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Abstrakt 

Práce se zabývá vymezením a stíháním bezbožnosti v demokratických Athénách klasického 

období, tj. v 5. a 4. stol. př. n. l. Otázka „bezbožnosti“ v užším smyslu, tj. toho, co označoval 

řecký pojem ἀσέβεια (doslova „absence/negace úcty“), je zasazena do širšího kontextu 

dalších trestných činů náboženského charakteru, které byly pokryty zvláštními zákony: 

„svatokrádež“ (ἱεροσυλία), vykopávání posvátných olivovníků, provinění proti svátkům a 

různé další delikty, které v pragmaticky formulovaných zákonech nebyly zahrnuty pod 

žádný obecný pojem. Práce navazuje na dílo badatelů, kteří projevují značnou skepsi 

k věrohodnosti pozdních pramenů, jako je např. Plútarchos či Diogenés Laertios, s čímž 

souvisí pochyby o existenci procesů s filosofy před Sókratem. Zároveň navazuje na badatele 

zpochybňující autenticitu dokumentů, které jsou vloženy do řečí attických řečníků. 

Podstatná část práce proto spočívá ve vyvracení věrohodnosti pozdních zpráv a vložených 

dokumentů. Zvláštní pozornost je věnována tzv. Diopeithovu usnesení, o kterém píše 

Plútarchos v Životě Perikleově a které je obvykle interpretováno tak, že kriminalizovalo 

ateismus a zkoumání meteorologicko-astronomických otázek. V práci je ukázáno, že 

Plútarchovo líčení je celkově nevěrohodné a v rozporu s mnohem relevantnějšími prameny. 

Jako zavádějící je odmítnuto i Platónovo podání žaloby proti Sókratovi, které Plútarchův 

pohled na celý problém zjevně ovlivnilo. 

 

Abstract 

The thesis discusses the definition and prosecution of impiety in democratic Athens during 

the Classical period, i.e. in 5th–4th centuries BCE. The question of “impiety” in the narrower 

sense, i.e. of what was denoted by the Greek word ἀσέβεια (literally, “the absence/negation 

of respect”), is set into larger context of other crimes of religious character, covered by 

special laws: “sacrilege” (ἱεροσυλία), digging out sacred olive-trees, offences against 

festivals and other delicts which were not subsumed under any more general term in the 

laws, pragmatically formulated as they were. The dissertation builds on the work of the 

researchers who show considerable scepticism towards the reliability of later sources, for 

example Plutarch or Diogenes Laertius – this is connected with doubts concerning 

processes against philosophers before Socrates. At the same time, the thesis follows the 

scholars who doubt the authenticity of the documents inserted in the speeches of the Attic 

Orators. For these reasons, a considerable part of the thesis is devoted to the rebuttal of late 

reports and inserted documents. A particular attention is given to the Decree of Diopeithes, 



 

which is mentioned in Plutarch’s Life of Pericles and is usually interpreted as criminalising 

atheism and meteorological and astronomical research. It is shown that Plutarch’s report is 

overall unreliable and in conflict with much more relevant sources. Furthermore, Plato’s 

presentation of the charge against Socrates, which obviously exerted influence on Plutarch, 

is also rejected as misleading. 
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1 

 

1. Úvod – problémy, přístupy, prameny 

Tématem této práce je v užším smyslu „bezbožnost“, tj. to, co označoval řecký pojem 

ἀσέβεια, doslova „absence (či negace) úcty“, v širším smyslu přečiny náboženské povahy a 

jejich stíhání v demokratických Athénách klasického období, tj. v pátém a čtvrtém století 

před naším letopočtem,1 kdy zákonodárná a soudní moc spočívala v lidovém shromáždění, 

radě pěti set a porotních soudech. 

 

1.1. Nástin dosavadního bádání 

K otázce bezbožnosti v Řecku, zejména v Athénách, již existuje bohatá literatura, jelikož jde 

o téma, v němž se prolínají politické dějiny s dějinami práva, náboženství a filosofie, tj. jde o 

zájmové pole odborníků z různých oborů. Většina literatury se pochopitelně týká Athén, 

jelikož k Athénám se vztahuje i většina relevantních pramenů. Kromě obecně pojatých prací 

jsou to hlavně různé dílčí studie zaměřené na konkrétní procesy, procedury či zákony.2 

Bezbožnosti jsou věnována samostatná hesla v různých encyklopediích i kapitoly 

v příručkách k athénskému právu.3 Existuje i několik monografických zpracování tématu, 

která se většinou zaměřují na procesy s filosofy a problém ateismu.4 Pouze Fischerova 

nepříliš rozsáhlá disertace, vzniklá na právnické fakultě, si klade za cíl pojmout otázku 

obecněji, jde však o práci poněkud derivativní, která v zásadě jen opakuje názory 

předválečné literatury a nepřináší takřka nic nového.5 Obecně je pojata i Rudhardtova 

studie, která postuluje striktní rozlišení mezi morálním a právním pojmem bezbožnosti.6 

                                                        

1 Všechna další data uvedená v práci jsou rovněž před naším letopočtem, není-li uvedeno jinak. 

2 Z četných dílčích studií (či kapitol v monografiích na širší témata) budou v  tomto obecném úvodu zmíněny 

výběrově pouze některé novějšího data, na nichž lze demonstrovat určité trendy. Ostatní budou uvedeny až 

v souvislosti s konkrétními tématy. 

3 Hesla: CAILLEMER 1877; THALHEIM 1896; NESTLE 1950; THÜR 1997; BOWDEN 2015. Kapitoly: LIPSIUS 1908, s. 358–

368; MACDOWELL 1978, s. 192–202; TODD 1993, s. 307–315; PHILLIPS 2013, s. 407–462. Vztah práva a náboženství 

řeší obecně PARKER 2005b. 

4 WISKEMANN 1848; DERENNE 1930; DREßLER 2010; DREßLER 2014. Objevení se ateismu a jeho stíhání zkoumá FAHR 

1969. K ateismu obecně srov. BURKERT 1985 [1977], s. 311–317; WINIARCZYK 1984, 1990, 1992; AUFFARTH 1997; 

CANCIK-LINDEMAIER 2006; BREMMER 2007; SEDLEY 2013; WHITMARSH 2015. 

5 FISCHER 1967. Jediní dva mně známí autoři, kteří na tuto práci odkazují, jsou SCHÖPSDAU 2011 a HAAKE 2016. 

6 RUDHARDT 1960. Hlavní autorova teze je, že zatímco morální pojem bezbožnosti byl zcela vágní, právní 

pojem bezbožnosti byl definován velmi přesně. 
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Kromě prací zaměřených na procesy a právní stránku věci jsou i takové, které zbožnost a 

bezbožnost zkoumají výhradně či primárně v kontextu morálních či náboženských hodnot 

a představ.7 Bližší osvětlení praxe podávají práce, které se podrobněji zaměřují na využívání 

náboženské argumentace v  řečnictví.8 Důležité jsou i studie zaměřené lexikologicky či 

lexikologické kapitoly obecnějších monografií, v nichž je rozebírána řecká terminologie 

zbožnosti a bezbožnosti, potažmo řecká náboženská terminologie vůbec.9 

Problému bezbožnosti v klasických Athénách se úzce dotýká i literatura k Platónovi, 

zejména k Zákonům, sepsaným v polovině 4. století, jejichž desátá kniha je věnována právě 

bezbožnosti a jejímu stíhání. Platónovy návrhy jsou totiž na jednu stranu poměřovány s 

athénskou praxí, na druhou stranu moderní rekonstrukce této praxe bývají nemalou měrou 

ovlivněny platónským pohledem na věc.10 Podobně Platónovo podání Sókratova procesu 

z roku 399, jak ho nacházíme především v Obraně Sókrata, má vliv nejen na moderní 

hodnocení tohoto konkrétního případu, ale i na pojímání bezbožnosti v Athénách obecně.11 

Tradičně dominantní přístup k tématu se vyznačuje tím – zjednodušeně řečeno –, že 

přejímá platónskou perspektivu a zároveň vcelku nekriticky věří tvrzením, která nacházíme 

v pozdních pramenech. Skutečně radikální odmítnutí pozdních pramenů nacházíme až 

v Doverově studii o svobodě intelektuálů v řecké společnosti, kde je zpochybněna historicita 

procesů s filosofy/sofisty před Sókratem i procesů proti osobám z Perikleova okolí, k nimž 

mělo dojít před vypuknutím peloponnéské války koncem třicátých let 5. století.12 V tomto 

                                                        

7 ADKINS 1960, s. 132–138; DOVER 1974, s. 246–254; MIKALSON 1983, s. 91–105. Zbožnost a bezbožnost v tragédii 

probírá MIKALSON 1991, s. 133–202 et passim; zbožnost a bezbožnosti v řecké filosofii MIKALSON 2010, s. 140–207. 

Adkinsonův a Doverův přístup kritizuje COHEN 1991, s. 8, jelikož morálku pojímají jako abstraktní systém 

konceptů, aniž by řešily její vztah k právu a mechanismům sociální kontroly. 

8 MEUSS 1889; KING 1955; MONTGOMERY 1996; MARTIN 2009. 

9 BOLKESTEIN 1936; VAN DER VALK 1941; RUDHARDT 1958, s. 11–52 et passim; BURKERT 1985 [1977], s. 268–275; MAFFI 

1982; MOTTE 1986; CONNOR 1988; PEELS 2015; k terminologii rituální poskvrny srov. PARKER 1983, s. 1–17. 

Lexikálním otázkám se do jisté míry nutně věnují i práce citované v pozn. 7. 

10 REVERDIN 1945; WYLLER 1957; MORROW  19932 [1960]; PIÉRART 20082 [1974]; SAUNDERS 1991; SAUNDERS 1996; 

MAYHEW 2010; SCHÖPSDAU 2011. 

11 Pro Platóna byl hlavním problémem ateismus, tj. nevíra v existenci bohů, již chápal jako důsledek 

materialistických teorií starších filosofů. V Xenofóntově alternativním podání Sókratova případu je naopak 

kladen důraz na náboženskou praxi. Tento rozpor předznamenává spory moderních badatelů o to, zda řecké 

náboženství spočívalo výhradně v náležitém vykonávání různých rituálu, nebo v opravdové víře v bohy 

(s čímž souvisí i pojímání bezbožnosti). K problému srov. nejnověji VERSNEL 2011, s. 539–559; HARRISON 2015. 

12 DOVER 1976 (= DOVER 1988, s. 135–158). 
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přístupu, který výrazně nabourává tradiční narativ o střetu tzv. iónského osvícenství či 

sofistiky s athénskou pověrčivostí, pokračují někteří další autoři.13 

Ke skeptickému proudu se řadí i Cohen, který v různých svých studiích vcelku radikálně 

odmítl užívání pozdních autorů (např. Diogenés Laertios,  Plútarchos a lexikografové jako 

Iúlios Polydeukés) při rekonstrukci právních poměrů v klasické době.14 V souvislosti 

s otázkou bezbožnosti v Athénách pak formuloval čtyři základní otázky:15 (1) Jaký byl vztah 

mezi běžným jazykovým užitím slova ἀσέβεια a jeho právní definicí? (2) Existovala jasná 

právní definice „bezbožnosti“, a pokud ne, proč? (3) Jaký byl rozsah a užití žalob 

z „bezbožnosti“? Zahrnovala ἀσέβεια primárně určitá jednání a rituální pochybení, takže 

stíhání Sókrata je třeba chápat jako odchylku od normy, anebo představovala nástroj 

k vynucování sociální a náboženské konformity? (4) Jaký je vztah mezi athénskou praxí 

a zákonodárstvím Platónových Zákonů? Má být Platónova legislativa chápána jako 

idiosynkratická a totalitární ve srovnání s tolerantní praxí demokratických Athén? 

Cohenova studie odpovídá v zásadě jen na první dvě úzce propojené otázky. V polemice 

z Rudhardtovým pojetím argumentuje, že žádná přesná definice zbožnosti neexistovala, 

jelikož athénské zákony obecně nepodávaly žádné definice přečinů, a jediná implicitní 

definice se tak nacházela v kolektivním vědomí porotních soudců. Na čtvrtou otázku 

odpovídá bez jakéhokoli podrobnějšího rozboru v tom smyslu, že mezi athénskou praxí a 

Platónovými návrhy nebyly žádné podstatné rozdíly.16 Tuto zjednodušující odpověď, jejímž 

                                                        

13 STONE 1988; WALLACE 1994; WALLACE 1996; RAAFLAUB 2000; FILONIK 2013; FILONIK 2016. Jiní naopak existenci 

procesů hájí, srov. zejm. BANFI 1999; RUBEL 2000; LENFANT 2002; DREßLER 2010; DREßLER 2014. Doverovo podání 

jako přehnaně skeptické odmítl již KERFERD 1981, s. 21, pozn. 7. Někteří badatelé nechávají věc otevřenou, např. 

PECORELLA LONGO 2011; HAAKE 2016. 

14 COHEN 1983, s. 8–9; COHEN 1989b, s. 95–101; COHEN 1990, s. 290–293. 

15 COHEN 1988, s. 695; COHEN 1989a, s. 99–100; COHEN 1991, s. 204. První dva články jsou zcela identické a 

reprodukují text přednášky z roku 1985, kapitola o bezbožnosti v monografii z roku 1991 (s. 203–217) 

představuje rozšířenou verzi téhož. Konkrétní formulace otázek je zde mírně pozměněná, proto neuvádím 

přesný překlad ani citaci, ale parafrázi. Cohen je jediný autor, na něhož ve svém hesle odkazuje THÜR 1997. 

16 Cohen neřeší rozdíl mezi Platónovu představu o bozích a tradičním náboženstvím, jehož praxi Platón 

kritizuje, otázku bezbožnosti zároveň nepropojuje se svým následným výkladem o vynucování morálky a 

vztahu mezi veřejnou a soukromou sférou; zde jasně ukazuje, že předmětem kritiky athénské demokracie ze 

strany filosofů, jako byl právě Platón či Aristotelés, byla nedostatečná kontrola soukromé sféry státem, tj. že 

Platónovy návrhy se s athénskou praxí podstatně rozcházejí (COHEN 1991, s. 218–240, zvl. od s. 231; srov. COHEN 

1995). Odlišné pojetí vztahu soukromé a veřejné sféry se přitom promítá i do návrhů na stíhání bezbožnosti. 

Mnohem důkladněji se Cohen zabýval Platónovými návrhy ve věci krádeže, srov. COHEN 1983, s. 116–130, 
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účelem je distancovat se od Doverovy optimistické představy o intelektuální svobodě, nelze 

považovat za uspokojivou a je třeba rovnou zdůraznit, že v žádné reálné řecké obci nemá 

analogii Platónův návrh, aby lidé s nevhodnými názory na povahu či existenci bohů, kteří se 

jinak ničeho závažnějšího nedopustili, byli zavíráni na pět let do zvláštního vězení, v němž 

by byli prostřednictvím systematického napomínání přiváděni k rozumu, a pokud by ani 

pak své názory nezměnili, aby byli znovu odsouzeni a popraveni.17 

 Svou třetí otázku Cohen rovněž spíše jen naznačuje, ale rozvíjejí ji další badatelé, 

například Trampedach ve studii o nebezpečných ženách-cizinkách, kde argumentuje, že 

podvratnost a nebezpečnost těchto žen spočívala hlavně v nabourávání tradičních 

společenských hierarchií a statusových distinkcí, tj. šlo podobně jako v případě filosofovů o 

útok na symbolický systém obce.18 Zdůrazňování sociálního aspektu bezbožnosti není úplně 

nové, obvykle však bylo diskutováno hlavně v souvislosti s obviněním Sókrata z kažení 

mládeže, které podle Xenofóntova podání spočívalo v podkopávání autority otců.19 Tradiční 

je rovněž zdůrazňování politického rozměru procesů, které má rovněž nepopiratelnou 

oporu v pramenech.20 

Poměrně nová je tendence vymezovat se vůči omezeně legalistickému přístupu 

a vyzdvihovat důležitost sociálního, neinstitucionálního nátlaku spojeného s neformálními 

pravidly.21 I v tomto ohledu je zásadní Cohenova monografie, v níž je s odkazem na moderní 

                                                                                                                                                                             

nicméně i zde je jeho výklad problematický, srov. SAUNDERS 1990, s. 67–69; SAUNDERS 1991, s. 284–286; SCHÖPSDAU 

2011, s. 276–277. 

17 PLAT. Leg. X.908a1–909a8. Toto vězení se nazývá σωφρονιστήριον (908a4, 909a1), což je obvykle překládáno 

jako „polepšovna“, ale adekvátnějším ekvivalentem je možná „umoudřovna“, jelikož nejde ani tak o nápravu 

chování, jako myšlení. Přiléhat má k „nočnímu shromáždění“ (o něm podrobněji PLAT. Leg. XII.951d-952d, 

961a-969c), jehož členové – vybraní představitelé obce vzdělaní ve filosofii a astronomii – by s vězni 

rozmlouvali, srov. MORROW 19932 [1960], s. 500–515; SAUNDERS 1991, s. 309–312; MAYHEW 2010, s. 6–7, 198–201. 

18 TRAMPEDACH 2001. Poněkud odlišný přístup volí EIDINOW 2010. 

19 Srov. např. GOMPERZ 1924; ROBB 1993; STROTHMANN 2003. Platón tento širší sociální aspekt marginalizuje tím, 

že se kažení mládeže snaží redukovat na výuku ateismu. 

20 Fakt, že politický vzorec je přítomen již v pramenech – což nijak nesouvisí s jejich důvěryhodností –, 

zdůrazňuje HAAKE 2016. Jak upozorňuje PECORELLA LONGO 2011, s. 46 (předmětem polemiky je BAUMAN 1990), 

kvůli bezbožnosti obvykle nebyli žalováni aktivní politici, k jejichž stíhání se nabízely jiné žaloby. 

