání člověka potvrzení jeho vztahu ke světu. Lidský svět myšlení a konání není bez 

usazení v celkovém uspořádání světa možným. V jistém úhlu pohledu se tak skutečně 
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vracíme na začátek k pojetí světa jako vše obklopujícího horizontu.
244

 Proces, kterým 

jsme během práce prošli, připomíná jeden z Hérakleitových fragmentů DK 22 B 133: 

„Společný je počátek a konec na obvodu kruhu.“  

Úvodem ještě poznamenejme, že vybraný úhel pohledu samozřejmě ovlivňuje charakter 

práce a opomíjí jiné možné způsoby řešení. Promítá se to i ve zúženém výběru 

textových pasáží. Pokud bychom přijali příliš velké množství, nepodařilo by se nám 

proniknout do významu skrytému například za slovy sborových pasáží. Z tohoto 

důvodu se výběrem omezíme především na úvodní sborovou pasáž v tragédii 

Agamemnón. Budeme se snažit odhalit, jaký je smysl jednotlivých obrazů vzhledem  

ke konání jedinců, především Klytaiméstry a Agamemnóna. Konkrétně uchopené 

postavy cíleně kontrastují s teoretickým viděním světa jako věcí, které jsou obklopeny 

apeiron. Zároveň je však možné druhým krokem tento zdánlivě nepřekonatelný rozpor 

překonat, za konkrétními charaktery postav v tragédii je možné spatřit situaci jakéhokoli 

člověka. Specifická životní situace královského páru se v divadle při dramatickém 

předvedení, měla stát představitelnou pro samotného diváka. Tak alespoň nahlíží  

na tragédii Aristotelés v Poetice.
245

 Sledujme myšlenku dál: zatímco divák sedící 

v řeckém divadle byl stržen atmosférou, jak se to má s námi, pokud tragédii čteme? 

Domnívám se, že naše situace může nabývat obdobných rozměrů. Stačí se podívat  

na různorodé interpretace současných badatelů. Všichni se drží v mezích kulturního 

rámce starověkého Řecka a upozorňují nás, že je třeba na něj nezapomínat. Nemůžeme 

jednoduše postavy vzít a přenést je do současného světa.
246

 Oproti této snaze se však 

v jednotlivých interpretacích badatelé rozcházejí, a to často radikálním způsobem. Právě 

jejich odlišnost ukazuje, že v určitém smyslu rozumíme postavám stejně jako řecký 

divák. Jsme schopni poznat se v roli tragické postavy a představit si v jejich situaci sebe 

sama. Z tohoto důvodu pak můžeme nalézt zcela odlišné pohledy hodnocení. Pokusme 

se zajít o něco dál, postavy v tragické hře nám nemusí ukazovat pouze ohrožená 

individua. Mohou ztělesňovat také různé síly světa, které se dostávají do konfliktu.
247

 

Dostali jsme se tak vskutku nazpět k Hérakleitovu pojetí světa jako neutuchajícího 
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sváru a konečně i k Anaximandrovu splácení dluhu mezi jednotlivými věcmi světa. 

Toto myšlenkové pozadí, které za konkrétním činem spatřuje projevy sil ve světě, bude 

v pozadí našeho pokusu o interpretaci. 

4.2 Činy dávné i ty, které se ještě nenaplnily 

Před tím, než začneme s interpretací určitých pasáží, krátce připomeňme děj tragédie  

a pozadí, ve kterém se odehrává. Aischylos nám představuje verzi, která vychází  

z mýtického příběhu, ve kterém je prvním impulsem pro rozpohybování osudových 

událostí nevěra.
248

 Zároveň nás tato počáteční nevěra odkazuje na konec tragédie,  

ve kterém nevěra poskytne prostor pro další vraždu. První zrada v příběhu začíná  

o mnoho dříve u bratrů Átrea a Thyesta, synů Pelopových. Átreova žena Aeropé  

a Thyestés svým nečistým vztahem poruší rodinné vazby a probudí tak hněv Erínyjí, 

temných bohyň střežících rodinné svazky. Átreus svému bratru pod záminkou usmíření 

přichystá podivnou hostinu, při které Thyestés pozře maso svých vlastních dětí. Jediný 

syn tomuto smutnému údělu unikne: je jím nejmladší Aigisthos. Zde začíná děj naší 

tragédie. Po deseti letech krutých bojů je očekáván příjezd krále Agamemnóna do Argu. 

Návrat však vzbuzuje rozpaky. Radost ze slavného vítězství nad Trójou je poznamenána 

několika tíživými skutky z různých stran. Agamemnón obětoval svou dceru Ifigenii, aby 

usmířil bohyni Artemidu a odvrátil tak od svého vojska neblahý osud v podobě 

nepříznivého větru. Zároveň nese zodpovědnost za útrapy, do kterých, ačkoli to nebyl 

jeho záměr, uvrhl celé rodiny poražených Trójanů. Klytaiméstra, choť Agamemnónova, 

chystá mu za tento čin trpkou odplatu. Ke smutku ze ztráty milované dcery připojují se  

i jiná příkoří, kterých se jí za dobu královy nepřítomnosti dostalo.
249

 Královna není jen 

trpící: zpronevěřuje se své úloze, když k sobě přijímá milence. Tím není nikdo jiný než 

Aigisthos, jediný přeživší potomek Thyestův. Ten přemlouvá Klytaiméstru k vraždě  

a snaží se tak o odplatu, krevní mstu za své sourozence. Činy, které již zdánlivě pohltila 

minulost, zasahují do života postav a spoluurčují běh osudu. Zároveň vidíme, že je to 
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 Srov. HAVRDA, Úvod k tragédii Ag., s. 1. 
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 Je jím samota, kterou zakoušela po dlouhou dobu, i s ní spojená politická situace ženy bez mužovy 

podpory při správě země. V neposlední řadě pak z Klytaiméstřiných úst slyšíme o utrpení, které zakusila 
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Klytaiméstra ze zpráv i skrze svou vlastní inteligenci tuší, že král samotou nestrádá. Důkazem toho bude 

krásná Kassandra, kterou si s sebou coby válečnou kořist Agamemnón přiveze. 
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vlastní étos aktérů, který je dovádí k hrozným činům. Za své vlastní skutky budou 

muset zaplatit. 