21 Tato tendence je souběžná s trendem napadat užívání pojmu „stát“ a řeckou πόλις prohlašovat za nestátní 

společnost či za zvláštní formu mezi státem a společností. S tímto trendem vcelku správně polemizují 

ANDERSON 2009; HARRIS 2013a, s. 21–59. 
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sociologické a antropologické studie odmítána představa o autonomii právní sféry.22 Další 

autoři legalistický přístup odmítají bez hlubšího teoretického zdůvodnění, například Delli 

Pizzi, jehož studie o bezbožnosti se zaměřuje výhradně na nápisné doklady.23 Nejčerstvějším 

projevem podobného přístupu je Naidenova studie o „nakažlivé“ bezbožnosti, v níž je 

ἀσέβεια srovnávána s rituální poskvrnou (μίασμα).24 

 

1.2. Zaměření předložené práce 

Zaměření této práce je svým způsobem krokem zpět, a to zcela vědomým. Jejím primárním 

cílem je totiž probrat institucionální, zákony definovaný aspekt bezbožnosti, respektive 

přečinů náboženského rázu obecně. Dostatečným ospravedlněním tohoto zaměření je, že 

uvedený aspekt nelze považovat za vyřešený a náležitě popsaný. Zkoumání souhry a 

rozporů mezi psanými a nepsanými normami navíc nemá smysl provádět, pokud si nejprve 

neujasníme, co skutečně bylo, nebo naopak nebylo předmětem zákonné regulace. Je zřejmé, 

že nepsané normy jsou historicky starší a přijetí určitého psaného nařízení bylo obvykle 

reakcí na konkrétní situaci. Pokud se ukáže, že v určité věci existoval psaný zákon, jde 

o zřetelný doklad toho, že daná věc byla brána jako závažný nebo často se vyskytující 

problém, který je třeba systematicky řešit. 

 Podstatné aspekty některých konkrétních případů budou probírány primárně ve snaze 

rekonstruovat obecnější pravidla a praxi. Tradiční postup, při němž jsou nejprve 

v chronologickém sledu probrány jednotlivé procesy, načež je na jejich základě učiněno 

zobecnění, je třeba odmítnout, jelikož o mnoha procesech se dočítáme až v pozdních 

pramenech, jejichž věrohodnost je sporná. Celkový obraz je proto třeba rekonstruovat 

                                                        

22 COHEN 1991, s. 1–13 et passim. Cohen napadá představu, že psané zákony jako údajné ztělesnění společenské 

morálky mohou samy o sobě vynucovat morálku, kromě toho zdůrazňuje manipulovatelnost neformálních 

norem a jejich bytostnou kontradikčnost. 

23 DELLI PIZZI 2011. Studie navazuje na zkoumání sankcí v tzv. svatých zákonech, srov. PARKER 2004; NAIDEN 

2008. Relevantní nápisy obsahující pojem ἀσέβεια pocházejí především z jiných řeckých obcí než z Athén. 

Zatímco ve starší literatuře, čerpající takřka výhradně z literárních dokladů, se lze dočíst, že stíhání 

bezbožnosti bylo athénskou zvláštností (např. MOMIGLIANO 1973, s. 566), dochované nápisy tuto tezi vyvracejí, 

i když většinou jde o texty normativního rázu, které samy o sobě neříkají, zda a jak byly reálně uplatňovány. 

24 NAIDEN 2016. 
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primárně, ne-li výhradně na základě soudobých athénských pramenů.25 Tvářit se, že pozdní 

prameny neexistují, a úplně je pominout, nicméně rovněž nelze. Ne všechna tvrzení, která 

v nich nacházíme, musí být nutně nepravdivá. Mnoho badatelů jimi navíc stále 

argumentuje. Bude proto nutné zabývat se podle potřeby i jimi a jejich případné odvrhnutí 

podložit konkrétními argumenty, což si může vyžádat poněkud obšírnější diskusi. 

Velký prostor proto bude věnován otázkám spojeným s Diopeithovým usnesením, o 

němž se zmiňuje Plútarchos v Životě Perikleově. Toto usnesení je totiž mnohými badateli 

považováno za zcela zásadní právní normu, již Athéňané přijali ve snaze stíhat bezbožnost. 

I když hlavní argumenty skeptiků proti usnesení již byly vysloveny, skutečně kritický 

rozbor jeho obvyklých výkladů dosud nikdo nepředložil (kap. 3.2.7). Podobným problémem 

je zákon zakazující zavádění cizích bohů, o němž píše Ióséfos Flávios (kap. 3.2.8). 

Problém věrohodnosti se zároveň netýká pouze pozdních pramenů, případně fragmentů 

nedochovaných soudobých děl, o nichž víme jen díky citacím a narážkám u pozdních autorů 

a ve scholiích.26 Problematické jsou rovněž texty dokumentů, které nacházíme v řečech 

attických řečníků. Na soudu bylo zvykem, že různé zákony, usnesení, svědectví či smlouvy 

nechávaly citovat jednotlivé strany sporu, jejich text však měl v rukou soudní hlasatel, 

který je i předčítal. Nepředstavovaly tedy součást samotných řečí a nebyly s nimi ani 

primárně tradovány, v dochovaných řečech tak většinou nacházíme jen obecný odkaz na to, 

že má být určitý dokument přečten. Někdy však je v rukopisech přítomen i text dokumentu. 

U některých z nich panuje všeobecná shoda, že se jedná o falza.27 Mnohé jiné jsou však 

brány jako věrohodné opisy autentického archivního textu či jejich zkrácená, ale stále 

věrohodná verze, a to i když tvrzení v nich obsažená jsou mnohdy obtížně slučitelná s tím, 

co se tvrdí v textu samotné řeči. Tento rozpor je pak obvykle vysvětlován tím, že řečníci 

citovali zákony značně selektivně a zcela svévolně je dezinterpretovali. 

Canevaro a Harris však ve svých nedávných studiích věnovaných zákonům a usnesením 

v Andokidově řeči O mystériích a v Démosthenových veřejných řečech ukázali, že tyto 

                                                        

25 Pro rekonstrukci athénského práva a veřejného diskursu jsou klíčoví především attičtí řečníci a nápisy 

oficiálního rázu (usnesení, zákony a různé finanční záznamy), dále aristotelská Athénská ústava, Thúkýdidés, 

Xenofón, Platón, Aristofanés a fragmenty dalších komických básníků. 

26 K problému nakládání s fragmenty srov. obecně BRUNT 1980; OLSON 2015. 

27 Za falza jsou obecně považovány dokumenty v Démosthenově řeči O věnci (DEM. 18), srov. CANEVARO 2013, s. 

237–238 (s odkazy na starší literaturu). 
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dokumenty jsou ve své většině značně pochybné.28 Něterým z těchto dokumentů proto bude 

potřeba věnovat bližší pozornost i zde, především dvěma zákonům z Démosthenovy řeči 

Proti Meidiovi, které se týkají procedury προβολή (kap. 3.2.3). 

I když odmítneme vložené dokumenty jako nevěrohodné a omezíme se na to, co čteme 

v řečech samých, problém je v tom, že řečníci mnohdy zjevně lžou nebo se vyjadřují 

manipulativně. Jejich tvrzení je proto třeba kriticky posuzovat v kontextu daného případu. 

I když na mnohé otázky nelze dát jednoznačnou odpověď, některé lze pečlivým rozborem 

rétorické strategie a kontextu odpovědět s poněkud větší jistotou. Z tohoto důvodu se 

podrobněji věnuji pasáži z lýsiovské řeči Proti Andokidovi, jež začala být některými badateli 

interpretována jako doklad toho, že v Athénách vedle veřejné žaloby z bezbožnosti 

existovala i možnost podat čistě soukromou žalobu pro bezbožnost (kap. 3.2.6). 

Chronologický přehled jednotlivých bezbožníků a procesů je pojat stručně a přehledově 

(kap. 4). I když některé případy by si jistě zasloužily podrobnější rozbor, hlavním tématem 

této práce je ujasnění obecnějšího právního rámce. Sókratův proces z roku 399 je navíc 

natolik kontroverzní, že náležité zpracování dosavadní literatury by vydalo na samostatnou 

disertaci. Tato práce řeší primárně otázku, zda jednotlivé body formální žaloby proti 

Sókratovi musely být předvídány zákonem. Půjde tedy jen o jakási prolegomena k procesu 

se Sókratem. Dalším zásadním případem bezbožnosti bylo hromadné poničení hermovek 

a následné obvinění mnoha předních občanů z napodobování eleusínských mystérií 

v soukromých domech roku 415. Tímto dvojitým skandálem, kvůli němuž bylo k smrti 

odsouzeno několik desítek lidí, jsem se však detailně zabýval ve své diplomové práci, 

a proto nepovažuji za nutné ani přínosné zabývat se jím takto podrobně znovu.29 

 

                                                        

28 CANEVARO – HARRIS 2012; CANEVARO 2013a; HARRIS 2013b; HARRIS 2014; CANEVARO – HARRIS 2016 [2017]. Proti 

této skepsi existuje i opozice, srov. zvl. HANSEN 2016a; HANSEN 2016b. Různé falešné dokumenty nevznikaly až 

v hellénistické či římské době. Počátek vymýšlení dokumentů lze vysledovat již v historiografii 4. století, srov. 

DAVIES 1996. 

29 NOVOTNÝ 2010. 
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2. Řecká terminologie zbožnosti a bezbožnosti 

Jelikož kulturní koncepty jsou vždy úzce spjaty s konkrétním jazykem, na prvním místě je 

třeba věnovat stručnou pozornost základním řeckým označením pro zbožnost a 

bezbožnost. Pro řecké náboženské pojmy obecně a specifickou sémantickou síť, kterou 

dohromady tvořily, totiž neexistují úplně adekvátní ekvivalenty.30 Při jejich překladu do 

moderních jazyků tak může docházet a dochází k nežádoucím posunům a desinterpretacím. 

Terminologie posvátna v románských jazycích a částečně i v angličtině vychází v zásadě 

z latiny a základní výrazy pro „zbožnost“ a „bezbožnost“ mají svůj původ v latinských 

slovech pietas a impietas. Kromě toho se k označení náboženského přečinu užívají výrazy 

vycházející z latinského slova sacrilegium, které stejně jako analogický řecký výraz ἱεροσυλία 

označovalo primárně krádež posvátného předmětu, na rozdíl od řeckého výrazu však 

postupně nabylo význam všeobecný. To platí i pro český kalk „svatokrádež“, kterým je dnes 

obvykle označován neuctivý slovní projev čili rouhání, nikoli krádež v materiálním smyslu. 

V řečtině k vyjádření nevhodného slovního projevu sloužily dva výrazy, δυσφημία a 

βλασφημία,31 z nichž druhý si našel cestu i do moderních jazyků včetně češtiny. 

Doslovným řeckým ekvivalentem českého výrazu „bezbožnost“ a německého výrazu 

„Gottlosigkeit“ je ἀθεότης. Toto vysoce abstraktní substantivum, odvozené od adjektiva 

ἄθεος, však nacházíme pouze dvakrát u Platóna, nepočítáme-li poklasické autory.32 Samotné 

adjektivum ἄθεος je zároveň právě u Platóna poprvé jednoznačně užito k označení člověka, 

který popírá existenci bohů. Původní a dále přetrvávající význam byl méně extrémní, 

adjektivum označovalo obecně někoho bezbožného, kdo na bohy prostě nedbá.33 

                                                        

30 Jak ukazuje BENVENISTE 1969, s. 179–207, už ani jednotlivé větve indoevropských jazyků neměly jednotnou 

náboženskou terminologii, redukovatelnou na společný základ. 

31 Jejich opakem byla εὐφημία, doslova „dobrý hlas/zvuk“, tj. primárně vyhnutí se nepříznivým slovům a 

zvukům, případně úplné ticho. K eufémii byli standardně vyzýváni účastníci náboženských rituálů (modlitba, 

oběť) při jejich zahájení, srov. pozn. 179. 

32 PLAT. Plt. 308e; Leg. 967c. Pozdějšími autory začalo být užíváno ve smyslu „ateismus“, tj. popírání existence 

bohů, srov. pozn. 148. Takto ho užívá i Plútarchos ve spise O strachu z bohů, kde v návaznosti na nedochovaný 

Theofrastův spis O zbožnosti definuje zbožnost jako střed mezi pověrčivostí a ateismem, srov. pozn. 760. 

33 V nejstarších výskytech mohlo mít navíc i pasivní význam a označovat někoho, kdo je bohy opuštěn, srov. 

FAHR 1969, s. 15–17; prvním jasným dokladem významu „ateista“ je PLAT. Apol. 26c (citováno v pozn. 678), srov. 

FILONIK 2013, s. 13, pozn. 7. Výskyt v [LYS.] 6.32 tento význam ještě nemá ani k němu nesměřuje (pace FAHR 1969, 

s. 105–107), už jen proto, že adjektivum je zde v komparativu. Zatímco zanedbávání či provokování bohů lze 

stupňovat, pozice teoretického ateismu je absolutní. 
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Primárním řeckým označením pro bezbožnost, o který jde v této práci, byla ἀσέβεια, tj. 

„absence (či negace) úcty“, jejímž opakem byla εὐσέβεια, tj. „správně projevovaná úcta“. 

Kromě úcty a uctívání zde byl zároveň podstatný i aspekt úžasu, obdivu a bázně.34 Tyto 

výrazy – stejně jako odpovídající adjektiva ἀσεβής/εὐσεβής či slovesa ἀσεβεῖν/εὐσεβεῖν,35 

neoznačovaly vždy nutně vztah k bohům, ale mohly zahrnovat i chování k ostatním lidem, 

především k rodičům, zemřelým či prosebníkům. Lze tedy říci, že jejich význam nebyl 

výhradně náboženský, ale měl i širší morální aspekt, i když vytyčit nějakou ostrou hranici 

mezi morálkou a náboženstvím je v zásadě nemožné.36 České ekvivalenty „zbožnost“ a 

„bezbožnost“ jsou každopádně poněkud zavádějící, jelikož významové pole zužují na 

jednání namířené přímo vůči bohům, ač mohlo jít i o jednání vůči ostatním lidem, které se 

bohů dotýkalo pouze nepřímo.37 K označení bezbožného skutku bylo občas místo 

abstraktnějšího feminina ἀσέβεια užíváno poněkud konkrétnější neutrum ἀσέβημα.38 

 Věc je poněkud komplikována tím, že kromě adjektiva εὐσεβής (či jeho opaku) bylo 

v zásadě ve stejných situacích užíváno i adjektivum ὅσιος (a jeho opak ἀνόσιος), které je 

proto rovněž často překládáno jako „zbožný“.39 Část autorů soudí, že oba výrazy byly 

                                                        

34 Srov. BURKERT 1985 [1972], s. 272–273. PEELS 2015, s. 68, pozn. 3. Sloveso σέβεσθαι (či σέβειν a σεβίζειν) 

mohlo označovat uctívání, ale i bázeň a držení se zpátky; podstatné jméno σέβας mohlo označovat úžas, úctu 

či bázeň, případně i to, co bylo jejich předmětem. K pojmu σέβας u Homéra srov. JÄKEL 1972, s. 143–144. 

35 U tragických básníků nezačínají negativní výrazy na ἀ-, ale na δυσ-, význam však zůstává v zásadě stejný. 

Kromě snahy o poetičnost lze za touto variantou vidět metrické důvody a potřebu vyhnout se hiátu. 

36 K rozsahu užití srov. BOLKESTEIN 1936, s. 200–209; PEELS 2015, s. 78–81. Nejstarší doklady nacházíme u 

Theognida  (THEOGN. I.145 [εὐσεβεῖν], 141–142 [εὐσεβής, εὐσέβεια], 1144 [εὐσεβής], 1180 [ἀσεβής]) a Xenofana 

(XENOPHAN. DK 21 A 12 [ἀσεβεῖν], A 14 [ἀσεβής, εὐσεβής]), srov. pozn. 180. Xenofana zcela opomíjí PEELS 2015, s. 

73, vydávající za první doklad fragment ze Simónida (SIMON. fr. 14.55, ř. 4 [εὐσεβής]); ještě starší je ale 

fragment z Hipponakta (HIPPON. fr. 85.4 [ἀσεβεῖν]). První doklad substantiva ἀσέβεια nacházíme u Hekataia 

(HECAT. FGrH 1 F 6bis). Všechna slova se tedy objevují již před koncem 6. století. 

37 Uctivost k bohům (či jejich uctívání v kultickém smyslu) byla explicitně vyjádřena v mnohem méně často 

užívaném adjektivu θεοσεβής a substantivu θεοσέβεια. Tyto výrazy – stejně jako λατρεία, θεραπεία či iónský  

pojem θρησκεία – však neobsahovaly hodnocení, že uctívání probíhá správným způsobem (εὐ). 

38 U Thúkýdida, Lýsii a potažmo i u Andokida je ἀσέβημα užito v souvislosti s bezbožnostmi roku 415 (THUC. 

VI.27.2; [LYS.] 6.13, 31; AND. 1.32); nábožensko-právní aspekt je zřejmý i u Lykúrga (LYCURG. fr. XIV.1, citováno v 

pozn. 250). Další doklady u řečníků jsou spíše rétorické, např. v souvislosti se zabitím a jeho nestíháním: ANT. 

2.1.3; AESCHIN. 3.224; DEM. 21.104. 

39 Etymologie slova je nejistá, srov. PEELS 2015, s. 1, pozn. 2. K rozsahu užití BOLKESTEIN 1936, s. 181–195; 

RUDHARDT 1958, s. 30–36; PEELS 2015, s. 27–67. Nejstarší doklady adjektiv ὅσιος (THEOGN. I.132) a ἀνόσιος 

(AESCHYL. Th. 611) jsou mladší než první výskyt souvisejícího substantiva ὁσία (ion. ὁσίη), které nacházíme již 
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v zásadě synonymní.40 Jiní zdůrazňují rozdíly. Podle Rudhardta, jehož pojetí přebírá Motte, 

pojem ὁσιότης definoval tytéž činy s ohledem na jejich soulad s objektivním řádem, zatímco 

εὐσέβεια je charakterizovala s ohledem na vnitřní rozpoložení jednající osoby.41 Mikalson 

oba koncepty úplně rozpojuje a tvrdí, že ὁσιότης byla totéž co „náboženská korektnost“, 

zatímco εὐσέβεια označovala „náležitý respekt“.42 

Tyto výklady odmítá Peelsová, jejíž podrobné srovnání ukazuje, že užívání obou řad 

termínů se překrývalo a nevykazuje žádný zásadní protiklad mezi důrazem na vnější 

zachovávání objektivního řádu a důrazem na vnitřní postoj. Jediný rozdíl nalézá v tom, že 

                                                                                                                                                                             

v Odysseii a homérských hymnech – označovalo bohy stanovené pravidlo/právo, případně rituál, srov. LSJ, s.v. 

ὁσία; BOLKESTEIN 1936, s. 179–181; BENVENISTE 1969, s. 199–202; MOTTE 1986, s. 166; PEELS 2015, s. 215–221. 

40 DOVER 1974, s. 248, hovoří pouze o tendenci k synonymitě během 4. století. Úplnou synonymitu zdůrazňuje 

BOLKESTEIN 1936, s. 210, podle níž byl navíc význam obou slov primárně morální. Primárnost náboženského 

významu ὅσιος naopak zdůrazňuje VAN DER VALK 1941, s. 113–117. Jak ukazuje kontrastivní srovnání 

s adjektivem δίκαιος („spravedlivý“), které na příkladu chování k prosebníkům provádí PEELS 2015, s. 107–148, 

δίκαιος bylo primárně hodnocením z lidského hlediska, zatímco ὅσιος do věci vnášelo hodnocení z boží 

perspektivy (na s. 59 stejným způsobem vysvětluje užití slova θέμις). Srov. MOTTE 1986, S. 167; CONNOR 1988, s. 

163. Ve starší literatuře se nepíše o rozdílu perspektiv, ale o protikladu mezi lidským a božským 

zákonem/právem, srov. LSJ, s.v. ὅσιος; BENVENISTE 1969, s. 198. 

41 RUDHARDT 1958, s. 15; MOTTE 1986, s. 157, 165, 168. Nepopiratelný záchytný bod tohoto pojetí je v tom, že 

adjektivum ὅσιος – stejně jako související substantivum ὁσία nebo etymologicky nesouvisející θέμις – 

nacházíme v souvislosti se specifickými kultickými nařízeními, zvláště se zákazy. I když tyto zákazy byly 

většinou formulovány zcela pragmaticky, občas měly formu οὐχ ὅσιον/ὁσία/θέμις + inf. (+ dat.). K relevantním 

dokladům a jejich interpretaci srov. PEELS 2015, 168–206, zvl. s. 172–173, 175–179. 

42 MIKALSON 2010, s. 140–141, 167–173 („religious correctness“, „proper respect“). Mikalson polemizuje 

s běžnými anglickými překlady „piety“ či „holiness“, které mezi oběma řeckými pojmy nerozlišují (srov. LSJ, 

s.v. ὁσιότης, „disposition to observe divine law, piety“); podobně FILONIK 2013, s. 13, píše, že ὁσιότης 

označovala „proper religious conduct“. Nutno podotknout, že toto substantivum, které je v moderní literatuře 

často uváděno jako standardní výraz (kromě citovaných autorů srov. KAUFMANN–BÜHLER 1966, sl. 1013–1014), 

nebylo v klasické době vůbec běžné, srov. BOLKESTEIN 1936, s. 196. Tento vysoce abstraktní pojem (a jeho opak 

ἀνοσιότης) nacházíme poprvé a především u Platóna (srov. pozn. 47), jednou u Xenofónta a z řečníků pouze u 

Ísokrata, nikoli však v soudních řečech. Nejednalo se tedy o slovo patřící k athénskému veřejného diskursu. 

Nově vytvořená abstrakta na -της (gen. -τητος) se na rozdíl od tradičních abstrakt na -ιᾱ či -συνη vyznačovala 

„chladně učeneckým tónem“, jak píše PETERSEN 1922, s. 72 a 74. Nápisně dochovaná athénská usnesení, v nichž 

se ὁσιότης nalézá, pocházejí až z římské doby: SEG XXI.469C, ř. 8 (rok 129/8); IG II2 1009, ř. 42–43 (rok 116/5); IG 

II2 1028, ř. 88 (rok 100/99). Naopak εὐσέβεια je hojně doložena již od 4. století: např. IG II2 410, ř. 20 (ca. 330); IG 

II2 661, ř. 28 (rok 283/2); IG II2 668, ř. 20 (rok. 282/1) atd. Neobvyklost pojmu ὁσιότης si dodatečně uvědomuje 

MIKALSON 2016, s. ix, 283–291, překladu „religious correctness“ se nicméně nevzdává. 
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při negativním hodnocení, které je celkově častější, má adjektivum ὅσιος (respektive 

ἀνόσιος) mnohem silnější emocionální náboj než εὐσεβής (respektive ἀσεβής).43 Toto 

zjištění je jistě přínosné, ale celkový závěr nepovažuji za uspokojivý. Autorka jako by na 

chvíli zapomněla na dvě základní maximy, k nimž se ve své práci hlásí: 1) frekvence nemusí 

korelovat s prototypičností; 2) skutečná synonymie je v přirozených jazycích vzácná.44 

Rozdíl v emocionálním náboji u negativního užití je podle mne třeba chápat jako projev 

něčeho fundamentálnějšího. I když odmítneme pojetí, které bychom ve vztahu k adjektivu 

ὅσιος mohli označit za omezeně ritualistické či legalistické, nic nebrání tomu vidět odlišnost 

mezi oběma pojmy jako rozdíl v perspektivě, podobně jako u rozdílu mezi ὅσιος a δίκαιος. 

Opuštění důrazu na soulad s obecnými pravidly v případě adjektiva ὅσιος zároveň umožňuje 

docenit očividný fakt, že i u adjektiva εὐσεβής byla podstatná „správnost“. Tu vyjadřuje 

předpona εὐ-, která při své všeobecnosti mohla zahrnovat i soulad s obecnými pravidly, 

tedy nemuselo jít primárně či snad výhradně o niterný postoj. Rozdíl lze proto možná 

nejlépe formulovat tak, že zatímco označení εὐσεβής konstatuje obecnou správnost ve 

způsobu prokazování či pociťovaní úcty, označení ὅσιος primárně zdůrazňuje, že věc je 

kladně hodnocena bohy.45 Odlišnost perspektivy rovněž dobře vysvětluje rozdílný emociální 

náboj u negativního užití. Zatímco hodnocení ἀσεβής zdůrazňuje obecně neuctivost a 

urážlivost daného člověka nebo činu, hodnocení ἀνόσιος zdůrazňuje, že věc je odporná 

bohům, což je závažnější. Boží perspektiva dále osvětluje fakt, že adjektivum ὅσιος bylo 

někdy užíváno i ve smyslu podobném adjektivu καθαρός k označení osoby rituálně čisté.46 

Jako nanejvýš výstižná se proto ukazuje minimalistická definice, již nacházíme v 

Platónově aporetickém dialogu Euthyfrón. Tuto definici navrhuje Euthyfronovi sám 

Sókratés, jelikož Euthyfrón se nezmohl na víc než na tvrzení, že zbožné je to, co právě dělá, 

když stíhá vlastního otce pro zavinění smrti nádeníka. Podle Sókratem navržené definice, 

                                                        

43 PEELS 2015, s. 68–106. Autorka se v celé své práci v zásadě omezuje na doklady před rokem 399. 

44 Srov. PEELS 2015, s. 21 a 70. Kritikou zde navazuji na svou recenzi: NOVOTNÝ 2016, s. 511–512. 

45 Tímto prostým způsobem charakterizuje ὅσιος DOVER 1974, s. 248. Sama Peelsová vysvětluje odlišností 

v perspektivě pouze rozdíl mezi ὅσιος a δίκαιος, srov. pozn. 40. 

46 K tomuto významu srov. BOLKESTEIN 1936, s. 194; PARKER 1983, s. 330. V athénských zákonech proti tyranidě 

bylo standardně stanoveno, že ten, kdo zabije osobu usilující o nastolení tyrany, má být vnímán jako „čistý“, 

srov. AND. 1.95, 97; R/O 79 (Eukratův zákon z roku 337/6), ř. 10–11: ὃς ἂν τὸν τούτων τι ποιήσαντα ἀπο-

/κτείνηι ὅσιος ἔστω. Odvozená slovesa (ἀφ-/ἐξ-/καθ-)ὁσιοῦν byla rovněž užívána v souvislosti s očistou, 

odčiňováním či splněním náboženského závazku, srov. BOLKESTEIN 1936, s. 196–198; RUDHARDT 1958, s. 168–169; 

MOTTE 1986, s. 167; poněkud revizionistickou interpretaci podává PEELS 2015, s. 230–241. 
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jejíž platnost není v principu zpochybněna, je zbožné totéž co „bohulibé“ (τὸ θεοφιλές) 

a bezbožné totéž co „bohem/bohy nenáviděné“ (τὸ θεομισές) – otázkou se stává, co je čeho 

příčinou a proč. V celém dialogu je přitom pro zbožné primárně užíváno adjektivum ὅσιος, 

nikoli εὐσεβής, ačkoli základní podnět k debatě poskytl fakt, Sókratés byl obžalován 

z „bezbožnosti“ (ἀσέβεια). Výběr lexika lze vysvětlit tím, že Platónův Sókratés zde 

nezkoumá emocionální naladění ani konkrétní praxi zbožného člověka, ale zoufale se snaží 

dospět k obecně platným kritériím, podle nichž se určitá věc stává „zbožnou“ ve smyslu 

„bohulibou“, přičemž naráží na problém, že podle tradiční mytologie jsou záliby a zájmy 

jednotlivých bohů v konfliktu.47 

Poněkud přízemněji a méně kontroverzně k tématu přistupuje Xenofón, u něho Sókratés 

s Euthydémem řeší, jak definovat zbožnost (εὐσέβεια) a zbožného člověka (ὁ εὐσεβής). Za 

zbožného člověka je nejprve prohlášen ten, kdo ctí bohy (ὁ τοὺς θεοὺς τιμῶν), načež je 

zdůrazněno, že bohy nelze ctít, jak koho napadne, ale je třeba držet se stávajících zvyklostí. 

Definice je proto upravena v tom smyslu, že zbožný je ten, kdo má dobrou či přesnou 

znalost (εἰδὼς ὀρθῶς) o zvyklostech týkajících se bohů.48 Xenofóntův Sókratés tedy rovněž 

vyzdvihuje vědění, to však nemá za předmět univerzální principy, podle nichž by se měly 

řídit záliby bohů, ale konkrétní náboženská pravidla, podle nichž mají lidé prostě jednat.49 

Na dalších místech Xenofón zdůrazňuje, že zbožná náboženská praxe je ta, která odpovídá 

zákonu/zvyku obce. Další autoři zdůrazňují zachovávání tradice.50 

                                                        

47 Definice (PLAT. Euthphr. 7a1–2): τὸ μὲν θεοφιλές τε καὶ θεοφιλὴς ἄνθρωπος ὅσιος, τὸ δὲ θεομισὲς καὶ ὁ 

θεομισὴς ἀνόσιος. Frekvence jednotlivých slov v dialogu je podle mých výpočtů tato: 72 ὅσιος + 7 ὁσιότης 

(= 79); 21 ἀνόσιος + 1 ἀνοσιότης (= 22); 3 εὐσεβής + 1 εὐσέβεια (= 4); 2 ἀσεβής + 2 ἀσέβεια + 1 ἀσεβεῖν (= 5). 

Podobně v dialogu Prótagorás, kde jsou pobírány kardinální ctnosti, nenacházíme substantivum εὐσέβεια, ale 

substantivizované neutrum τὸ ὅσιον, srov. PLAT. Prot. 325a1, 325d4, 330d6 atd. 

48 XEN. Mem. IV.6.2–4; závěrečná definice v § 4 zní: Ὁ ἄρα τὰ περὶ τοὺς θεοὺς νόμιμα εἰδὼς ὀρθῶς ἂν ἡμῖν 

εὐσεβὴς ὡρισμένος εἴη. K výrazu νόμιμα, který nacházíme poprvé u Sofoklea, srov. pozn. 118. Zda má Xenofón 

na mysli čistě nepsané zvyklosti, nebo i psané zákony, není úplně jasné, srov. pozn. 784. 

49 Uvedené pojetí zbožnosti napadá Platónův Sókratés. Když Euthyfrón přijde s tím, že „zbožné“ je umět se 

správně modlit a přinášet oběti, Sókratés tuto aktivitu vyloží jako určitý druh obchodnického umění, aby 

ukázal, že není jasné, jaký prospěch z tohoto obchodu mohou mít samotní bozi (PLAT. Euthphr. 14b–15a). 

50 XEN. Mem. I.3.1; IV.3.16; LYS. 30.19; Isocr. 7.30; srov. AESCHIN.  2.114. Jak dokládá [DEM.] 59.116, konání obětí 

v rozporu s tradicí se mohlo stát předmětem žaloby, srov. níže, od s. 54. Možnosti argumentace ve věci 

tradičních obětí a jejich případného rozhojnění, nebo naopak umenšení rozebírá ANAXIMEN. Rhet. Alex. 2.3–12. 
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Lykúrgos na závěr řeči Proti Leókratovi z konce třicátých let 4. století cituje jakési lidové 

usnesení o zbožnosti (εὐσέβεια), jeho text však v řeči není.51 Pojetí zbožnosti v tomto 

oficiálním dokumentu tedy neznáme, zřejmě se však příliš nelišilo od pojetí představeného 

v předchozím odstavci. Lykúrgos totiž v celé své žalobě soudce přesvědčuje, že Leókratovo 

opuštění Athén v době ohrožení bylo zároveň i činem bezbožným, jelikož s sebou neslo 

ponechání otcovských hrobů, chrámů a bohů na pospas nepřátelům.52 

 

                                                        

51 LYCURG. Leocr. 146. Jisté je, že usnesení bylo na soudu předčítáno. V nápisně dochovaných usneseních, kde 

se pojem εὐσέβεια vyskytuje (srov. výše, na konci pozn. 42), jde o ocenění konkrétních jedinců. Spolu se 

zbožností je zde zároveň obvykle oceňována i φιλοτιμία („ctižádost“), jíž se míní vynakládání vlastních 

prostředků na veřejné oběti, srov. MIKALSON 2016, s. 249–253. 

52 Podrobnější zkoumání různých koncepcí pravé zbožnosti přesahuje rámec této práce, srov. KAUFMANN-

BÜHLER 1966; AUFFARTH 1998 (s odkazy na další literaturu). 
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3. Přečiny náboženské povahy z hlediska athénského práva 

3.1. Prolegomena 

Některé typy závadného jednání, které patřily k jádru obecného pojímání bezbožnosti, 

nepředstavovaly bezbožnost z hlediska athénského práva a zákonů, a to buď proto, že byly 

klasifikovány jako zvláštní přečiny, nebo proto, že se nestaly předmětem žádné právní 

sankce a jejich potrestání bylo přenecháno bohům. Některé prohřešky s nepochybně 

náboženským obsahem, na které se vztahovala zákonná sankce, pak nebyly klasifikovány 

jako bezbožnost proto, že v rámci pragmatického formulování zákonů/usnesení nebyly 

zahrnuty pod žádný obecný pojem. 

Chceme-li si tedy ujasnit, co byla a nebyla „bezbožnost“ (ἀσέβεια) z hlediska athénského 

práva, bude třeba zohlednit i tyto případy a hovořit obecněji o přečinech (případně 

prohřešcích, přestupcích či zločinech)53 náboženské povahy,54 tedy neomezovat se na 

otázku po zákonné definici pojmu „bezbožnost“ a tento pojem zároveň nevnášet tam, kde 

se v pramenech neobjevuje.55 Věc je komplikovanější než prostý vztah mezi širší množinou 

(morální pojem bezbožnosti) a její podmnožinou (právní pojem bezbožnosti). Ve hře je 

vícero překrývajících se množin a podmnožin. Tyto překryvy je třeba popsat a pokusit se 

                                                        

53 Na rozdíl od římského práva a moderních právních systémů Athéňané (či Řekové obecně) nedospěli 

k žádnému pojmovému rozdělení přečinů na přestupky a trestné činy (případně zločiny) podle společenské 

závažnosti, takže i nejtěžší provinění proti státu byla zahrnována pod velmi obecné pojmy jako ἀδικία či 

ἀδίκημα, srov. TODD 1993, s. 262–264; HUNTER 2007, zvl. s. 16–17. Odlišnou míru závažnosti různých přečinů si 

však samozřejmě uvědomovali (srov. COHEN 2005, s. 214), což odráží odlišná výše trestů (či odlišnosti 

procedurální), a proto lze moderní termíny s jistou licencí užívat, i když k nim v řečtině neexistují adekvátní 

ekvivalenty. 

54 Podobně GARLAND 1984, s. 79–80, hovoří obecně o zločinech náboženské povahy („crimes of religious 

nature“), nicméně jeho rozdělení na čtyři základní kategorie (nevhodné chování v souvislosti s náboženskými 

svátky; krádež chrámového majetku; ἀσέβεια; ateismus) nelze akceptovat. 