V této chvíli musíme vyslovit otázku, se kterou se budeme snažit vypořádat: jaký vztah 

má konání člověka k tomu, co se má stát? Na dění, které bezprostředně tragédii 

předchází, vidíme, že hrůzy minulosti jsou stále živé, přesouvají se na další pokolení. 

Může v takovém světě jednotlivec dění ovlivnit a pokud ano, tak jakým způsobem? Či 

je křehkou vinnou révou vystavenou nepřízni či přízni vnějších vlivů, jak na verších 

lyrického básníka Pindara ukazuje Nussbaum? Obraz rostliny, která čeká na slunce, 

vláhu a obává se prudkých změn, vede k zamyšlení. Je člověk opravdu touto rostlinou, 

jejíž osud nespočívá v ní samé, ale ve vydanosti svému okolí? Společně s Nussbaum 

docházíme k závěru: člověk je opravdu podoben rostlině, její pasivitu a vystavenost 

okolí však nějakým způsobem přesahuje. Máme možnost samostatného jednání, 

„aktivně se rozhodnout, co má cenu a jakou“.
250

 Zdá se, že tato lidská schopnost 

rozumového uvažování zakládá zvláštní dvojznačnost lidské bytosti, která je pasivní  

i aktivní zároveň: „jsem jednající, ale zároveň i rostlina“.
251

  

 

4.3 Síť: roucho, vražda, smysl 

Množství informací, které jsme zrekapitulovali, slouží k tomu, abychom se mohli 

přesunout k výkladu jednotlivých pasáží tragédie. Zároveň tím do jisté míry 

nahrazujeme předporozumění, které sdílel každý občan, který přišel tuto trilogii 

shlédnout. Pro něj orientace v množství příběhů nepředstavovala problém, všechny 

jednotlivé příběhy mu byly důvěrně známé. Pro nás však příběhy představují složitou 

síť. Ve své podstatě se skutečně o spletitou síť vztahů a činů jedná. Poukazuje na to sám 

Aischylos, který na mnoha místech používá metaforu sítě. Ukazuje, že příběhy se 

navzájem spojují, aby se odhalilo další pokračování příběhu. Struktura myšlenek 

v podobě sítě nám připomíná Hérakleitův způsob vyjadřování. Různé projevy světa jsou 

spolu spjaty, odkazují jeden na druhý. Pokud přečteme jakýkoli Hérakleitův fragment, 

vynoří se ihned spojnice k další či několika dalším myšlenkám. Vzniká tak celá síť, 
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 Srov. NUSSBAUM, Křehkost dobra, s. 56-59. 
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která z množství jednotlivých fragmentů činí jeden celek.
252

 Významotvorná síť je 

zachycena i ve vybrané tragédii. Havrda ukazuje, že jednotlivá vlákna sítě, které se 

k sobě sbíhají, odhalují nejdůležitější otázku, otázku po celkovém smyslu událostí.
253

 

Aischylos sítí propojuje činy dávné i nové, aby bylo ukázáno, že minulé není 

zapomenuto a souvisí s dnešním. Pokud dovedeme situaci do krajní podoby, dnešní den 

může získávat svůj smysl právě na pozadí dne předcházejícího. Připomíná-li nám 

takové smýšlení srovnání autorů, kteří vysvětlují Anaximandrovo vidění světa na 

kontrastu dne a noci, jasu a tmy, nejsme zřejmě daleko od tématu. Člověk nemá 

božskou schopnost pojmout všechny aspekty světa najednou, proto se mu smysl činu 

může plně vyjevit až ve chvíli, kdy se mu vyjeví jako hvězda na pozadí temné noční 

oblohy.
254

  

Dostáváme se tak ke slavné sborové pasáži a její části, Hymnu na Dia: „On postavil 

smrtelníky na cestu k rozumnosti tím, že stanovil, aby platilo utrpením k poznání.“, Ag. 

176-178. V souladu s poselstvím ukrytým ve verších tohoto hymnu, 

člověk může prozřít pouze tehdy, pokud se mu dostane přímého kontaktu s utrpením. 

Toto zakoušení vztahu má radikální povahu. Teprve vlastní prožitek utrpení mu dokáže 

otevřít oči a vyzdvihnout ho nad jeho vnímání světa na úrovni jednotlivých - na první 

pohled spolu nesouvisejících - věcí.
255

 Havrda spojení slov a utrpení  

a poznání, zasazuje do kontextu, kdy je běžně používáno v řeckém jazyce ve smyslu 

českého rčení „sliby-chyby“
256

. U Aischyla však nalezneme hlubší podobu, než v jaké 

bylo zřejmě sousloví používáno. Jednak jako výpověď o povaze samotného Dia, 

zároveň pak jako odkaz k závěru celé trilogie.
257

  

Domnívám se, že v kontextu   se ukazuje, že se nejedná pouze  

o přetrvání krvavé msty, která započala v minulosti a která neúprosně pokračuje dále  

a vybírá si krutou daň. Zdá se, že nemá ukazovat člověku, že jeho život 
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 HAVRDA, Úvod k tragédii Ag., s. 1. 
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 PATOČKA, Nejstarší řecká fil., s 43. 
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 Toto poselství můžeme vtáhnout téměř na všechny tragické hry, především se nabízí paralela se 

Sofoklovým  Králem Oidipem, který teprve potom, co oslepne, je schopen skutečně vidět či postavou  

ze stejné hry, věštcem Teiresiou, který je slepý, ale jediný vidí. Další pak může být například Kreón, 

který vše pochopí, až když je mrtva Antigoné, syn Haimón i manželka. 
256
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celý rozsah svého činu. Srov. HAVRDA, pozn. 132. 
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je marnost nad marnost, ale ukázat mu dosah jeho činů ve všech směrech. V tomto 

smyslu může být cesta „utrpením k poznání“ trpkou výsadou, která člověku dává 

možnost pochopit všechny aspekty najednou a stát se tak v jistém smyslu podobným 

bohům.
258

  

Spletitá síť zdá se v tomto světle pravidelně utkaným obrazcem.
259

 Temné činy 

minulosti, obětování Ifigenie i smrt Agamemnóna je možné pochopit jako její jednotlivá 

vlákna. Na úrovni jazyka nás na všudypřítomnou síť upozorňuje například nářek 

Klytaiméstry nad tím, co prožila při poslouchání zpráv z bojiště
260

 či posvátné 

roucho
261

, v němž je zahalena krásná věštkyně Kassandra a její výkřiky ve chvílích, kdy 

jasně vidí, co má nastat.
262

 Věštkyně skrytou strukturu událostí vidí nejlépe, je tímto 

viděním obdařena od boha. Sbor starců však též „vidí své“, zatímco věštkyně křičí  

a spravuje sbor o nadcházející zkáze, poznávají, že ona sama byla sítí lapena: „Bylas 

chycena do osudových osidel.“
263

, Ag. 1048. Především nás síť upomíná na neslavnou  

a nehrdinskou smrt Agamemnóna, kdy je přes něj zákeřně hozena. Na úrovni 

jednotlivých událostí v příběhu o domu Átreovců, metafor v textu i přímého použití sítě 

jako předmětu (rekvizice ve hře), se odkazy na síť spojují v jeden význam: „Aktéři 

dramatu rozhazují síť, ve které sami uvíznou.“
264

   

 

4.4 Trpká moudrost zachycená ve sborové pasáži 

Nyní se budeme pohybovat v nejdelší dochované sborové pasáži řecké literatury, je jím 

parodos
265

 v Agamemnónovi, první části
266

 tragické trilogie Oresteia.
267

 Sbor zde 
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představují moudří starci obce. Ti zůstali ve své obci jediní, společně s dětmi a ženami, 

zatímco Agamemnón se vydal na bojovné tažení. Tělesné stáří způsobuje, že v boji 

mladým mužům nestačí, ale jejich logos je stále mladý. Zároveň jejich mysl, do které 

nevstoupil bojovný Áres, rozumí všemu, co se děje. Proto z celého sboru cítíme 

především pochmurnou atmosféru danou jejich věděním. Spravují nás o všem, co se 

stalo: o únosu krásné Heleny i rozkazu Diově vyžadující pomstu za porušení 

pohostinného práva, kterého se dopustil Paris. Dále o střetu dvou proti sobě jdoucích 

božských nároků, Diova a Artemidina, nelehké situaci Agamemnóna a jeho neslavném 

činu. Jimi popisované události nás však upozorňují na vazbu k současnému dění, 

očekávanému návratu vojenské výpravy. V tom, co již proběhlo, odhalujeme přímé 

odkazy na to, co se děje teď. Sbor nám tak dává najevo, jaký je vztah věcí, které se 

udály, těch které se dějí právě a konečně těch, ke kterým se schyluje. „Nyní je vše tam, 

kde to je, a skončí to tak, jak je určeno.“
268

, Ag. 67-68. Sloveso použité  

ve smyslu „skončí se“ poukazuje na mnoho rovin. Jednou z nich je ozvuk lidového 

úsloví „co se má stát, stane se“. Další pak odkazuje na , završení. Sborem 

očekávané završení situace v nás nevzbuzuje dobré pocity. Ještě zřetelnějším se stává, 

pokud si všimneme o něco dříve použitého spojení  které nese význam „před 

obětováním“. Termín podle Havrdy odkazuje k obětem především spojeným s obětí 

před uzavřením manželství.
269

 Stejným termínem je nazvána oběť Ifigenie. Na to 

poukazuje především Nussbaum a přidává souvislost s panenstvím. V případě Ifigenie 

jde o kruté vyznění. Není obětována proto, aby se mohla vdát, nýbrž je obětována ona 

sama, je obětován její panenský květ života.
270

 Všechny tyto možné významy ukazují 

na neutěšenou situaci, ve které se obyvatelé Argu nacházejí. Znamená snad 

konstatování sboru „vše je tam, kde to je, a skončí to tak, jak je určeno“, že je již vše 
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 Vzhledem k cíli mé práce vybírám pouze jisté textové pasáže. Je tedy jasné, že cílem není podat 
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dáno? Je to jedna z možností. Jakým způsobem to však je určeno? Je to záležitost, která 

je již dávno rozhodnuta díky prokletí rodu Átreovců? Je to rozmar bohů? Či je rozuzlení 

dáno vlastními charaktery postav, ve smyslu, v jakém jsme se s tím setkali u Hérakleita? 