55 Této chyby se dopustil RUDHARDT 1960, který navíc vyšel z teze, že morální pojem bezbožnosti byl 

nekonečně roztažitelný, a proto pojem právní musel být definován velmi přesně. Na Rudhardta svým 

způsobem navazuje MIKALSON 1983, s. 91, který případy bezbožného jednání klasifikuje podle tří determinant: 

právní systém, tradice a neformální názorový konsensus. COHEN 1991, s. 206, se odvolává na britského 

právního teoretika Harta (srov. HART 19942 [1961], s. 4, 15–17; česky HART 2004, s. 20, 30–32) a navrhuje 

rozlišovat mezi případy standardními či centrálními a případy mezními (spornými), čímž zcela ruší 

rudhardtovské rozlišování mezi pojmem právním a pojmem morálním. 
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naznačit jejich logiku, přičemž je zároveň nutné zohlednit i povahu athénského práva jako 

takového, především vztah mezi specifickými procedurami a přečiny, problém otevřené 

textury (tj. vágnosti či nedostatečné přesnosti) zákonů, rovněž i vztah mezi zákony psanými 

a nepsanými. 

 Jedním z tradičních typů jednání hodnoceného jako bezbožné byla křivá přísaha (či 

nedodržení přísahy), zatímco věrnost přísahám sloužila jako výsostný doklad zbožnosti.56 

Vzhledem k tomu, že skládání přísah různého druhu bylo nepominutelnou součástí řeckého 

života, lze předpokládat, že porušení přísežných slibů či lživé přísahy nebyly nijak 

výjimečným jevem. Není však žádný doklad – pomineme-li existenci žalob pro křivé 

svědectví –, že by křivá přísaha sama o sobě byla v Athénách předmětem soudního stíhání či 

zákonem dané sankce.57 Na tom nic nemění, že bylo možné očerňovat protivníka na soudu 

jako křivopřísežníka, i když formální žaloba se týkala něčeho jiného.58 Fakt, že křivá přísaha 

jako taková nebyla předmětem právního postihu, není až tak překvapivý vzhledem k tomu, 

že potrestání křivopřísežníků se tradičně očekávalo od samotných bohů. Každá přísaha 

jakožto podmíněné sebeprokletí spočívala v dovolávání se bohů jako svědků a mstitelů, 

takže bozi byli na správnosti či dodržení přísahy osobně zainteresováni.59 

Na problému křivé přísahy se nejzřetelněji ukazuje, že od přečinů namířených proti 

lidem a jejich majetku se bezbožnost zásadně odlišovala tím, že bozi jako osoby bezbožností 

primárně dotčené byli považováni za schopné pomstít se sami i bez lidské pomoci. S jistou 

                                                        

56 Srov. DOVER 1974, s. 248–250; PARKER 1983, s. 186–188; MIKALSON 1983, s. 98–99; MIKALSON 1991, s. 80–87; PEELS 

2015, s. 35, 39, 75, 77–78. K řecké terminologii (křivé) přísahy srov. HIRZEL 1902, s. 75–79; PLESCIA 1970, s. 83–85. 

Jeden z nejstarších dokladů adjektiv εὐσεβής a ἀσεβής u Xenofana v 6. století se objevuje v souvislosti se 

soudními přísahami (XENOPHAN. DK 21 A 14 = ARIST. Rhet. I.15 1377a19–20). Dodržování přísah jako doklad 

zbožnosti: XEN. Ages. 3.1–3; srov. též XEN. Symp. 4.49. 

57 Srov. PLESCIA 1970, s. 88–91; MIKALSON 1983, s. 99; COHEN 1991, s. 206; TODD 1993 s. 310. K soukromé žalobě 

pro křivé svědectví jako takové srov. LIPSIUS 1912, s. 778–783; HARRISON 1971, s. 192–198; OSBORNE 1985, s. 57–58; 

TODD 1993, s. 105, 146 (doloženo je devět případů). Kromě toho existovala i veřejná žaloba pro fingované 

předvolání k soudu, srov. LIPSIUS 1908, s. 446–448; HARRISON 1971, s. 85–86; RHODES 1981, s. 662; OSBORNE 1985, s. 

56; TODD 1993, 108–109 (doložen je jeden případ); lze předpokládat, že svědci dosvědčující u příslušného 

úředníka, že žalovaná osoba byla skutečně předvolána, svá slova rovněž stvrzovali přísahou. 

58 Srov. AND. 1.124–127; DEM. 21.119–120. Podobně i obvinění tragického básníka Eurípida z bezbožnosti kvůli 

tomu, že svými verši vybízel ke křivopřísežnictví, bylo proneseno během sporu o výměnu majetku (ARIST. Rhet. 

III.15 1416a29–35). S formální žalobou nicméně souvisí LYCURG. Leocr. 76 (srov. níže, pozn. 69). 

59 Jako boží trest za porušení přísahou stvrzených dohod tak byly nejednou zpětně vykládány vojensko-

politické neúspěchy, srov. THUC. VII.18.2; XEN. Hell. V.4.1; ISOCR. 14.26–28. 
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nadsázkou lze říci, že bohům bylo přiznáváno právo svépomoci, a to v mnohem větší míře, 

než v jaké byla omezená svépomoc přisuzována lidem. Neexistence právního postihu ze 

strany lidí tedy naznamená, že by bezbožnost jako křivá přísaha byla považována za 

beztrestnou. O tom, že boží trest byl v pozadí jako poslední instance a nelze ho 

při zkoumání bezbožnosti z hlediska práva zcela vynechat, svědčí rovněž fakt, že jako 

sankce jsou v zákonech či usneseních různého obsahu občas užívány kletby; kromě toho 

byly kletby pronášeny i při různých veřejných příležitostech.60 

K tradičnímu jádru řeckého pojetí zbožnosti a bezbožnosti jako (ne)náležité úcty patřila 

(ne)úcta k rodičům.61 Špatné chování vůči vlastním rodičům nicméně nebylo stíháno 

žalobou z bezbožnosti, již měl na starosti basileus, ale tvořilo zvláštní přečin nazývaný 

„špatné zacházení s rodiči“ (κάκωσις γονέων) a stíhaný veřejnou žalobou předkládanou 

archontovi, který před špatným zacházením ochraňoval rovněž sirotky a dědičky či jejich 

majetek.62 Na druhou stranu je možné, že žaloba z bezbožnosti přicházela v úvahu v případě 

nejzazšího projevu neúcty vůči rodičům, jímž bylo jejich zabití.63 

 Něco podobného platí pro špatné chování vůči vlasti/otčině (πατρίς). V pseudo-

aristotelské definici bezbožnosti stojí vlast na konci seznamu obětí zahrnujícího na prvním 

                                                        

60 Srov. zejm. LATTE 1920, s. 61–88; PARKER 2005b, s. 76–77; RUBINSTEIN 2007. Zatímco Latte předpokládal, že 

kletby se postupně změnily v pouhou formalitu následkem úpadku náboženského cítění, novější autoři 

představu úpadku odmítají. 

61 Srov. níže, pozn. 64; LATTE 1968 [1920], s. 10–11; MIKALSON 1983, s. 99–100; PEELS 2015, s. 35, 37, 40 (pozn. 65), 

41, 75, 87–90; dále např. PLAT. Euthphr. 4d–e; AND. 1.19; XEN. Cyn. 1.15; LYCURG. Leocr. 95–96. Úcta k bohům a 

rodičům tvořila dvě stabilní složky v tzv. trojici přikázání, již nacházíme u různých autorů v různých 

podobách, srov. AESCHYL. Suppl. 704–709; EUR. fr. 853 Nauck; EHRENBERG 1956, s. 206–213. 

62 [ARIST.] Ath. pol. 56.6; srov. HYP. Eux. 6; XEN. Mem. II.2.13; LYS. 13.91; ISAE. 8.32; AESCHIN. 1.13; DEM. 10.40; 

24.107, srov. 105 (zde citovaný text zákona nicméně nelze považovat za autentický, srov. CANEVARO 2013, 

s. 157–173); LIPSIUS 1908, s. 343–344; MACDOWELL 1978, s. 92, 174; RHODES 1981, s. 629–630; TODD 1993, s. 107–108; 

PHILLIPS 2013, s. 205–210. Špatné zacházení s rodiči (pojem se mohl vztahovat i na prarodiče) zahrnoval bití, 

neposkytování stravy či ubytování a nevystrojení pohřbu (vykonání pohřebních rituálů bylo také podmínkou 

převzetí dědictví, srov. ISAE. 4.19; DEM. 43.65). Trestem za tento přečin byla již od Solónových dob ἀτιμία, tj. 

ztráta cti čili občanských práv, srov. SOL. NOM. fr. 104a–b Ruschenbusch / Leão–Rhodes (= AESCHIN. 1.27–33 a 

DIOG. LAERT. I.55); AND. 1.74. Není doložen žádný konkrétní případ. 

63 Zabití/vraždy spadaly stejně jako bezbožnost do kompetence basilea, ale staré Drakontovy zákony o zabití 

se zabitím uvnitř rodiny zřejmě nijak nezabývaly, srov. s. 41–43. 
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místě bohy, dále zemřelé a rodiče.64 Tato definice je sice poklasická, nicméně spojování 

vlastizrady s bezbožností nacházíme již dříve, především v Lykúrgově řeči Proti Leókratovi 

z roku 331/0.65 Leokratés byl obžalován kvůli tomu, že v době ohrožení po bitvě u 

Chairóneie roku 338 opustil Athény a žil několik let mimo vlast, což Lykúrgos primárně 

hodnotil jako zradu, zároveň však, zřejmě kvůli chabému základu žaloby,66 celou řeč 

rámoval výrazně nábožensky a Leókratovo počínání vykládal mj. i jako bezbožnost, protože 

opuštění vlasti v době válečného nebezpečí s sebou neslo i zradu bohů a jejich chrámů.67 

Z hlediska zákonů byla zrada (προδοσία) samostatným zločinem trestaným obligatorně 

smrtí a upřením pohřbu na attické půdě.68 Spojení s bezbožností se proto nabízí chápat jako 

rétorické přehánění dané tím, že Lykúrgova žaloba se nedržela textu zákona a bylo třeba 

                                                        

64 [ARIST.] Virt. vit. 7.1251a31–33: ἀσέβεια μὲν ἡ πλημμέλεια καὶ περὶ δαίμονας ἢ καὶ περὶ τοὺς κατοιχομένους, 

καὶ περὶ γονεῖς καὶ περὶ πατρίδα. V definici bezbožnosti u hellénistického historika Polybia nacházíme pouze 

bohy, rodiče a zemřelé (POLYB. XXXVI.9.15). Tutéž trojici uvádí již LYCUR. Leocr. 94 (srov. 97), ovšem ve spojení 

se zbožností. 

65 K dataci srov. WHITEHEAD 2006, s. 132, pozn. 2. 

66 Pochybný právní základ žaloby nejspíše vysvětluje i její neúspěch, srov. BURTT 1954, s. 10; VIELBERG 1991, s. 

60; HARRIS 2000, S. 67–75; HARRIS 2013a, s. 233–241; WHITEHEAD 2006, s. 150–151. Jak soudí BURKE 1977, s. 338–340 

(srov. VIELBERG 1991, s. 64–66; ALLEN 2000b, s. 28), obžaloba politicky nevýznamného Leókrata byla pro Lykúrga 

jen záminkou k tomu, aby mohl Athéňany burcovat k vlastenectví v letech, kdy nepřipadalo v úvahu vyzývat k 

odporu proti Makedonské dominanci na sněmu. 

67 Srov. zvl. LYCURG. Leocr. 147 (zde je Leókratovo jednání hodnoceno nejen jako zrada a bezbožnost, ale též 

jako podrývání demokracie, ubližování rodičům, opuštění šiku a nenastoupení k vojsku), dále 76, 94, 129; další 

relevantní paragrafy, v nichž je zdůrazňován náboženský rozměr případu, uvádí VIELBERG 1991, s. 62, pozn. 78; 

srov. WHITEHEAD 2006, s. 144–145; obecně MIKALSON 1983, s. 94; YUNIS 1988, s. 26. Podobě již v Sofokleově 

Antigoně je Polyneikovo válečné tažení proti vlastní obci bráno i jako útok proti jejím bohům, srov. SOPH. Ant. 

198–201, 284–287; OSTWALD 1986, s. 151. Ísokratés v Panathénaiku z roku 338 označuje slova svého žáka 

chválícího Sparťany jako bezbožná (ISOCR. 12.203). 

68 Obecně srov. MACDOWELL 1978, s. 176–179. „Zrada“ (προδοσία) byla jedním z přečinů, které zahrnoval tzv. 

zákon o eisangelii (srov. pozn. 647), podávající i konkrétní výčet toho, co bylo možné zradit: „město“ (πόλις), 

„loď“ (ναῦς) a „pěší nebo námořní vojsko“ (πεζὴ ἢ ναυτικὴ στρατιά) – takto HYP. Eux. 8; případně i „místo“ 

(χωρίον) – takto Lex. Cant. s.v. εἰσαγγελία; nebo „opevnění“ (φρούριον) – takto POLL. VIII.52. Zákon, který 

v souvislosti s trestem zmiňuje XEN. Hell. I.7.22, uváděl pouze zrazení města/obce (tj. městského státu jako 

takového). K trestu smrti srov.  XEN. Apol. 25; k upření pohřbu THUC. I.138.6; LYCURG. Leocr. 113; [PLUT.] Vit. X or. 

834b. Jak soudí HARRISON 1971, s. 58–59, původně byla zrada trestána zvláštním zákonem, který byl teprve 

později sloučen se zákonem o eisangelii. 
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závažnost Leókratova počínání zveličit.69 Na druhou stranu nelze pominout, že i z hlediska 

athénského práva byla zrada v jistém smyslu asociována s bezbožností, přesněji řečeno s 

jedním jejím specifickým projevem, jímž byla ἱεροσυλία („svatkorádež“).70 Tento zločin byl 

jednak trestán stejně přísným trestem jako vlastizrada, jednak byl spolu s vlastizradou 

předmětem jednoho a téhož zákona, který právě s ohledem na totožný trest připomíná 

Xenofón při líčení procesu se stratégy z bitvy u Arginús roku 406.71 Nejzávažnější 

náboženský přečin se tedy z hlediska zákonem daného obligatorního trestu úzce stýkal se 

zradou jako nejzávažnějším přečinem politickým.72 

 Citované obecné definice bezbožnosti zahrnují i špatné chování vůči zemřelým.73 Na 

prvním místě se tím zřejmě myslelo upírání pohřbu, na který měli nárok i v bitvě padlí 

nepřátelé.74 Když Thébané po bitvě u Délia v zimě roku 424/423 nechtěli dovolit poraženým 

Athéňanům, aby si z bojiště odnesli své mrtvé, jejich počínání bylo Athéňany hodnoceno 

                                                        

69 Lykúrgos ve své řeči hovoří primárně o zradě „vlasti“/„otčiny“ (πατρίς) – tento výraz se zde vyskytuje 

mnohem frekventovaněji než v jakékoli jiné ze souboru dochovaných řečí attických řečníků, srov. ALLEN 

2000b, s. 6; LYCURG. Leocr. 2, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 33, 35, 43, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 63, 71, 76, 

77, 78, 86, 88, 100, 101, 103, 104, 107, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 139, 140, 143, 144, 148, 149, 149, 150. 

V textu zákonů trestajících zradu se však tento výraz nejspíše nevyskytoval, srov. pozn. 68. Součástí přísahy 

athénských efébů byl nicméně slib bránit vlast/otčinu a potomkům ji nepředat o nic menší, srov. LYCURG. Leocr. 

76; POLL. VIII.105–106; STOB. IV.1.48; R/O 88, ř. 9–10. 

70 K tomuto zločinu a jeho odlišnosti od „zpronevěry posvátných peněz“ srov. kap. 3.2.4, od s. 100. 

71 XEN. Hell. I.7.22; k procesu se stratégy srov. BURCKHARDT 2000; RUBEL 2000, s. 307–341. Podle ANT. 5.10, kde 

jsou jako tři nejtěžší zločiny jmenovány vražda, vykrádání chrámů a zrazení obce (srov. XEN. Apol. 25), byly 

tyto zločiny definovány zvláštními zákony, srov. [PLUT.] Vit. X or. 833f (autenticita zde citovaného usnesení je 

nicméně sporná). U Platóna jsou zrádci města/obce jmenováni vedle vrahů jako prototypičtí zločinci trpící 

posmrtné tresty (PLAT. Resp. X.615b; srov. AR. Ran. 361–362, kde zrádci figurují mezi lidmi vyloučenými z účasti 

na mystériích). Jak soudí DIETERICH 1893, s. 168; LATTE 1968 [1920], s. 11, (vlasti)zrada se zařadila mezi netěžší 

zločiny teprve v souvislosti s řecko-perskými válkami či v době války peloponnéské. 

72 Lze dodat, že Xenofón v uvedeném kontextu hovoří rovněž o Kannónově usnesení (XEN. Hell. I.7.20), které 

nařizovalo, aby byl smrtí a svržením do propasti (tj. rovněž upřením řádného pohřbu, srov. ALLEN 2000a, s. 220, 

324–325) trestán vágní zločin „provinění vůči athénskému lidu“ (ἐάν τις τὸν τῶν Ἀθηναίων δῆμον ἀδικῇ…). 

Jak dlouho před rokem 406 bylo toto usnesení přijato a jak bylo uplatňováno, nevíme, ale Aristofanovi stálo za 

komickou narážku v Ženském sněmu uvedeném roku 392 (AR. Eccl. 1089–1090). 

73 Srov. výše, pozn. 64. 

74 Výše zmiňované upření řádného pohřbu vlastizrádcům a vykradačům chrámů tak bylo skutečně 

výjimečným trestem. Oprávněnost tohoto trestu byla tematizována a zpochybňována tragickými básníky, u 

nichž objevujeme tezi o všeobecném právu na pohřeb, srov. pozn. 118; MIKALSON 1991, s. 125–128. 
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jako bezbožné.75 Šlo o porušení tradiční nepsané normy obecně uznávané všemi Řeky a 

týkající se vztahů mezi samostatnými obcemi. Psané zákony regulující pohřbívání a kult 

mrtvých v rámci obce nicméně s pojmem bezbožnosti nejspíše nepracovaly.76 Víme, že 

v Solónových zákonech byl stanoven trest za poškozování cizích hrobů, přičemž hroby byly 

chráněny i před ukládáním cizích nebožtíků.77 Jaký konkrétní trest byl v těchto případech 

stanoven, bohužel nevíme. Stejně tak není jisté, zda a jak bylo trestáno porušení dalších 

nařízení a zákazů obsažených nejen v Solónových, ale i v pozdějších athénských zákonech o 

pohřbívání.78 Lze soudit, že situace byla podobná jako v pohřebních opatřeních z 

Platónových Zákonů a v nápisně dochovaných pohřebních zákonech z jiných řeckých obcí, 

kde se pojem bezbožnosti neobjevuje a trestem je nanejvýš finanční pokuta.79 Výjimkou je 

v tomto ohledu pouze zákon ze 3. století z obce Gambreion maloasijské Mýsii, kde je 

chování žen, které neuposlechnou nařízení o smutečním oděvu a maximální době smutku, 

prohlášeno za bezbožné a mající za následek zákaz obětovat deset let kterémukoli z bohů.80 

                                                        

75 THUC. IV.98.7. Sami Athéňané však čelili obvinění z bezbožnosti kvůli tomu, že vojensky obsadili Délion, 

Apollónovu svatyni, a profánním využitím ji znesvětili (THUC. IV.97.2–4); jelikož Athéňané se odmítali 

stáhnout, Thébané jim mrtvé vydali teprve poté, co Délion dobyli zpět (THUC. IV.101.1). K tomuto incidentu, 

který GOODMAN – HOLLADAY 1986 zcela opomíjejí, srov. PARKER 1983, s. 162; JORDAN 1986, s. 129–130; TRAMPEDACH 

2005, s. 148–150, 159 (č. D3). Snaha pohřbít mrtvé je hodnocena jako projev zbožnosti v Eurípidových 

Prosebnicích, o nichž se spekuluje, že mohly být událostmi u Délia částečně inspirovány, srov. EUR. Suppl. 559; 

MIKALSON 1991, s. 275, pozn. 303. 

76 Pokud bylo špatné chování namířeno vůči vlastním předkům, bylo možné vykládat je jako specifický 

případ špatného zacházení s rodiči, jak činí LYCURG. Leocr. 147 (srov. 97), srov. pozn. 62 a 67. 

77 CIC. Leg. II.26.64. 

78 SOL. NOM. fr. 72a–d Leão–Rhodes (= CIC. Leg. II.23.59, 25.63–26.66; PLUT. Sol. 21.5–7; DEM. 43.62–63); 

k athénským pohřebním zákonům srov. obecně GARLAND 1989, s. 3–7; ENGELS 1998, s. 77–106; BLOCK 2006. 

79 Srov. PLAT. Leg. XII 958d–960b: určení trestu je zde úkolem „strážců zákonů“ (960b), kteří mají na celý 

průběh pohřebních rituálů dohlížet (959e); v tomto ohledu jde o opatření platónské, jelikož v demokratických 

Athénách žádný takovýto úřad ani státní dohled nad průběhem soukromých pohřbů neexistoval (srov. 

REVERDIN 1945, s. 121–122). S tím přišel ve svém pohřebním zákonu až Démétrios Falérský, stojící v čele obce 

v letech 317–307, srov. CIC. Leg. II.26.66 (= DEMETR. fr. 135 Wehrli); ENGELS 1998, s. 140–141; O’SULLIVAN 2009, 

s. 50–51. Specifickou finanční pokutu obsahovala porušená část pohřebního zákona z Delf z první poloviny 

4. století (LSCG 77 = CGRN  82, C ř. 50–52, D ř. 1–2); dále srov. LSCG 97 = CGRN 35 (Iúlis na ostrovu Keos, konec 

5. století). 

80 LSAM 16 = CGRN 108, ř. 25–27: καὶ μὴ ὅσιον αὐταῖς εἶναι, ὡς / ἀσεβούσαις, θύειν μηθενὶ θεῶν ἐπὶ δέ-/κα 

ἔτη. 
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 Tím se dostáváme k obecnějšímu faktu, že mnohé athénské zákony/usnesení jednoduše 

stanovily právní proceduru a/nebo trest pro případ porušení specifického zákazu (či 

nedodržení příkazu), aniž by se jakkoli snažily o zahrnutí konkrétního vadného jednání pod 

obecnější pojem.81 Takovýmto pragmatickým způsobem, bez užití substantiva ἀσέβεια či 

slovesa ἀσεβεῖν, jsou obvykle formulována i nápisně dochovaná nařízení – z Athén i jiných 

řeckých obcí – na ochranu svatyní před kácením stromů, odnášením dřeva, vstupem 

nežádoucích zvířat apod.82 Je proto velmi pravděpodobné, že stejným způsobem byl 

formulován i starý athénský zákon chránící posvátné olivovníky; poškozování olivovníků 

proto není vhodné spojovat se zákonem o bezbožnosti ani se zákonem o svatokrádeži.83 

S problémem právního vymezení přečinů náboženského rázu se dále prolíná otázka 

procedurální, tj. existence vícera procedur použitelných ke stíhání těchto přečinů. 

Athénské právo se obecně vyznačovalo tím, že znalo větší množství různých procedur, 

lišících se specifickým průběhem a závažností. Základním označením pro žalobu či soudní 

při byla δίκη, na nejobecnější rovině pak nacházíme rozlišení na pře soukromé (δίκαι ἴδιαι), 

u nichž mohla být žalobcem pouze postižená osoba, a pře veřejné (δίκαι δημόσιαι), kdy 

mohl ve veřejném zájmu podat žalobu kterýkoli svobodný občan.84 V užším slova smyslu 

označovala δίκη čistě soukromou žalobu, zatímco veřejná žaloba – podávaná v písemné 

formě k jednomu z příslušných úředníků s pravomocí předsedat soudům – se nazývala 

γραφή.85 Kromě této „standardní“ veřejné žaloby však existovaly další veřejné procedury, 

jejichž názvy – stejně jako u γραφή – se historicky odvíjely od specifického způsobu 

zahájení, přičemž primární bylo specifické sloveso, nikoli odvozené substantivum.86 

                                                        

81 Srov. MACDOWELL 1978, s. 59. Souvisela s tím i obvyklá kazuistická forma zákonů, srov. dále od s. 35. 

82 Srov. DILLON 1997, s. 127; jediná výjimka, již uvádí, je LSCG 150a = IG XII,4,1 283 (Kós, Asklépiův posvátný 

háj, 2. pol. 4. století), ř. 5–6 (řecký text v pozn. pozn. 211). I zde však zároveň nacházíme specifickou pokutu 

tisíc drachem. 

83 Srov. kap. 3.2.5, od s. 108. 

84 DEM. 18.210; srov. DEM. 24.99; ARIST. Ath. Pol. 59.5, 67.1; PLAT. Leg. VI.13 767b–c; XII.8 957a; LIPSIUS 1908, s. 

238–240; HARRISON 1971, s. 75–76; OSBORNE 1985, s. 40; TODD 1993, s. 98, pozn. 1. K možnostem klasifikací srov. 

obecně HARRISON 1971, s. 74–82. 

85 K rozdílu mezi δίκη v tomto užším smyslu a γραφή srov. GERNET 1917, s. 444–447; LIPSIUS 1908, s. 240–246; 

HARRISON 1971, s. 76–78; TODD 1993, s. 99–112. 

86 Praktický přehled těchto procedur podává TODD 1993, s. 112–121. Nutno dodat, že tytéž výrazy někdy 

označují poměrně odlišné věci, takže konkrétní „procedura“ se rozpadá na několik typů, majících jen málo 

společného. Jak soudí WALLACE 2003, s. 176, šlo zřejmě o důsledek toho, že zákony formulovali ad hoc běžní lidé. 
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O dostupnosti většího množství procedur v případě bezbožnosti (ἀσέβεια) je explicitně 

řeč v Démosthenově řeči Proti Androtiónovi z roku 355/4, a sice v pasáži o bytostně 

demokratickém charakteru athénského soudního zřízení, údajně zavedeného již Solónem, 

které ke stíhání takřka každého přečinu nabízelo vícero procedur, aby žalobu mohli vznést 

všichni občané, lišící se navzájem bohatstvím či odvahou.87 Pro případ bezbožnosti jsou zde 

ke stíhání týchž jednotlivých činů uvedeny – v sestupném pořadí podle ochoty žalobce 

osobně riskovat – čtyři možnosti: „odvedení“ (ἀπαγωγή), „(veřejná) žaloba“ (γραφή), 

„(soukromá) žaloba“ (δίκη) k Eumolpovcům a „odhalení“ (φάσις) k basileovi.88 

Démosthenův výklad nelze přijímat jako nezaujatý popis skutečného stavu, jelikož je 

veden specifickou rétorickou potřebou.89 Tvrzení, že osoba hodlající stíhat nějaké konkrétní 

provinění měla vždy volně k dispozici větší množství různých procedur, je značně 

přehnané,90 i když na druhou stranu nelze popírat, že v určitých případech existovaly 

překryvy a celý právní systém se vyznačoval jistou mírou procedurální flexibility.91 

Za standardní proceduru ke stíhání bezbožnosti lze považovat „(veřejnou) žalobu 

z bezbožnosti“ (γραφὴ ἀσεβείας), jež byla předkládána basileovi.92 Naopak užití procedury 

                                                                                                                                                                             

S návrhem zákona/usnesení mohl přijít kterýkoli občan a žádní školení právníci, kteří by měli na starost péči 

o jasné terminologické rozlišení různých procedur, neexistovali. 

87 DEM. 22.25–27. K dataci řeči srov. MACDOWELL 2008, s. 169. 

88 DEM. 22.27: τῆς ἀσεβείας κατὰ ταὔτ’ ἔστ’ ἀπάγειν, γράφεσθαι, δικάζεσθαι πρὸς Εὐμολπίδας, φαίνειν πρὸς 

τὸν βασιλέα. Rukopisy mají φράζειν („povědět“), nikoli φαίνειν („odhalit“), ale scholion k danému místu (84 

Dilts) podává vysvětlení substantiva φάσις, podle čehož moderní editoři opravují sloveso v hlavním textu. 

Ponechání φράζειν hájí FILONIK 2013, s. 17–18, srov. níže, pozn. 96. 

89 Srov. CAREY 2004, s. 112–113. V Hypereidově řeči Za Euxenippa tak nacházíme zcela odlišný výklad, 

motivovaný právě opačnou rétorickou potřebou (HYP. Eux. 4–6). Podle Hypereida byly ke stíhání každého 

přečinu na základě zvláštních zákonů určeny zvláštní postupy a úřady, takže soudci nemají naslouchat 

žalobám, které těmto zákonům neodpovídají. Jako jediný nástroj ke stíhání bezbožnosti pak uvádí veřejnou 

žalobu z bezbožnosti překládanou basileovi. K oběma pasážím srov. RUBINSTEIN 2000, s. 221–225, jež píše o 

principiální flexibilitě athénské právní ideologie, plynoucí z neexistence profesionálních právníků. 

90 Zavádějící je i v případě „krádeže“ (κλοπή), jež je Démosthenem uvedena jako jediný další konkrétní 

přečin vedle bezbožnosti, srov. COHEN 1983, s. 38–40; CAREY 2004, s. 126. 

91 Otázku procedurální flexibility je třeba pojmově odlišit od otázky tzv. otevřené textury (neboli vágnosti či 

nedostatečné přesnosti) zákonů, pokud jde o definici přečinů (tj. materiálního práva), a s tím související 

možnosti jejich extenzivní interpretace. Obě otázky směšuje OSBORNE 1985, s. 42–43. K nutnosti rozlišení srov. 

HARRIS 1994, s. 150, pozn. 16; HARRIS 2000, s. 30, pozn. 8; RUBINSTEIN 2000, s. 221, pozn. 83; CAREY 2004, s. 112 a 

pozn. 2 na s. 132. 

92 Srov. kap. 3.2.1, od s. 28. 
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ἀπαγωγή, spočívající v osobním zatčení a odvedení k úřadu jedenácti, bylo obvykle 

podmíněno dopadením viníka při činu či s předmětem doličným (ἐπ’ αὐτοφώρῳ),93 mohlo 

tedy přicházet v úvahu asi jen u velmi specifické podkategorie bezbožnosti, jíž byla 

svatokrádež (ἱεροσυλία).94 O žalobách, které měli projednávat příslušníci kněžského rodu 

Eumolpovců, nemáme žádné jiné relevantní doklady. Soudní pravomoc tohoto rodu – pokud 

skutečně existovala – musela být omezena co do výše trestu a mohla zahrnovat nanejvýš 

přečiny, které se týkaly eleusínské svatyně a kultu Démétry a Persefony, který měli na 

starosti.95 Pokud jde o poslední z Démosthenem uvedených možností, jíž je „odhalení“ k 

basileovi, zde asi nejde o podání žaloby, ale o udání, na jehož základě se měl basileus sám 

ujmout stíhání. Jediný další doklad představuje značně fragmentární zákon/usnesení 

o mystériích asi z poloviny 4. století, v němž se mj. nařizuje, aby kdokoli „odhalil“, pokud 

neoprávněné osoby provádí zasvěcování, a basileovi je uloženo, aby věc předložil soudu.96 

 Některé další veřejné procedury, které Athéňané ke stíhání náboženských přečinů podle 

potřeby rovněž užívali, v Démosthenově výčtu chybí, především εἰσαγγελία a προβολή.97 

Opomenutí první z jmenovaných procedur bývá vykládáno jako jeden z dokladů teze, že 

                                                        

93 K výrazu ἐπ’ αὐτοφώρῳ srov. pozn. 138. 

94 CAREY 2004, s. 127. Ke svatokrádeži srov. kap. 3.2.4, od s. 101. 

95 Scholion ad loc. (83 Dilts) tvrdí, že u tohoto kněžského rodu se lidé často soudili kvůli bezbožnosti (… καὶ 

ἐπὶ τούτου πολλάκις ἐδικάζοντο ἀσεβείας οἱ βουλόμενοι), toto tvrzení je však pouhý dohad, který nelze brát 

příliš vážně. Srov. LIPSIUS 1905, s. 62, pozn. 34, s. 143–144, pozn. 31; CLINTON 1974, s. 89–93; MACDOWELL 1978, s. 

193; GARLAND 1984, s. 115–116; PARKER 1996, s. 296; FILONIK 2013, s. 18 a 44 s pozn. 129. 

96 Agora XVI 56 A, ř. 27–29 (srov. níže, s. 61–62). Procedura φάσις, již implikuje sloveso φαίνειν, byla obvykle 

užívána v souvislosti s majetkem, který měl být zkonfiskován a z něhož měla polovina připadnout žalobci 

(srov. pozn. 485), φάσις k basileovi ve věci bezbožnosti však mohla představovat zvláštní kategorii, u níž toto 

neplatilo, srov. MACDOWELL 1991, s. 197–198; WALLACE 2003, s. 175–176. Má-li pravdu FILONIK 2013, s. 17–18, který 

v Démosthenově textu hájí rukopisné φράζειν namísto opravy φαίνειν (srov. výše, pozn. 88) a uvádí další dva 

doklady užití tohoto slovesa v zákonech (IG I3 32, ř. 16; PLAT. Leg. 955a), pak je zde zcela jistě řeč o pouhém 

udání, na jehož základě se má stíhání ujmout basileus. Pro udání, které mohli učinit ženy i otroci, je však 

primárně doloženo sloveso μηνύειν a subst. μήνυσις či μήνυμα (pro udavače μηνυτής), zvláště v souvislosti 

s poničením hermovek a znesvěcením mystérií roku 415, kdy byly za udání přislíbeny odměny a beztrestnost, 

srov. THUC. VI.27.2, 28.1, 29.1 atd.; AND. 1.10, 14, 15, 16 atd.; [LYS.] 6.13, 22, 23 atd.; dále srov. LYS. 5.7 

(svatokrádeže); LYS. 7.16 (vykopání posvátného olivovníku). Jak soudí OSBORNE 2000, příslib svobody pro 

otroky, kteří učini pravdivé udání vůči svým pánům, se týkal právě a jedině náboženských přečinů. Výzvy 

k udávání (vyjádřené různými slovesy) v souvislosti s náboženskými přečiny nacházíme i na nápisech z jiných 

řeckých obcí, srov.  HARRIS 2015, s. 69. 

97 Srov kap. 3.2.3, od s. 63 (προβολή); kap. 3.2.7.5.1, od s. 154 (εἰσαγγελία). 
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εἰσαγγελία byla užívána v 5. století, ale po reformě zákonů roku 403/2 byla ke stíhání 

bezbožnosti určena výhradně procedura γραφή.98 Tento výklad vychází z nepochybně 

možného, i když rozhodně ne jistého pojetí tzv. zákona o eisangelii jako zákona omezujícího 

užití této procedury na několik nejzávažnějších zločinů.99 Nevysvětluje však vynechání 

προβολή, jejíž užívání ve 4. století je jasně doloženo, kromě toho pomíjí existenci Lykúrgovy 

žaloby proti Menesaichmovi, která byla rovněž εἰσαγγελία.100 

Vynechání těchto dvou procedur lze proto lépe vysvětlit jinak, a sice tím, že by zmínka 

o nich narušovala logiku, již se Démosthenés systému vícera procedur snaží přisoudit. Šlo 

totiž o výsostně veřejné procedury, které byly v první instanci projednávány radou pěti set 

či sněmem a při nichž obžalovanému hrozily nejvyšší tresty, naopak žalobce se žádnému 

nebezpečí nevystavoval.101 Lze proto soudit, že možnost využití eisangelie v případě 

výjimečně závažného projevu bezbožnosti dopadajícího na celou obec a vyžadujícího rychlé 

řešení – jako bylo hromadné poničení athénských hermovek roku 415 – nebyla explicitně 

vyloučena ani po roce 403/2. 