Je možné, že se jedná o kombinaci všech těchto možností. V každém případě sbor ví, 

jak situace dopadne. A abychom byli spravedliví, cítí to zřejmě celá obec: dokonce  

i stážce, který především doufá, že skončí jeho vlastní útrapy a nepostihne jej nic 

zlého.
271

 Strážce čeká na vítězné znamení, záři pochodně, která přináší zvěst o dobytí 

Tróje. Konec války a tím pádem Agememnónův návrat je toužebně očekáván, zároveň 

je toto očekávání plné zlých obav. Všichni vědí o činech Agamemnóna a vidí situaci ve 

své obci. Sbor vypravuje o věštbě, která předchází vojenské výpravě, zároveň vidí 

souvislost mezi ní a tím, že královna ihned po obdržení světelného signálu obětuje všem 

bohům, pozemským i podzemním. „Ani podpalováním, ani uléváním, ani obětováním 

bez ohně neusmíří [ten provinilec] neústupný hněv [bohů].“, Ag. 69-70. Verše je možné 

vztáhnout jak na Agamemnóna, který obětoval dceru, tak na Klytaiméstru, která právě 

provádí oběti, aby si naklonila bohy před svým hrozným plánovaným činem.
272

 

 

4.5 Věštné znamení a jeho výklad  

K odkrytí vztahu člověka k tomu, jak se děje svět, se dostaneme skrze věštbu 

zachycenou ve sborovém zpěvu. Všechny její aspekty vzhledem k povaze naší práce 

nebude možné probrat. Proto se v první části pokusíme o její přiblížení na základě veršů 

a nastíníme možné úhly pohledu. Druhá část poukazuje na různé možné interpretační 

klíče, skrze které pasáž vykládají současní interpreti. Mnohost a především rozdílnost 

pohledů nás navádí k opatrnosti a zároveň nabízí jisté hranice, mezi kterými je možné se 

při výkladu pohybovat. 

Prvním slovem tragédie jsou bohové: Θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ' ἀπαλλαγὴν πόνων, Ag. 1. 

Myslím si, že právě odvoláním se na bohy, nastoluje Aischylos na začátku tragédie 

téma: člověk je vždy spjatý se sférou bohů. Na tuto základní moudrost navazují všechny 

životní příběhy - osudy - postav. Na nich pak je možné vidět, do jaké míry si tento 

svazek uvědomují, či zda je jejich smýšlení a konání považováno za hybris. V českém 
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překladu je ze syntaktických důvodů překládáno jako: „Prosím bohy  

o vysvobození z těchto útrap“. Význam však zůstává stejný. Tím, kdo prosí, je strážce 

vyčkávající na záři ohně, která znamená vítězství nad Trójou. Vítězství je strážcem 

očekáváno, zároveň cítíme, že jeho zoufání nepramení pouze z toužebně očekávaného 

konce války, ale především ze situace, která panuje. Obdržením světelného znamení se 

statická napjatá atmosféra („A tak stále vyhlížím“, Ag., 8.) dává do pohybu.  

4.5.1 Výklad věštce Kalchanta 

Ve druhé části sborové pasáže se nalézá věštba seslaná Diem. Chce za její pomoci 

podnítit Agamemnóna k vojenskému tažení, vyzývá jej k podpoření bratra Meneláa. 

Zeus si žádá, aby bylo splaceno příkoří, které nastalo, když Paris porušil pohostinství, 

kterého je právě sám nejvyšší z bohů ochráncem. V těsném sledu nás čeká věštba 

samotná, její následné vylíčení věštcem a rozhodnutí Agamemnóvo z něj plynoucí. Je 

zřejmé, že právě tato věštba je zásadní pro celý děj tragédie (i trilogie jako celku): „[…] 

černý [orel], jakož i ten, který je vzadu bílý. Objevili se poblíž paláce po straně ruky, jež 

třímá kopí, usadili se na všem viditelném místě a krmili se potomkyní zaječího rodu 

těhotnou mláďaty, které byl překažen poslední běh.“, Ag. 115-120. 

Věštec Kalchás z obrazu seslaného Diem usoudí, že dva orli představují sourozeneckou 

dvojici různých povah, Agamemnóna a Meneláa, kteří se mají vydat na vojenskou 

výpravu. Postavili se na pravou stranu: v pravé ruce se drží zbraň. Z toho věštec 

usuzuje, že se jedná o výpravu s vítězným koncem: „Tato výprava časem uchvátí 

Priamovo město a všechna početná obecní stáda před hradbami. Osud násilím 

vymýtí.“, Ag. 126-130. Jedním dechem však dodává: „Pouze ať nějaká zášť od bohů 

neudeří […]. Neboť panenská Artemis hledí v soucitu nevraživě na okřídlené psy svého 

otce, obětující nebohého choulícího se tvora i s jeho dosud nenarozenými potomky. Je 

znechucena touto hostinou orlů.“, Ag. 131-137. Krásný, především však děsivý obraz 

vyložené věštby, teprve naznačuje skutečnou hrůzu, která přijde.
273

 Vzhledem k našemu 

zájmu se omezíme na její výsledek: Agamemnón stojí před tíživou volbou. Aby se 

mohlo uskutečnit proroctví o vítězné válce, musí obětovat svou dceru Ifigenii. Jiná 

možnost není,
274

 větry seslané Artemidou zobrazují sílu osudu
275

, která je nepustí, 
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 Srov. NUSSBAUM, Křehkost dobra, s. 111. 
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pokud nenaplní její nárok. Rovinu příběhu, zobrazeného ve verších, jsme nastolili. Nyní 

se můžeme vrátit k naší základní otázce: jaké možnosti má Agamemnón oproti těmto 

božským silám. Má vůbec nějaké?  

Po vzoru věštce Kalchanta interpreti spojují Diovo znamení s přímou odezvou bohyně 

Artemis. V tomto smyslu se nabízí spor na úrovni bohů samotných. Zeus žádá 

zadostučinění. Při jeho naplnění přijde o život mnoho lidí, přičemž většina z nich má od 

vojáků daleko: jsou jimi starci, děti, ženy a především mladé ženy, které symbolizují 

pokračující život. Pokud muže zachvátí bojovný duch, nehledí na utrpení, které svými 

činy způsobí. Z Artemidy, bohyně ochránkyně, se tak stává především mocná lovkyně a 

pomstychtivá bohyně, požadující trest za zmařené životy. Nápadně jsme se tak přiblížili 

symbolům ve věštbě. Orli představují Diovu sílu zaměřenou k dobytí města, zabitá 

zaječice představuje druhou minci slavného vítězství.
276

 Pokud by se jednalo pouze  

o svár mezi bohy, Agamemnónův úděl by se stal pouze jeho důsledkem. Konflikt 

můžeme spatřit také na úrovni sil, které se ve světě projevují a mají ambivalentní 

povahu. Od nich se můžeme dostat ke dvěma rozdílným sférám, světu žen a mužů, které 

spolu stejně tak nesouzní. Zdá se, že v této chvíli není problém přejít k postavám 

v tragédii, kde, jak myslím, se stejný konflikt otevírá mezi Agamemnónem  

a Klytaiméstrou.
277

 V ohledu na široké spektrum možností, skrze které je možné 

konflikt vykládat, spatřuji vhodnou variantu v podržení obou protikladných oblastí: sil, 

které člověka ovlivňují, a člověka samého.  

 

4.5.2 Výklad stejné věštby skrze současné interprety 

Woolley pokládá otázku, proč si Artemis žádá na Agamemnónovi takovou oběť? Sám 

na ni specifickým způsobem odpovídá: král je nejen politickým představitelem, ale také 

synem. Nepatří pouze do společenské instituce, ale také do rodiny, se svými předky je 

spjat pokrevním poutem. Jeho otec byl Átreus, který svému bratru hanebně přichystal 

nelidskou hostinu. Podle Wooleyho interpretace je život syna vlastně svého druhu 
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 Srov. HAVRDA, pozn. 148. 
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 Srov. NUSSBAUM, s. 113. 
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 Klytaiméstra bývá často hodnocena jako představitelka zpupnosti v té nejhorší představitelné podobě 
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hodnocení podstatným způsobem komplikuje. Stává se zosobněním Artemis, která nabývá hrozivé 

podoby lvice. 
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pokračováním života otce, Agamemnón musí trpět za činy, které spáchal jeho otec. 

V tomto pojetí tragédie znamená nepřerušitelný řetězec událostí: činů a odvet.
278

 V 

tomto pojetí ztrácí na důležitosti Agamemnónova postava jako taková, je dalším 

zástupcem rodu. Proto konečná Woolleyho verze pracuje s představou, že Artemidina 

zloba není přímo namířena proti Agamemnónovi. Zcela jiným způsobem nahlíží  

na situaci Sommerstein. Nejdříve se ptá, zda Artemis měla nějaký důvod z minulosti 

k tomu, aby postihla právě Agamemnóna. Sám si odpovídá, že zřejmě tomu tak není.
279

 

Naopak v souvislosti s věštbou se ve svém výkladu orientuje na budoucnost. Artemis 

reaguje na to, k čemu se schyluje. Dobytí nepřátelských hradeb znamená kromě slávy 

také zničení mnohých lidských životů. Může to být samotné znamení vražděné zaječice, 

které ji donutí zasáhnout do příběhu? Možná ano, ale Sommerstein zachází dál. Není to 

prý obraz dvou krmících se orlů, za který by Artemida požadovala stejnou oběť. Je to 

lidský způsob vyložení věštby, který ji popouzí. Mladá zaječice je pochopena jako 

dobytá Trója, a tedy představuje především vítězství.
280

 Podobně hodnotí Fraenkel, 

který poukazuje, že zlobu Artemidy vyvolává způsob, jakým Kalchás věštbu vyloží. 

Zeus sesílá znamení, ale výjevu dodají smysl teprve ústa Kalchantova.
281

 

Zajímavý interpretační klíč nám nabízí Umlauf, který vychází z Hérakleitova fragmentu 

DK 22 B 119. Zabývali jsme se jím v minulém oddílu: říká se v něm, že osud člověka je 

zakotven v jeho vlastní povaze. Stejně tak je prý tomu v Aischylově pojetí. Agamemnón 

nekoná špatné věci, protože by k tomu byl něčím přinucen zvenčí, jedná tak, protože má 

takovou povahu. Na otázku, jak je tomu s ostatními postavami v jeho rodu, odpovídá, že 

u nich nalezneme podobnou povahovou zatvrzelost, kdy „osobní démon mnohým 

postavám velí, aby zpupně manipulovali svět, který mají trpně a prozíravě snášet“.
282

 

Umlauf zachází ještě dál: není prý potřeba božských zásahů do děje, neboť aktéři 

tragédie svými povahami jsou sami příčinou tragického konfliktu. Agamemnón  

i Klytaiméstra jsou pro něj příklady hybridních povah, které samy „rozkolísají ramena 

vah“.
283

 Oba jsou v situaci, kdy, jak říká Hérakleitos, „zpupnost je třeba hasit spíše než 
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požár“, DK 22 B 43.
284

 Zároveň Umlauf v jistém smyslu odstřihává od života 

Klytaiméstry a Agamemnóna bohy, k tomu, aby se sami zničili, jejich zásahy 

nepotřebují.
285

  

 

4.5.3 Od interpretů nazpět k věštbě 

 Umlaufovo hodnocení obou hlavních postav skrze zlomek  DK 22 B 119 je zajímavé. 