 Zmíněná reforma či spíše revize zákonů z roku 403/2 navazovala na dohody o usmíření, 

které ukončily občanskou válku mezi stoupenci demokracie a prospartským oligarchickým 

režimem ustaveným roku 404 po porážce v peloponnéské válce.102 Hlavním pramenem k ní 

je výklad, který podává Andokidés v řeči O mystériích, pronesené asi o tři roky později.103 

                                                        

98 DERENNE 1930, s. 237; FISCHER 1967, s. 82–83, 105–106; RUDHARDT 1968, s. 91; zde srov. s. 28. 

99 Srov. s. 155. 

100 Srov. pozn. 257. Případ č. 35. 

101 Na rozdíl od jiných veřejných procedur (jako γραφή, ἀπαγωγή či ἔνδειξις) totiž žalobci nehrozila pokuta 

tisíc drachem, pokud nezískal ani pětinu hlasů všech soudců. 

102 Revize byla roku 403/2 nutností, jelikož oligarchická třicítka, zvolená původně za účelem sepsání 

„otcovských“ zákonů, některé z dříve platných zákonů zrušila a hodlala zavádět nové, srov. XEN. Hell. II.3.2, 

3.11; [ARIST.] Ath. pol. 35.2; DIOD. SIC. XIV.5.1; KRENTZ 1982, s. 61–62; OSTWALD 1986, s. 479–480. 

103 AND. 1.81–89. Hlavní problém pasáže spočívá v tom, jak skloubit Andokidova vlastní slova s textem 

vloženého Teisamenova usnesení (§§ 83–84; k Teisamenovi srov. LYS. 30.28), na jehož základě měla revize 

zákonů probíhat. Až donedávna bylo usnesení bráno jako autentické, což vedlo k nutnosti komplikovaně 

vysvětlovat zjevné rozpory mezi Andokidem a dokumentem. Z rozsáhlé dřívější literatury srov. např. 

MACDOWELL 1962, s. 120–129, 194–199; CLINTON 1982; OSTWALD 1986, s. 511–519; ROBERTSON 1990; RHODES 1991; 

CARAWAN 2002; NOVOTNÝ 2010, s. 129–141. Teprve CANEVARO – HARRIS 2012, s. 110–116, podrobili text dokumentu 

důkladné kritice a odvrhli jej jako zmatečný podvrh; autenticitu dokumentu hájí HANSEN 2016a; proti opět 

CANEVARO – HARRIS 2016 [2017], s. 33–46; čistě na Andokidovi staví svůj výklad revize JOYCE 2014, s. 49–54; JOYCE 

2015, s. 42–44. Snaha revidovat zákony a vypsat je na nových stélách probíhala již od roku 411/0 nebo 410/409 
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Nakolik lze z jeho nepochybně zaujatého výkladu soudit, jednalo se o revizi a novou 

publikaci dřívějších zákonů s cílem vyjasnit, které z nich vlastně platí a mají nadále platit; 

dalším cílem bylo zajistit dodržování uzavřených dohod a stabilitu obnovené demokracie, 

k čemuž sloužilo přijetí několika zvláštních zákonů. Z našeho hlediska stojí za pozornost 

dvě z Andokidem uvedených opatření. Jde jednak o striktní rozlišení mezi zákonem (νόμος) 

a usnesením (ψήφισμα), respektive nařízení, že žádné usnesení rady ani lidu nemá mít větší 

váhu než zákon.104 Dále o nařízení zakazující úřadům užívat v jakékoli věci (či vůči 

komukoli) nepsaný zákon (ἄγραφος νόμος).105 

Zdá se, že v Athénách 5. století ještě neexistovalo striktní terminologické rozlišení mezi 

zákony jako obecnými normami a usneseními jako zvláštními nařízeními, takže totéž 

legislativní opatření je v literárních pramenech někdy označováno jako νόμος i jako 

ψήφισμα.106 Ve čtvrtém století, po reformě z roku 403/2, však byly zákony jasně odlišeny 

jako zvláštní kategorie norem, a to především tím, že je na rozdíl od usnesení již 

neschvaloval sněm, ale zvláštní sbor zákonodárců (νομοθέται).107 Kromě zákonů a usnesení 

                                                                                                                                                                             

po svržení oligarchické vlády čtyř set, jak dokládá Lýsiova řeč Proti Níkomachovi (LYS. 30) a publikace starého 

Drakontova zákona o zabití/vraždě z roku 409/8 na stéle před královským sloupořadím (IG I3 104 = M/L 86), 

srov. THUC. VIII.97.1–2; TODD 1996, s. 102–103; SICKINGER 1999, s. 94–99. Revize zákonů z roku 403/2 nezanechala 

žádnou epigrafickou stopu, nepočítáme-li fragmenty kalendáře obětí, který je ztotožňován s kalendářem, o 

jehož publikaci na stélách po roce 403/2 víme z Lýsiovy řeči: CGRN 45 (= LAMBERT 2002 + GAWLINSKI 2007). 

104 AND. 1.87 a 89; srov. DEM. 23.87 a 218; DEM. 24.30; QUASS 1971, s. 40–44. 

105 AND. 1.85, 86, 87, 89: ἀγράφῳ δὲ νόμῳ τὰς ἀρχὰς μὴ χρῆσθαι μηδὲ περὶ ἑνός. Není úplně zřejmé, zda genitiv 

ἑνός je míněn jako neutrum, nebo jako maskulinum. Ve prospěch maskulina lze uvést analogickou konstrukci 

citovanou v pozn. 113. 

106 Srov. TARBELL 1889, s. 80–81; DOVER 1955, s. 18; QUASS 1971, s. 23–25; HANSEN 1978, s. 316–317. Zatímco první 

výraz se vztahuje k obsahu, tj. k normě jako takové, druhý označuje způsob, jímž tato norma nabyla platnost: 

odhlasování kolektivem občanů. Na athénských nápisech je obvyklejší a zároveň dříve doložený výraz 

ψήφισμα (či τὰ ἐψηφισμένα), srov. HÖLKESKAMP 2002, s. 122, 127 (ad ψήφισμα obecně QUASS 1971, s. 2–3, 30–39). 

Kromě mohlo být konkrétní nařízení označeno lakonicky jako to, co je napsáno na kameni, srov. DAVIES 1973, 

s. 226; HÖLKESKAMP 2002, s. 133–134; IG I3 4 B (z roku 485/4), ř. 25 a 27; případně neneslo žádné obecné označení. 

107 K proceduře přijímání zákonů ve 4. století srov. CANEVARO 2013b, který na rozdíl od dřívějších 

rekonstrukcí neakceptuje dokumenty vložené v DEM. 24.20–23 a 33 jako autentické zákony; srov. CANEVARO 

2013a, s. 80–104; autenticitu hájí HANSEN 2016b. Ve srovnání se stovkami usnesení je nápisně doloženo jen 

devět zákonů ze 4. století, srov. STROUD 1998, s. 15–16; SICKINGER 2004, s. 99; HARRIS 2013a, s. 157. Klíčové pro 

uchování a veřejnou dostupnost zákonů/usnesení i dalších státních dokumentů se stalo Métróon, Matce bohů 

zasvěcený centrální athénských archiv ve staré budově rady na západní straně agory, který byl zřízen koncem 
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přijatých athénským sněmem jsou doložena i usnesení nižších složek athénského státu, fýl a 

démů.108 

Původním výrazem užitým v 7./6. století pro zákony Drakontovy a Solónovy byl θεσμός, 

zatímco νόμος se jako standardní označení pro psané ustanovení začal prosazovat zřejmě až 

během 5. století.109 Vzhledem k tomu, že νόμος, doložený poprvé u Hésioda, označoval 

obecně způsob života/jednání, závaznou normu či zvyk, užití tohoto slova pro písemně 

fixované nařízení přijaté kolektivem občanů a mající obecnou platnost bylo vcelku 

přirozené. Obecnější, nelegislativní význam nicméně nebyl tímto novým užitím zcela 

vytlačen, a proto νόμος bez přívlastku může v relevantních literárních pramenech 

označovat nejen psaný zákon či právo obecně, ale i nepsanou zvyklost či soubor zvyků.110 

Snaha rekonstruovat, co bylo předmětem psaných zákonů a co naopak zůstávalo věcí 

nepsaných zvyklostí a neformálního sociálního nátlaku, tak do značné míry naráží na tuto 

pojmovou dvojznačnost. 

Tím se dostáváme k otázce, co znamenal explicitní zákaz užívání nepsaného zákona roku 

403/2. Někteří toto opatření chápou jako jeden z dokladů pozitivistického charakteru 

athénského práva, v rámci něhož se po soudcích žádalo, aby se striktně drželi textu psaných 

zákonů a nezohledňovali nic jiného.111 Opatření je však zřejmě třeba vidět v úzké souvislosti 

s předchozí revizí zákonů, a proto nepsaný zákon může primárně označovat zákony, které 

touto revizí neprošly.112 Nelze rovněž pominout, že zákaz byl určen úřadům, jak Andokidés 

jasně říká, nikoli porotním soudcům, kteří se mezi úřady nepočítali, takže nešlo o žádnou 

proklamaci juristického principu, ale o instrukci pro úředníky.113 Porotní soudci, jimiž se 

                                                                                                                                                                             

5. století, srov. SICKINGER 1999, s. 105–138. Zda byly všechny zákony a usnesení zároveň publikovány na stélách 

stojících mimo archiv, je sporné, srov. nejnověji LAMBERT 2016. 

108 Srov. RHODES – LEWIS 1997, s. 32–33. 

109 Ad θεσμός srov. OSTWALD 1969, s. 12–19; QUASS 1971, s. 11–14; HÖLKESKAMP 2002, s. 123–126. Ad νόμος srov. 

OSTWALD 1969, s. 20–54; QUASS 1971, s. 14–23; OSTWALD 1986, s. 85–93; HÖLKESKAMP 2002, s. 117–123. 

110 Srov. HUMPHREYS 1988, s. 473; FISHER 1992, s. 54; HÖLKESKAMP 2002, s. 122. 

111 Srov. BLEICKEN 2000, s. 615–617 (s odkazy na další literaturu). 

112 Srov. MACDOWELL 1962, s. 125–126, který tento typ nepsaného zákona vyčleňuje jako zvláštní třetí typ 

vedle náboženského práva a sociálních zvyků; podobně již HIRZEL 1900, s. 37–39; OSTWALD 1973, s. 91–92; 

OSTWALD 1986, s. 164–165. Dále srov. FRITZ 1940, s. 107; CLINTON 1982, s. 36; TODD 1996, s. 127; CANEVARO – HARRIS 

2012, s. 116, pozn. 98. 

113 Srov. HANSEN 1991, s. 170; CARAWAN 2002, s. 17, pozn. 66; NOVOTNÝ 2010, s. 137. I když k pravomoci 

některých úřadů nepochybně patřilo přijímání žalob a předsedání soudům, činnost úřadů se tím 
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mohl stát kterýkoli plnoprávný občan starší třiceti let, se v přísaze mimo jiné zavazovali, že 

budou soudit podle platných zákonů, byl zde však zároveň dovětek, že ve věcech, o nichž 

žádné zákony nejsou, budou rozhodovat podle svého nejspravedlivějšího úsudku (γνώμῃ τῇ 

δικαιοτάτῃ).114 Tento dovětek tedy připouštěl fakt, že ne vše, co se bude moci stát 

legitimním předmětem soudního sporu, je psanými zákony dokonale pokryto.115 

Jak ukázal Ostwald pečlivou analýzou dokladů z 5. a 4. století, „nepsaný zákon“ 

nepředstavoval žádný jednotný koncept.116 Vztah mezi zákony psanými a nepsanými byl 

proto rovněž nutně pojímán různě. Pouze v opatření citovaném Andokidem je nepsaný 

zákon zcela vyloučen jako nepřípustný, což lze vysvětlit tím, že typ zákonů, kterých se 

opatření týkalo, odpovídal z hlediska Hartovy koncepce práva pravidlům sekundárním, 

nikoli primárním.117 V Sofokleově tragédii Antigoné z konce čtyřicátých let 5. století jsou 

naopak nepsané „zákony“/„obyčeje“ (τὰ νόμιμα) bohů prohlášeny Antigonou za vyšší 

normu než nařízení vydávaná lidmi, zde konkrétně tyranem Kreontem.118 Mnohem 

obvyklejší je třetí možnost, totiž představa o koexistenci a vzájemném doplňování zákonů 

psaných a nepsaných. 

                                                                                                                                                                             

nevyčerpávala, a proto i dosah nařízení musel být širší. Podobně široce je zřejmě třeba chápat nápisně 

doložené nařízení, aby vůči osobám, které byly za pomoc při obnově demokracie odměněny athénským 

občanstvím, úřady uplatňovaly stejné zákony jako vůči ostatním Athéňanům (IG II2 10 = R/O 4, ř. 6–7: νόμοις δὲ 

τοῖς αὐτοῖς περὶ αὐτῶν τὰς ἀρχὰς χρ[ῆσθαι οἷς κ]-/[αὶ περὶ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων…]). 

114 Dovětek sice není přítomen v textu přísahy citovaném jako dokument v DEM. 24.149–151, autenticita 

tohoto dokumentu je však pochybná, a proto lze na základě dalších relevantních pramenů soudit, že součástí 

přísahy tento dovětek byl, srov. DEM. 20.118; DEM. 39.40; POLL. VIII.122; CANEVARO 2013a, s. 176–177 (s odkazy na 

další prameny a literaturu); obsáhlý rozbor podává HARRIS 2013a, s. 104–114. 

115 Někteří soudí, že dovětek se týkal pouze mezer v zákonech a nezpochybňoval základní představu, že 

zákony pamatují na vše, srov. RUSCHENBUSCH 1957, s. 266; MACDOWELL 1978, s. 44 a 60. Tato představa však byla 

právní fikcí, takže to na věci mnoho nemění. 

116 OSTWALD 1973. K nepsaným zákonům obecně HIRZEL 1900; JONES 1956, s. 62–64; EHRENBERG 1956, s. 25–62; 

GOMME 1956, s. 113–113; HORNBLOWER 1991, s. 302–303; CRAIK 1993. 

117 K Hartovu rozlišení dvou typů pravidel srov. pozn. 237. 

118 SOPH. Ant. 453–455: οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ / κηρύγμαθ᾽, ὥστ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν / 

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾽ ὑπερδραμεῖν – „A též jsem nemyslila, že má takovou / tvůj příkaz moc, by 

nepsané a nezvratné / kýs smrtelník směl bohů rušit zákony.“ (přel. J. Král) Antigoné zde obhajuje své právo a 

povinnost pohřbít bratra Polyneika, jejž Kreón pohřbít zakázal, jelikož vytáhl s vojskem proti vlastní obci. 

K výrazu τὰ νόμιμα, který se částečně kryl s výrazem τὰ νομιζόμενα a označoval v zásadě jen normy či výsady 

náboženské, srov. OSTWALD 1986, s. 94–100; CARBON – PIRENNE-DELFORGE 2017, s. 144. 
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Tato představa byla přisuzována Perikleovi jednak Thúkýdidem v pohřební řeči, již měl 

Periklés pronést roku 431 na konci prvního roku peloponnéské války, jednak lýsiovskou řečí 

Proti Andokidovi, jež byla pronesena během procesu s Andokidem roku 400/399. V prvním 

případě nepsané zákony označují sociální normy, jejichž dodržováním v každodenním 

životě se Athéňané vyznačují stejně jako poslušností k úřadům a (psaným) zákonům.119 Ve 

druhém případě jsou označením pro rituální pravidla, jejichž znalost a výklad byly v rukou 

kněžského rodu Eumolpovců a jejichž uplatňování vůči bezbožníkům vedle zákonů psaných 

měl Periklés Athéňanům doporučovat.120 Na rozdíl od univerzálních náboženských závazků 

vzývaných v Antigoně zde jde o pravidla velmi konkrétního kultu, s nímž byli Eumolpovci 

spjati, totiž s eleusínskou svatyní Démétry a Persefony, potažmo s Eleusíniem v Athénách.121 

  

                                                        

119 THUC. II.37.3: Ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, τῶν 

τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ᾽ ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων 

κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν. – „V soukromém životě se chováme jeden 

k druhému bez vzájemného obtěžování a v životě veřejném nepřekračujeme zákony, především ze studu, 

posloucháme své spoluobčany, kteří právě zastávají úřady, a zákony, především ty, které byly dány na 

ochranu lidí, jimž bylo ukřivděno, a ty, které jsou sice nepsané, ale jejich porušení přináší podle obecného 

soudu hanbu.“ (přel. V. Bahník) 

120 [LYS.] 6.10: καίτοι Περικλέα ποτέ φασι παραινέσαι ὑμῖν περὶ τῶν ἀσεβούντων, μὴ μόνον χρῆσθαι τοῖς 

γεγραμμένοις νόμοις περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀγράφοις, καθ᾽ οὓς Εὐμολπίδαι ἐξηγοῦνται, οὓς οὐδείς πω 

κύριος ἐγένετο καθελεῖν οὐδὲ ἐτόλμησεν ἀντειπεῖν, οὐδὲ αὐτὸν τὸν θέντα ἴσασιν· ἡγεῖσθαι γὰρ ἂν αὐτοὺς 

οὕτως οὐ μόνον τοῖς ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ τοῖς θεοῖς διδόναι δίκην. – „A přitom Periklés, jak říkají, vás kdysi 

vybízel, abyste vůči bezbožníkům uplatňovali nejen zákony psané, ale i nepsané, jejichž výklad podávají 

Eumolpovci – ty dosud nikdo neměl pravomoc zrušit ani si nedovolil jim oponovat, a není ani známo, kdo je 

zavedl; věřil totiž, že bezbožníci takto mohou splatit pokutu nejen lidem, ale i bohům.“ Někteří interpretují 

lýsiovskou pasáž tak, že posvátné právo má mít větší váhu než právo sekulární, srov. FRITZ 1940, s. 108–111; 

JONES 1956, s. 63; proti tomu JACOBY 1949, s. 19 a pozn. 46 na s. 244–249; TODD 2007, s. 447. 