V souladu s Hérakleitovým „povaha člověka daimón“, klade důraz na individuální 

rovinu lidského osudu. Zůstává otázkou, zda toto pojetí nepředstavuje příliš moderní 

interpretaci. Daimón v některých situacích zcela v člověku převládne, ten pak není 

daleko od stavu šílenství. Můžeme se v tomto smyslu dostat až k neřešitelné otázce: 

není jedno, zda je člověk určen zvenčí či zevnitř, když nad sebou a svým jednáním 

v obou případech ztrácí kontrolu? Je Woolleyho pojetí jako řetězce neúprosných 

událostí v tomto smyslu daleko od převládnutí daimóna v lidské bytosti? Otázka nás 

nutí zaujmout svůj vlastní postoj.  Myslím si, že rozdíl zde vskutku je. Dostali jsme se 

totiž pomocí Umlaufa a Woolleyho, dvou zcela rozdílných způsobů nahlížení, ke dvěma 

extrémům, které ve své krajní podobě mohou zdánlivě splývat. Je zde totiž zřejmě 

vynechán jeden důležitý vztah: i démonický člověk, kterému jeho vlastní charakter 

předurčuje pád, se musí k něčemu poměřovat. Vůči komu či čemu je démonický? 

Člověk není samostatně fungujícím světem, ba naopak, vyskytuje se ve světě jako celku 

a právě ve vztahu k němu se stává hybridním. Pokud si vzpomeneme na Stavělovu 

interpretaci světa lidského jako mikrokosmu v celistvém světě makrokosmu, 

vzpomeneme si též, že onen lidský svět se děje podle stejných pravidel, jeho dění je mu 

podřízené.
286
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4.6 Sborový zpěv a činy lidí 

Skrze tragédii Agamemnón jsme se dostali ke dvěma oblastem: sborovému 

zpěvu a konkrétním lidským činům. Zaměříme se teď na jejich vztah a pokusíme se 

odhalit, co stojí za dvěma různými projevy myšlení v tragické hře. Odhlédněme nyní od 

jednotlivých veršů: jaká je povaha sdělení, ke kterým jsme se skrze sborové pasáže 

dostali? Myslím si, že jeden z nejdůležitějších pohledů, který se skrze ně odhaluje, 

spočívá v tom, že přesahují rámec jednoho díla. Sborový zpěv, kterým jsme se zabývali, 

patří do celku trilogie Oresteia. Je obsažen v tragédii Agamemnón, která představuje její 

první část. Sborová pasáž předznamenává její dějový průběh i závěr. Zároveň poselství 

sboru se přímo vztahuje k tomu, co se teprve odehraje v druhém a třetím dílu tragédie. 

V důsledku se tak sborový zpěv z první části vztahuje k jejímu celému vyvrcholení: 

stejného poznání se dostává aktérům všech tří částí trilogie. Agamemnónovi, 

Klytaiméstře i Orestovi se stane společným údělem „utrpením k poznání“. Stále se však 

pohybujeme v rámci jednoho dramatického celku. Dalším krokem jej zkusíme překonat. 

Domnívám se, že je možné sborovou pasáž chápat bez nutné souvislosti  

ke konkrétnímu ději tragédie. Mohli bychom jej přenést do jiné hry, a přece by nedošlo 

k poničení myšlenek či pokřivení významů v něm obsažených. Není tomu tak pouze 

v případě námi vybraného sboru. Podobné příklady nalezneme v jiných Aischylových 

hrách, např. v Sedmi proti Thébám
287

: „Však bohů moc přece jen výše jest. Přečasto 

v trýzni zla bezbranné vzpřimuje, přes bolest trpkou, ač jim mrak na oči černavým 

dopadá stínem již!“, 209-212. Vybraná pasáž nám opět připomíná úsloví „utrpením k 

poznání“, kterým jsme se podrobněji zabývali. Podobně však vyznívají sborové pasáže  

i u dalšího autora, u Sofokla. Ukážeme si to na hře Antigoné. Ve sborové pasáži se 

dozvídáme: „Mnoho je na světě mocného, nic však mocnější člověka. On i za větrů 

bouřlivých za moře siné se vydává a proniká přívalem hlučných vln, jež smáčejí jeho 

loď.“
288

 Patočka používá Sofoklovo stasimon, aby na něm ukázal nejen smysl jednání 

jednotlivých postav tragédie, ale aby na obrazu loďky zmítané na hladině oceánu 

vyložil situaci člověka ve světě. Oblast lidské dovednosti, techné, nám umožňuje mnohé 

věci. Symbolem všech lidských schopností je loď. Ta se však svým trupem dotýká 

hladiny oceánu, osud loďky pak nezávisí na lidském kormidelníku, ať je jakkoli 
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zkušený, nýbrž na oceánu, který loď nese. Patočka ve své interpretaci ukazuje dvě sféry: 

zákony lidské a božské. Přes všechny lidské dovednosti nelze sílu oceánu podmanit 

lodí, je tomu naopak.
289

 Ke stejnému rozdělení sféry lidských a božských zákonů jsme 

se dostali během práce u Hérakleita. 

Charakter sborových výpovědí nese jistý společný rys: ačkoli reflektují konání 

postav ve hře, nejsou výlučně spjaté s jednotlivcem. Jejich výpověď se vztahuje 

k člověku jako takovému. Je tak možné pochopit tragického hrdinu jako zástupce, který 

má poselství sboru potvrdit.  

Zároveň jsme se již mnohokrát dotkli problému, na jaké úrovni sborovou pasáž 

číst. Naskytují se různé roviny: lidské jednání, božské působení i projevy sil, které 

mohou bozi zastupovat. Na naší práci se ukazuje, že je potřeba na sborový zpěv nahlížet 

s vědomím všech těchto sfér. To je také důvodem, proč jsme se dostali při hledání 

odpovědí na postavení člověka ve světě až ke konkrétním postavám. 
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5 ZÁVĚR 

Dospěli jsme ke konci naší práce. Postupně jsme se věnovali především třem 

autorům: Anaximandrovi, Hérakleitovi a Aischylovi. Každá z částí otevírá problémy 

v kontextu myšlení daného autora, proto si teď naposledy položme otázku po osudovém 

tématu v řeckém myšlení a zkusme na ni odpovědět v kontextu výsledků, ke kterým 

jsme se dostali. Překleneme rozdíly v myšlení a budeme se soustředit na to, co můžeme 

shledat jejich společným rysem. 