121 MACDOWELL 1962, s. 125, mezi pasážemi nespatřuje žádný rozdíl a hovoří obecně o „divine law“; proti 

tomu GOMME 1956 s. 113; OSTWALD 1973, s. 91. K právu Eumolpovců podávat autoritativní výklad rituálních 

záležitostí spojených s eleusínským kultem srov. pozn. 274. 
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3.2. Specifické přečiny, zákony/usnesení a procedury 

3.2.1. Veřejná žaloba z bezbožnosti a zákonná definice přečinu 

Standardním nástrojem stíhání bezbožnosti v Athénách byla přinejmenším ve 4. století 

„veřejná žaloba z bezbožnosti“ (γραφὴ ἀσεβείας),122 jež spadala do kompetence archonta 

basilea.123 Jak je zřejmé z procesu se Sókratem, který se konal roku 399, šlo o tzv. ἀγὼν 

τιμητός, při němž konkrétní trest nebyl stanoven zákonem, ale porotní soud se rozhodoval 

mezi návrhem žaloby a alternativním trestem, který si v případě odsouzení navrhoval sám 

obžalovaný.124 

Jelikož nemáme žádné jednoznačné soudobé doklady o užívání této procedury 

v 5. století, objevil se názor, že k jejímu zavedení došlo teprve během reformy zákonů roku 

403/2. Předtím prý byla ke stíhání bezbožnosti užívána výhradně procedura εἰσαγγελία, jež 

byla předkládána radě pěti set, případně sněmu, a jež je soudobými prameny v souvislosti 

se stíháním bezbožnosti v 5. století jako jediná explicitně jmenována.125 Tento názor však 

                                                        

122 Pokud jde o běžně užívané spojení „procedura + přečin v genitivu“ (jako právě γραφὴ ἀσεβείας či δίκη 

βλάβης), TODD 1993, s. 67 (pozn. 7) a 100, poznamenává, že tato spojení se v textu zákonů zřejmě vůbec 

nevyskytovala, a proto bychom měli raději hovořit jen obecně o γραφή (veřejná žaloba) či δίκη (soukromá 

žaloba), jelikož to prý lépe odpovídá neformalistické povaze athénského práva (podobně již MACDOWELL 1978, 

s. 59, 61). K tomu je třeba poznamenat, že v zákonech se sice neobjevovala jmenovaná substantiva ani jejich 

genitivní spojení, ale byla zde – jak uvidíme dále – odpovídající slovesa: v protazi podmínkové věty sloveso 

označující přečin (v našem případě ἀσεβεῖν), v hlavní větě pak sloveso označující proceduru (u veřejné žaloby 

γράφεσθαι). Genitiv substantiva označujícího název přečinu ale bylo zřejmě obvyklé uvádět v záhlaví žaloby 

po jménech žalobce a obžalovaného, srov. HARRIS 2013c, s. 144–145; DEM. 21.103; 45.46. Jedním z důvodů 

k vážným pochybám o autentičnosti žaloby proti Sókratovi, jak ji cituje DIOG. LAERT. II.40, je právě fakt, že zde 

místo genitivu přečinu (tj. ἀσεβείας) nacházíme vágní ukazovací zájmeno τάδε. Název přečinu v genitivu 

nacházíme v záznamu o rozsudku nad sedmi muži z Délu, kteří z Apollónova chrámu na Délu roku 376/5 

vyvlekli athénské amfiktyony a násleně je zbili (InscrDél 98 B = R/O 28 B, ř. 24): οἵδε ὦφλον Δηλίων ἀσεβείας… 

123 Srov. PLAT. Euthphr. 2a–b, 5c7–8; HYP. Eux. 6; [ARIST.] Ath. pol. 57.2 (γραφαὶ δὲ λαγχάνονται πρὸς αὐτὸν 

ἀσεβείας); DEM. 35.48; POLL. VIII.90. K veřejné žalobě z bezbožnosti obecně srov. CAILLEMER 1877, s. 466; LIPSIUS 

1908, s. 358–368; FISCHER 1967, s. 109–110; MACDOWELL 1978, s. 199–200. 

124 Srov. PLAT. Apol. 36a–38b; XEN. Apol. 23; DIOG. LAERT. II.41–42. Obecně srov. HARP. s.v. ἀτίμητος ἀγὼν καὶ 

τιμητός (Α 257); LIPSIUS 1908, s. 248–252; HARRISON 1971, s. 80–82; TODD 1993, s. 133–135. 

125 OSTWALD 1986, s. 528–536. Skutečně soudobé doklady jsou však ve skutečnosti pouze dva: IG I3 78a (= M/L 

73), ř. 54–59 (zde však žalobu k radě podává basileus, nikoli jakýkoli občan, a stanovená pokuta 500 drachem je 

v plné kompetenci rady); AND. 1.27, 37, 43 (zde šlo o mimořádné události: hromadné poničení hermovek a 
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nebere v potaz dosti odlišný charakter pramenů z 5. a ze 4. století. Považuji proto za 

pravděpodobnější, že rada v 5. století neprojednávala všechny případy bezbožnosti, ale 

pouze ty nejzávažnější a obec jako celek bezprostředně ohrožující, takže možnost podat 

standardní veřejnou žalobu k basileovi existovala již tehdy.126 S tímto výkladem se jistě 

nevylučuje stručná a obvykle zcela opomíjená zmínka z pseudo-Xenofóntovy Athénské 

ústavy, která je vůbec nejstarším soudobým dokladem toho, že rada pěti set občas řešila i 

případy bezbožnosti.127 

 Těžko říci, zda před Efialtovou reformou z roku 462/1 spadalo stíhání bezbožnosti do 

kompetence areopagu, sboru bývalých archontů, jehož členství bylo na rozdíl od všech 

ostatních úřadů doživotní. Je to sice možné, ale sotva prokazatelné, po tomto roce však byla 

působnost areopagu nepochybně minimální.128 Údaje z pozdních pramenů o úloze areopagu 

při stíhání bezbožnosti v 5. století je třeba chápat tak, že reflektují rozšíření pravomocí 

areopagu, které začalo asi polovině 4. století a pokračovalo v době hellénistické a římské.129 

                                                                                                                                                                             

znesvěcení eleusínských mystérií). Naopak s rezervou je třeba brát dokumenty citované/zmiňované 

Plútarchem, totiž usnesení Diopeithovo (PLUT. Per. 32.2) a žalobu proti Alkibiadovi (PLUT. Alc. 22.4). 

126 Srov. DERENNE 1930, s. 237–238. 

127 [XEN.] Ath. pol. 3.5: … καὶ ἐάν τι ἄλλο ἐξαπιναῖον ἀδίκημα γίγνηται, ἐάν τε ὑβρίζωσί τινες ἄηθες ὕβρισμα 

ἐάν τε ἀσεβήσωσι. Jako příklad nenadálého zločinu (ἐξαπιναῖον ἀδίκημα), který musí rada čas od času soudit, 

je zde bezbožnost uvedena vedle potupení. I v případě tohoto přečinu je doložena zvláštní veřejná žaloba 

(γραφὴ ὕβρεως), jež byla předkládána thesmothetům a souzena porotním soudem, srov. s. 35–36. Pokud by 

pseudo-Xenofóntova slova měla svědčit o tom, že stíhání bezbožnosti bylo v 5. století výhradně úkolem rady, 

bylo by třeba zároveň tvrdit, že rada tehdy projednávala i všechny případy potupy. K dataci spisu srov. 

Handbuch I, s. 418–419; LENFANT 2017, s. iv–ix. Návrhy sahají od čtyřicátých let 5. století do první poloviny 4. 

století; kloním se k autorů, kteří s ohledem na 2.5 považují rok 425/4 za terminus ante quem. 

128 K omezení moci areopagu Efialtem (a Periklem) srov. [ARIST.] Ath. Pol. 25.2; ARIST. Pol. II.12 1274a7–9; PLUT. 

Cim. 15.2; Per. 9.5; DIOD. SIC. XI.77.6. Přetrvávání částečné pravomoci ve stíhání bezbožnosti po roce 462/1 

předpokládali např. CAILLEMER 1877, s. 466; BONNER – SMITH 1930, s. 260 (srov. BONNER – SMITH 1938, s. 4); HIGNETT 

1952, s. 89–90, 199. Naopak DERENNE 1930, s. 242–243, tuto představu odmítá a tvrdí, že po roce 462/1 tuto 

pravomoc zcela ztratil; podobně WILAMOWITZ-MOELLENDORF 1893, II, s. 188; LIPSIUS 1908, s. 366–367. Ještě dále jde 

ve svém kritickém rozboru pramenů WALLACE 1989, s. 106–111, i když ne tak docela, srov. KAPPARIS 1999, s. 344–

348 (ad [DEM.] 59.79–84). 

129 K postupnému zvětšení vyšetřovacích a soudních pravomocí areopagu od poloviny 4. století dále srov. 

HANSEN 1975, s. 39–40, 56–57; CARAWAN 1985, s. 124–138; WALLACE 1989, s. 111–121, 174–206; HANSEN 1991, s. 292–

294; RHODES 1995, s. 311–314; BLEICKEN 2002 [1994], s. 492, 687; GRIEB 2008, s. 48–50; O’SULLIVAN 2009, s. 147–159. 
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Tvrzení Klémenta Alexandrijského, že Aischylos byl souzen areopagem,130 proto není o nic 

důvěryhodnější než zjevně nepravdivé tvrzení Órigenovo, že areopag odsoudil Sókrata.131 

Ve prospěch představy, že areopag si navzdory Efialtově reformě uchoval významné 

pravomoci po celé klasické období nebo je získal již koncem 5. století, je obvykle uváděno 

Teisamenovo usnesení z roku 403/2, v němž se mj. nařizuje, aby areopag dohlížel na zákony 

a jejich dodržování úředníky.132 Celý tento dokument, který nacházíme v Andokidově řeči 

O mystériích, je však asi nejlepší odvrhnout jako pozdní podvrh.133 O tom, že by areopag 

dohlížel na zákony a úřady, nejsou ze 4. století žádné relevantní doklady, naopak 

aristotelská Athénská ústava z konce třicátých let píše jasně o tom, porušování zákonů 

úředníky bylo projednáváno radou pěti set a sněmem.134 

Jediným v soudobých pramenech jasně doloženým přečinem náboženské rázu, jehož 

stíhání měl areopag na starosti – kromě vraždy, úmyslného poranění, travičství a žhářství –, 

je poškozování posvátných olivovníků.135 I když tento přečin měl areopag na starosti možná 

již od Solóna, tj. od počátku 6. století, jednalo se o specifickou záležitost, jež byla regulována 

zvláštním zákonem, nikoli zákonem o bezbožnosti. 

                                                        

130 CLEM. AL. Strom. II.14.60. 

131 ORIG. C. Cels. IV.67 a V.20.  

132 AND. 1.84: ἐπειδὰν δὲ τεθῶσιν οἱ νόμοι, ἐπιμελείσθω ἡ βουλὴ ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου τῶν νόμων, ὅπως ἂν αἱ 

ἀρχαὶ τοῖς κειμένοις νόμοις χρῶνται. – „Až budou stanoveny zákony, rada z Areova pahorku ať pečuje 

o zákony, aby se úřady řídily platnými zákony.“ 

133 K problematičnosti usnesení obecně srov. pozn. 103. Na problematičnost věty o areopagu upozorňují 

MACDOWELL 1962, s. 124–125; OSTWALD 1986, s. 517–519; EDWARDS 1995, s. 179. Kupodivu nijak ji nekomentují 

CANEVARO – HARRIS 2012 ani CANEVARO – HARRIS 2016. 

134 [ARIST.] Ath. pol. 43.4; 45.2; 61.2. Ještě starším dokladem je zákon o kontrolorech pravosti stříbrných mincí 

z roku 375/4, v němž je „rada“ (tj. rada pěti set) pověřena stíhat úředníky pro nečinnost (SEG XXVI 72 = R/O 

25, ř. 32–36). První nápisný doklad, v němž se píše o „radě z Areova pahorku“, je až usnesení o posvátné louce 

na hranicích s Megaridou z roku 352/1. Zde je areopag pověřen, aby dohlížel na posvátnou louku i ostatní 

svatyně (nebo posvátné okrsky) v Athénách, tímtéž úkolem jsou však zároveň pověřeny i další instituce: 

stratégos na ochranu země, peripolarchové (tj. rovně vojáci), démarchové, rada pěti set a kterýkoli jiný 

Athéňan, který bude chtít: IG II2 204 = LSCG 32 = R/O 58, ř. 16–23; zda na ř. 17 rekonstruovat ἱερῶν ἁπάντ]ων 

nebo ἱερῶν τεμεν]ῶν, je sporné, srov. PAPAZARKADAS 2011, s. 257, pozn. 77 (hájí druhou možnost). 

135 LYS. 7; [ARIST.] Ath. pol. 60.2. Srov. níže, kap. 3.2.5, od s. 108. Jak soudí WALLACE 1989, s. 110, náležitý dohled 

nad olivovníky a svatyněmi na území Attiky (srov. pozn. 134) vyžadoval dlouhodobou znalost věci, k čemuž se 

areopag s doživotním členstvím dobře hodil. 
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 Klíčovou otázkou je, jak a nakolik přesně byla bezbožnost zákonem definována. Proti 

názoru starších autorů, podle nichž bezbožnost nijak definována nebyla a jednalo se o 

pojem velmi elastický,136 vystoupil polemicky především Rudhardt, podle něhož byl sice 

morální pojem bezbožnosti volně roztažitelný, ale právě proto musel být pojem právní 

přesně definován – stíhány jako bezbožnost tak mohly být pouze ty konkrétní činy, které 

byly specifikovány zákonem.137 Rudhardtovo vyhrocené pojetí předpokládá, že athénské 

právo se řídilo jednak přísným formalismem, jednak právně pozitivistickým principem 

nullum crimen sine lege, což je předpoklad neudržitelný.138 

Rudhardt argumentoval mimo jiné tím, že pokud by právní pojem bezbožnosti byl 

elastický, nebylo by třeba přijímat zvláštní Diopeithovo usnesení, které mělo umožnit 

stíhání filosofů, na prvním místě Anaxagory z Klazomen.139 Tento argument zní sám o sobě 

rozumně, problém je v tom, že historicita Anaxagorova stíhání je sporná a Diopeithovo 

usnesení vyvolává pochyby ještě větší, nemluvě o tom, že neobsahuje ani substantivum 

ἀσέβεια, ani sloveso ἀσεβεῖν. Jak bude ukázáno níže, tomuto usnesení nelze přikládat 

žádnou váhu a spolu s ním je lepší odmítnout i rozšířený předpoklad, že zákon o 

                                                        

136 Srov. CAILLEMER 1877, s. 465–466; THALHEIM 1896, sl. 1529: „Die grosse Manningfaltigkeit der Fälle, in denen 

diese Klage zur Anwendung kam, erklärt sich aus der Unbestimmtheit und Dehnbarkeit des Begriffs der Asebie 

selbst.“ LIPSIUS 1908, s. 359: „Näher bestimmt hat den Inhalt des Begriffs das Gesetz offenbar nicht…“ BUSOLT 

1920, s. 524: „Der höchst dehnbare Begriff der Asebeia umfaßte allerlei Handlungen.“ 

137 RUDHARDT 1960, s. 87–90. Rudhardtova argumentace není v principu nijak nová, její základy položil 

DERENNE 1930, s. 22–23, 217–236 (na s. 228 explicitně tvrdí, že formální žaloba nemohla obsahovat obvinění, 

které by nebylo sankcionováno zákonem); srov. REVERDIN 1945, s. 208–217. Na tyto autory navazuje Saundersův 

šestibodový přehled specifických činů údajně zakázaných athénskými „zákony o bezbožnosti“ (SAUNDERS 1991, 

s. 303): 1. Porušení náboženského rituálu a procedury. 2. Urážení, poškozování a jinak nevhodné chování ve 

vztahu k bohům, jejich chrámům a majetku či obrazům. 3. Odhalování „mystérií“ určitých kultů. 4. Vstup na 

posvátná místa, byl-li člověk (rituálně) nečistý či ἄτιμος (tj. zbaven občanských práv). 5. Zavádění a uctívání 

nových či cizích božstev. 6. Ateismus a šíření nauk týkajících se nebeských těles. 

138 Přípustnost konkrétních žalob byla sice občas napadána právě kvůli tomu, že se jejich formulace nedrží 

textu zákona, tato kritika – doložená v soudních řečech – však zároveň ukazuje, že dotyčné žaloby byly přijaty 

a soud o nich jednal, srov. LYS. 10.6–14; HYP. Eux. 4, 7–8, 29–30. Jak na druhou stranu dokládá LYS. 13.85–86, 

příslušní úředníci mohli po žalobci někdy vyžadovat užití určité formulace: zde konkrétně výraz ἐπ᾿ 

αὐτοφώρῳ („při činu“, i když spíše než in flagrante delicto tomu odpovídá furtum manifestum, srov. HANSEN 1976, 

s. 48–53; HARRIS 2006, s. 371–390), což bylo pochopitelné a nejspíše i zcela nezbytné vzhledem k užití procedury 

ἀπαγωγή (doslova „odvedení“, tj. osobní zatčení a přivedení k úřadu jedenácti). 