 Začali jsme u Anaximandrova fragmentu DK 12 B 1, ve kterém archaický 

myslitel odhaluje hlavní princip dění ve světě jako vztah apeiron a jednotlivých věcí. 

V souladu s autory jako Kahn, Vlastos či Vernant jsme uznali za možné představovat si 

tento způsob myšlení v kontextu politického jednání. Ale i kdybychom podrželi 

protichůdnou interpretaci Patočkovu a v souladu s jeho myšlením řekli, že zde není toto 

srovnání na místě, dostáváme se k důležitému východisku. Člověk je podstatným 

způsobem limitován. Krajní ilustrací tohoto vztahu člověka s apeiron je smrt (zároveň  

i s ní spjatý zrod), která tento vztah definitivně potvrzuje, neboť nespadá do lidské 

moci. Při pokusu o vymezení toho, co je apeiron, jsme se tak dostali k jeho božské 

povaze. 

V Anaximandrově fragmentu se otevírá pohled na svět jako celek, kterého je 

člověk součástí. Stejným způsobem postupuje další myslitel archaické doby, 

Hérakleitos. Svět je harmonicky uspořádán, protože v něm vládne logos. Sledovali jsme 

postupně různé významy logu. Od konstatování, že se podle něj vše děje - tedy i my 

jako lidské bytosti - se dozvídáme, že k logu máme přímý vztah. Můžeme jej odhalit  

a porozumět nejen sobě, ale i chodu světa. Člověk se jednak „děje“ podle logu, jednak 

se ho přímo účastní. V souladu s množstvím Hérakleitových zlomků, které útočí na 

lidskou pasivitu, vidíme, že tento aktivní vztah k odhalení logu vyžaduje značné úsilí.  

V možnostech lidského poznání však vidíme, že svět, ve kterém žijeme, není 

deterministickým obrazem. Ve světě ovládaném logem je místo pro nahodilost a ani 

člověk není plně předurčen. Jeho individuální úděl spočívá v jeho vlastní povaze (DK 

22 B 119). Pokud se člověk bude věnovat poznání světa, odhalí, že lidské zákony mají 

svůj původ v zákonu božském. To však není důvodem ke skepsi: božský zákon, logos, 

v sobě podržuje všechny protiklady najednou. Proto je v uspořádaném světě možné 
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odhalit i hromadu „ledabyle nasypaných věcí“ (DK 22 B 124). Osud tak v Hérakleitově 

pojetí především znamená „působení v proměnách světa“.
290

 

Mnoho témat o vztahu světa a člověka je v myšlení Hérakleita nastoleno. Forma, 

kterou Hérakleitos myslí a píše, ponechává prostor pro další otázky. V jistém smyslu 

jsou fragmenty Hérakleitova spisu blízké náboženskému myšlení.
291

 Nejeden zlomek 

vyvolává podobnost s formou věštného výroku. Nabízí se tak další myslitel, který je 

blízký náboženské moudrosti, tragický básník Aischylos. Ukázalo se, že mnohé pasáže 

z tragédie vyvolávají přímé odkazy k Hérakleitovým zlomkům. V jistém smyslu je tak 

možné konstatovat tematickou podobnost mezi sborovými zpěvy a Hérakleitovými 

fragmenty (samozřejmě tomu tak není ve všech případech). Stejně tak sborové pasáže 

nám ponechávají prostor pro mnohé otázky. Vzniká zajímavá paralela: Hérakleitos 

promlouvá k lidem (ačkoli jsme narazili na mnohé problémy s tím spojené, zejména  

na nechuť lidí) a mluví o tom, co je všem společné. Vzhledem k tomu, že je logos 

společný všem, je třeba jej odhalit, „Proto je třeba následovat to společné“ (DK 22 B 

2).
292

 I sbor promlouvá k člověku, aby ukázal, co platí pro všechny lidi bez výjimky. 

Sborový zpěv nás však posunuje dál, ukazuje nám, jak vůči obecnému nároku, obstojí či 

neobstojí vybraný jedinec.  

Zrekapitulovali jsme jednotlivé hlavní oddíly práce a poukázali jsme, jak spolu 

souvisejí. Původní intencí práce bylo právě absolvování výše zmíněné cesty mezi třemi 

odlišnými autory a pokusit se o vymezení světa a místa člověka v takovém světě. Prošli 

jsme od téměř abstraktní podoby světa u Anaximandra až k příkladům lidského jednání. 

Původním předpokladem práce bylo pokusit se propojit právě teoretický obraz kosmu 

s životem jednotlivce a ukázat na jejich vzájemnou provázanost v řeckém myšlení. 

Tento předpoklad se naplnil.  

Oproti stanovenému cíli jsme během práce dospěli ještě k jednomu, který přináší 

do této práce nový rozměr. Na pozadí konkrétního jednání postav se dostáváme 

k zajímavému zjištění: čin jednotlivce nás odkazuje nazpět k uspořádání kosmu. 

Vykládat čin člověka nelze v řeckém myšlení bez kontextu k celku světa, je vzhledem 

k němu poměřováno. Takový příklad jsme viděli ve vybrané tragédii Agamemnón: 

nárok „utrpením k poznání“ (Ag., 178) je ukázán skrze postavy. Proto jsme práci začali 
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pokusem o vysvětlení světa jako kosmu. Stejně tak nás však jednání postav a jejich 

osudy vracejí k uspořádání světa nazpět. Ukázalo se, že lyrické sborové pasáže mají 

obecný charakter, který rovinu jedné hry převyšuje. Uveďme si jeden příklad  

za všechny: je jím Patočkova interpretace Sofoklova sboru v tragédii Antigoné. 

Domnívám se, že v hladině oceánu, která obklopuje loď, můžeme dojít ještě dál, než jak 

bylo výše naznačeno. Patočka ukazuje, že loď není pouze thébskou polis, ale jakýmkoli 

lidským společenstvím. Myslím, že v hladině, která nás obklopuje, můžeme spatřit 

Anaximandrovo apeiron. Oblast lidského konání nás odkázala nazpět k uspořádání 

světa, jak jej vidí například Hérakleitos i Anaximandros. Tento obrat nazpět se 

v průběhu práce ukázal nejen zajímavým, především však významotvorným. 

Vylíčili jsme, v čem spočívá shoda v myšlení vybrané trojice autorů. Závěrem 

poukažme ještě na jeden zajímavý rozdíl. V myšlení všech autorů jsme nalezli 

myšlenku, že člověk je vždy omezen. Tímto omezením, ať jej již nazveme osudem, 

moirou, či jako Nussbaum náhodou, tyché, jsme limitováni.
293

 Dále se dozvídáme, že 

tuto mez by si měl člověk uvědomit, sám k ní vlastním úsilím dojít a přizpůsobit jí své 

jednání. Na pozadí se ukrývá nápis na delfské svatyni „Poznej sebe sama“. Zároveň se 

zde stýkáme s obecným nárokem řeckého světa: žít život takovým způsobem, „aby byl 

pro člověka nejlepší a nejhodnotnější“.
294

 Na tyto výzvy následují různé odpovědi. 

Hérakleitos reaguje svým vlastním způsobem. Ať již pochopíme jeho odpověď jako 

„Prohledal jsem sebe sama“ či „Prohledávám sebe sama“ (DK 22 B 101)
295

, výsledek 

tohoto aktu je pozitivní. Člověk má možnost skrze svůj logos dostat se k logu, podle 

kterého se odehrává celý svět. Pokud člověk vyvine dostatečné úsilí, je možné, aby 

překonal své jednotlivé vnímání světa. Významy logu v Hérakleitově myšlení jsme 

odhalovali postupně, nakonec jsme se od jednotlivých smyslových vjemů dostali až 

významu toho, v jakém smyslu „všechno jest jedno“ (DK 22 B 50).  

Tragické myšlení nám však ukazuje jiný náhled. Člověk vnímá svět jako 

jednotlivé věci, děje, promluvy. Nepatří mu celistvý pohled, který přináleží oku boha. 

Cesta k celistvému náhledu je složitou cestou „utrpením k poznání“ (Ag., 178). Teprve 

tak je dle tragického pojetí možné připodobnit se bohu ve smyslu vnímání všech věcí 

najednou. Pasivní proces to však též jistě není, utrpení přichází od bohů, v přímé 
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návaznosti na lidské konání. Utrpení člověku poskytne prostor, aby všechny jeho akty, 

které se doposud mohly zdát oddělené, došly ke svému propojení. V samotném závěru 

se tak vracíme k obrazu člověka jako rostliny. Původně jsme jej interpretovali společně 

s Nussbaum ve smyslu, že člověk není pouze pasivním tvorem, vystaveným vnějším 

vlivům. Na konci naší práce se v souvislosti s lidským jednáním dostáváme také 

k druhému úhlu pohledu: člověk není ani pouze aktivním tvorem. Pokud člověk nabude 

takového přesvědčení, jako připomínka jeho svázanosti se světem přijde odpověď 

v podobě utrpení. 
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7 RESUMÉ 

The aim of my work is to follow up the theme of destiny in thinking of ancient 

Greece. I have chosen mainly three thinkers: Anaximander, Heraclitus and Aeschylus. I 

start with Anaximander who can be considered as a representative of teoretical view of 

the world. This world, kosmos, happens on the basis of contraries, the main relation is 

between genesis and death. Each individual thing will have to pay own account founded 

by crossing the measure. Situation of the man is the same like in the case of other things 

in the world, the rule is same for everything and everybody. This is also the reason why 

some authors can see in theory of Anaximander direct connection with sphere of laws. 

This line of interpretation made by Vlastos, Kahn or Vernant provide to us is interesting 

starting point. It is remarkable that all this discussion takes place on the basis of only 

one fragment DK 12 B 1.   

Many similarities we can see in thinking of another philosopher, Heraclitus. In 

his point of view is world arranged by the rule of logos. Logos includes many aspects 

which is necessary to describe if we want to realize his undivided character. At first it is 

relationship between the man and logos, then it is soul of the man and finally on the 

basis of this two we can discuss the fatal course of whole world and the relationship to 

our lifes. At the begin we realize that everything is settled by logos. Then we can see 

that our relation is not only passive but also it is settled in our active attitude. We can 

prove this by existence of logos in our own souls.  

Thoughts founded in Heraclitus provide to us wide area to closer research. That 

is also the reason why we continue by tragic poet Aeschylus. We will see that there are 

strong similarities between Heraclitus fragments and the way of thinking in chorus 

passages in tragedies. It is caused by the fact that both thinkers are in connection with 

the sphere of myth and this the way why to consider both of them as religiuos thinkers. 

In accordance of Aeschylus intention we pass to individual characters and their actions.  

On behalf concrete characters in tragedy Agamemnon we have finished the line 

from Anaximander up to human situation. There are many conclusions, one of them 

shows that it is possible to connect different authors and even despite many differencies 

between them we can see strong common line. In the life of individuals from tragic play 

it is possible to reveal general principles of the world. But at the end we realize that this 

proces is possible to see also in the reversed way.       