139 RUDHARDT 1960, s. 90. 
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bezbožnosti musel explicitně předvídat první bod žaloby proti Sókratovi, tj. obvinění 

z toho, že neuznává bohy, které uznává obec.140 Totéž platí i pro obvinění ze zavádění 

jakýchsi nových božstev, které tvořilo druhý bod této žaloby. I když podobná obvinění 

nacházíme v několika dalších procesech z bezbožnosti a jeden pozdní pramen explicitně 

píše o zákonném zákazu zavádění nových bohů pod trestem smrti, existence tohoto zákona 

je značně pochybná.141 

Navíc v případě kažení mládeže, které tvořilo třetí bod žaloby proti Sókratovi,142 v zásadě 

nikdo nepředpokládá, že by bylo zákonem o bezbožnosti explicitně předvídáno.143 Schanz se 

dokonce odvážil tvrdit, že toto obvinění nemohlo být ve formální žalobě proti Sókratovi 

vůbec přítomno, jelikož v athénském právu žádný takovýto přečin neexistoval.144 I když 

Schanzova svévolná rekonstrukce žaloby je nepřijatelná, souhlasit nelze ani s těmi jeho 

oponenty, kteří o existenci zvláštního přečinu kažení mládeže vážně uvažují a soudí, že 

Sókratés byl obžalován ze dvou samostatných přečinů: z bezbožnosti a kažení mládeže. 

Existenci druhého přečinu má podle nich dokládat Ísokratova řeč O výměně majetku, v níž se 

její autor rovněž bránil proti obvinění z toho, že kazí mládež, obvinění z bezbožnosti však 

nezmiňuje.145 Tato řeč, v níž Ísokratés obhajuje své celoživotní působení, však není 

                                                        

140 Tento bod je diskutován v rámci kap. 3.2.7, zvl. s. 156–171, 179–180, 188–195. 

141 Srov. kap. 3.2.8, od s. 198. 

142 PLAT. Euthphr. 2c; Apol. 24b9; XEN. Apol. 10; Mem. I.1.1; I.2.64; DIOG. LAERT. II.40. 

143 Snad jedinou výjimkou je ROBB 1993, s. 105, podle něhož se zároveň jednalo o hlavní předmět žaloby. 

144 SCHANZ 1893, s. 14–16. Ve formální žalobě prý nemohla být řeč přímo o „kažení“, ale pouze o „vyučování“, 

jehož následkem kažení bylo. Ve své rekonstrukci textu žaloby tak Schanz místo slov ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους 

διαφθείρων píše καὶ ταὐτὰ ταῦτα τοὺς νέους διδάσκων (s. 16). Tato svévolná rekonstrukce, jež neodpovídá 

nejen Diogenovi Laertiovi a Xenofóntovi, ale ani tomu, jak formální žalobu parafrázuje Platón, vznikla 

kombinací Platónovy následné reinterpretace formální žaloby se zněním údajné neformální žaloby starých 

žalobců (PLAT. Apol. 19c1, 26b4–6). Jak poznamenal GOMPERZ 1924, s. 140, pozn. 2, Schanzův základní omyl tkvěl 

v nekritickém převzetí Platónova výkladu, podle něhož kažení mládeže nemělo žádný zvláštní obsah, ale 

spočívalo ve vyučování nevíry v bohy obce a víry v nová božstva. 

145 ISOCR. 15.30: ἐκ μὲν τοίνυν τῆς γραφῆς πειρᾶταί με διαβάλλειν ὁ κατήγορος ὡς διαφθείρω τοὺς νεωτέρους 

λέγειν διδάσκων καὶ παρὰ τὸ δίκαιον ἐν τοῖς ἀγῶσι πλεονεκτεῖν… V polemice se Schanzem hájil existenci 

zvláštního přečinu „kažení mládeže“ především DERENNE 1930, s. 144–147: přečin prý spadal do jurisdikce 

thesmothetů, jelikož však v Sókratově případě byla hlavním přečinem bezbožnost, žaloba byla předložena 

basileovi. Srov. TAYLOR 1911, s. 3–4; BURNET 1924, s. 183–184 (ad PLAT. Apol. 24b9). Burnet odkazuje na další 

údajnou paralelu, totiž AESCHIN. 1.7, ale zde je řeč o zákonech chránících mládež před sexuálním zneužíváním, 

nikoli o „kažení“, srov. DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 89, pozn. 32. 
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skutečnou soudní řečí a její právní rámec je zcela fiktivní. Jelikož Ísokratés se celkově 

inspiroval právě Platónovou Obranou Sókrata, tuto řeč nelze považovat za nezávislý doklad 

existence zvláštního, zákonem definovaného přečinu „kažení mládeže“ (διαφθορὰ τῶν 

νέων).146 Pozdější prameny je třeba brát s ještě větší rezervou. Kažení mládeže a bezbožnost 

jsou v žalobě proti Sókratovi zřetelně rozlišeny u Diodóra Sicilského, který ve svém líčení 

řeckých dějin této doby vycházel z Efora, Ísokratova žáka.147 Filón z Alexandrie uvádí kažení 

mládeže vedle ateismu jako důvod toho, proč Athéňané vyhnali Theodóra z Kyrény.148 Ještě 

později doložené je zcela nedůvěryhodné tvrzení, že kvůli kažení mládeže byl v Athénách 

popraven Prodikos z Keu.149 V obou těchto případech je Sókratův proces zřejmým 

precedentem, protože Theodóros žil až na přelomu 4./3. století, a i když Prodikos byl 

Sókratův současník, tvrzení o jeho popravě v Athénách bylo zřejmě vymyšleno až později. 

 I když Rudhardtova vyhrocená teze o nutnosti precizního zákonného vymezení 

bezbožnosti nebyla dalšími autory většinou přijata, pouze Cohen předložil obsáhlejší 

                                                        

146 Srov. BONNER 1908, s. 170; BONNER 1920, s. 195; DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 89–91. K jejich argumentům lze 

dodat, že substantivum διαφθορά nacházíme v souvislosti s žalobou proti Sókratovi pouze dvakrát u 

Xenofónta (XEN. Apol. 19: καίτοι ἐπιστάμεθα μὲν δήπου τίνες εἰσὶ νέων διαφθοραί; Mem. I.2.8: πῶς ἂν οὖν ὁ 

τοιοῦτος ἀνὴρ διαφθείροι τοὺς νέους; εἰ μὴ ἄρα ἡ τῆς ἀρετῆς ἐπιμέλεια διαφθορά ἐστιν). Αni v jednom z 

případů není „kažení“ užito v genitivu jako předmět slovesa γράφεσθαι či φεύγειν, případně substantiva 

γραφή. Jako název přečinu, kvůli němuž byl Sókratés stíhán, je Platónem zcela jasně uváděna „bezbožnost“ 

(PLAT. Euthphr. 5c7–8: ἀσεβείας ἐγράψατο; 12e3: ἀσεβείας γράφεσθαι; Apol. 35d1–2: ἀσεβείας φεύγοντα), 

přestože Platón jmenuje jako první bod žaloby právě „kažení mládeže“ (ovšem s použitím slovesa „kazit“). 

K víceznačnosti slovesa διαφθείρειν, které primárně znamenalo „zničit“, „zahubit“, „způsobit smrt“, a které 

proto Platónův Sókratés dává do souvislosti se zákony o zabití, srov. níže, pozn. 771. 

147 DIOD. SIC. XIV.37.7: κατηγορηθεὶς ἐπ’ ἀσεβείᾳ καὶ φθορᾷ τῶν νέων. Diodórovo podání je nevěrohodné 

i v jiném ohledu. Tvrdí totiž, že athénský lid začal Sókratova nespravedlivého odsouzení záhy litovat a žalobce 

nechal bez soudu popravit; podobně DIOG. LAERT. II.43. Tradici o potrestání žalobců je třeba odmítnou jako 

výmysl, který je ve zjevném rozporu se soudobými prameny, srov. XEN. Apol. 31; LYS. 22.8; DERENNE 1930, s. 178. 

Tato tradice mohla být inspirována osudem mužů, kteří měli na svědomí nezákonné odsouzení stratégů po 

bitvě u Arginús roku 406, srov. XEN. Hell. I.7.35; DIOD. SIC. XIII.103.1–2; k procesu se stratégy, srov. pozn. 71. 

148 PHIL. Q. omn. 127: ἐπὶ ἀθεότητι καὶ διαφθορᾷ τῶν νέων. Případ č. 43. 

149 Schol. PLAT. Resp. X.600c = SUDA, s.v. Πρόδικος (Π 2365): ἐν Ἀθήναις κώνειον πιὼν ἀπέθανεν, ὡς 

διαφθείρων τοὺς νέους. Případ č. 10. Na nevěrohodnosti tvrzení o Prodikově popravě nic nemění, že o 

„zkažení“ (či spíše „zničení“) je v souvislosti s Prodikem řeč ve fragmentu z nedochované Aristofanovy 

komedie Opékači (AR. fr. 490 Kock = 906 Kassel–Austin): τοῦτον τὸν ἄνδρ’ ἢ βιβλίον διέφθορεν / ἢ Πρόδικος ἢ 

τῶν ἀδολεσχῶν εἷς γέ τις. – „Tohohle chlapa zkazila buď kniha, nebo Prodikos, nebo nějaký žvanil.“ 
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obhajobu teze opačné.150 Argumentoval především pasáží z Aristotelovy Rétoriky, v níž 

Aristotelés řeší otázku přesného vymezení přečinů za situace, kdy obžalovaný nepopírá 

spáchání určitého činu, ale odmítá označení (ἐπίγραμμα) užité žalobcem jako neadekvátní 

nebo se pře o jeho smysl.151 Podle Cohena z této pasáže plyne, že přečiny jako krádež 

(κλοπή), potupení (ὕβρις) či cizoložení (μοιχεία) nebyly zákonem přesně definovány, což 

platí i pro bezbožnost (ἀσέβεια), o níž sice Aristotelés přímo nemluví, ale potíže s definicí 

zbožnosti a bezbožnosti dokládá Platónův dialog Euthyfrón. Stejně jako v jiných 

předmoderních právních systémech athénské zákony podle Cohena nijak nedefinovaly 

přečiny, pro které stanovovaly proceduru a trest, ale tuto definici spíše implicitně 

předpokládaly. Vzhledem k athénskému systému porotních soudů bez profesionálních 

soudců a právníků tak jedinými použitelnými definicemi přečinů byly ty, které sídlily 

v kolektivním vědomí a projevovaly se skrze pět set či více náhodně vybraných občanů 

rozhodujících určitého dne o určitém případu.152 

Jelikož rozhodnutí soudu vznikalo prostým součtem tajných rozhodnutí jednotlivých 

soudců, kteří nepodávali žádné zdůvodnění, ale pouze se obecně přiklonili na stranu 

žalobce, nebo obžalovaného, bylo by přesnější říci, že z obecného chápání toho, co je 

odsouzeníhodná bezbožnost, vycházeli na prvním místě samozvaní žalobci při formulaci 

svých žalob, přičemž i rozšířené užití či nové chápání pojmu bezbožnosti vycházelo 

primárně z iniciativy žalobců, zatímco soudy tyto definice svými rozhodnutími pouze 

stvrzovaly, případně odmítaly.153 

                                                        

150 COHEN 1991, s. 207–211 (totéž již COHEN 1988, s. 697–699; COHEN 1989, s. 102–104). Rudhardtovo pojetí 

odmítli již DOVER 1976, s. 41; MACDOWELL 1978, s. 199–200; YUNIS 1988, s. 25, pozn. 23. Dále srov. TODD 1993, s. 

310; FURLEY 1996, s. 85, pozn. 74; RUBEL 2000, s. 85–86; PARKER 2005b, s. 65; PECORELLA LONGO 2011, s. 49–50; HAAKE 

2016, s. 215. 

151 ARIST. Rhet. I.13 1374a1–18. Ojedinělým užitím termínu ἐπίγραμμα Aristotelés poukazuje zjevně k tomu, co 

je na(de)psáno v textu žaloby, primárně název přečinu (případně i procedura a odpovídající úřad). Spor o tyto 

záležitosti byl v pozdější řečnické teorii označován jako στάσις ὁρική, srov. COPE 1867, s. 189–190; COPE 1877, s. 

250–251, pozn. ad loc.; GRIMALDI 1980, s. 294. 

152 COHEN 1991, s. 209: „… the only applicable definitions of offences were those residing in the collective 

consciousness of the community, as manifested through the 500 or more citizens who happened to be sitting 

on a particular day to hear a particular case.“ Podobně již COHEN 1983, s. 6; srov. RUSCHENBUSCH 1957, s. 266. 

153 Vzhledem k primitivnímu způsobu posuzování sporů muselo být navíc často takřka nemožné zpětně 

určit, zda konkrétní rozhodnutí soudu vyplynulo spíše z (ne)přijetí žalobcova výkladu přečinu než z 

přesvědčení o tom, že se obžalovaný určitého jednání (ne)dopustil. 
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Cohen se svým výkladem řadí do širšího proudu badatelů, podle nichž athénské zákony 

řešily primárně procedurální stránku práva, nikoli právo materiální.154 Proti tomuto 

jednostrannému pojetí je vcelku správně namítáno, že athénské zákony byly spíše 

kazuistické než procedurální.155 Zákony měly často formu podmínkové věty, v níž hlavní 

věta stanovila proceduru, ale před ní stála protaze začínající slovy ἐάν τις („jestliže někdo“) 

a specifikující určitý přečin.156 Tato protaze přitom mohla být podle potřeby poměrně 

dlouhá. I když zákony nepodávaly abstraktní definice základních termínů,157 mohly 

obsahovat výčet konkrétních věcí nebo činů, které pod určitý obecný pojem spadaly.158 

Jako analogie možného znění zákona o bezbožnosti bývá obvykle uváděn zákon o 

potupení (ὕβρις),159 jehož citaci nacházíme v Démosthenově řeči Proti Meidiovi.160 Zákon 

kazuistickou formou stanovuje, že „pokud někdo někoho potupí, ať již dítě nebo ženu nebo 

muže, ze svobodných nebo z otroků…,“161 kdokoli z oprávněných Athéňanů má podat 

veřejnou žalobu k thesmothetům. Není přitom nijak blíže definováno, co přesně znamená 

někoho potupit, tj. zákon nevysvětluje, v čem se potupení – stíhané veřejnou žalobou, jež 

umožňovala navrhnout i trest smrti – lišilo na jednu stranu od nepotupného fyzického 

                                                        

154 Srov. např. HANSEN 1975, s. 10, 14, 21; TODD 1993, s. 64–37. 

155 CAREY 1998, s. 99; srov. již RHODES 1979, s. 106. Proti zdůrazňování procedurální stránky zákonů vystoupil 

ještě radikálněji HARRIS 2009–2010 (totéž s úpravami HARRIS 2013a, s. 138–174); svůj výklad na rozdíl o Careyho 

nestaví na dokumentech, které nacházíme vložené do řečí attických řečníků, jelikož jejich autenticita je 

většinou pochybná, ale na nápisech a slovech řečníků samých. 

156 Kromě toho existovaly zákony i usnesení, v nichž hlavní věta stanovovala určitá práva nebo povinnosti, a 

některé zákony byly čistě preskriptivní, srov. CAREY 1998, s. 102–109; HARRIS 2013a, s. 171–172 (na s. 166 

zpochybňuje tvrzení starších autorů, že kazuistická forma byla primární). 

157 Jak ovšem upozorňuje HARRIS 2013a, s. 172, kromě pojmů z oblasti materiálního práva zákony 

nedefinovaly ani termíny procedurální. 

158 O možné definici pomocí výčtu se zmiňují DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 86, pozn. 17, když zpochybňují 

MacDowellovy námitky (srov. pozn. 150) proti Rudhardtovi. 

159 Obvyklé je překládat ὕβρις jako „zpupnost“, což nepochybně vystihuje podstatný aspekt řeckého pojmu, 

avšak pomocí veřejné žaloby pro potupení (γραφὴ ὕβρεως) byly v Athénách stíhány pouze konkrétní projevy 

namířené proti jiným osobám, především (ne-li výhradně) ponížení spojená s použitím násilí, jak naznačují 

relevantní doklady, srov. např. MACDOWELL 1976, s. 24–29; MACDOWELL 1978, s. 129–132; FISHER 1992, s. 36–82. 

160 DEM. 21.47. Tentýž zákon cituje AESCHIN 1.16, avšak zde vložený dokument obsahuje dosti odlišný text. 

Dokument u Aischina je obecně odmítán jako podvrh, jelikož není – na rozdíl od dokumentu u Démosthena – 

v souladu s tím, jak zákon parafrázuje/cituje (a komentuje) sám Aischinés bezprostředně předtím, srov. 

DRERUP 1898, s. 298; FISHER 2001, s. 139. 

161 DEM. 21.47: ἐάν τις ὑβρίζῃ εἴς τινα, ἢ παῖδα ἢ γυναῖκα ἢ ἄνδρα, τῶν ἐλευθέρων ἢ τῶν δούλων… 
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napadení, které bylo možné stíhat soukromou žalobou pro ublížení (δίκη αἰκίας),162 na 

druhou stranu od potupení čistě verbálního, které mohlo být stíháno soukromou žalobou 

pro pomluvu (δίκη κακηγορίας)163 – v obou těchto případech mohl žalobce žádat jen 

finanční kompenzaci. Text vloženého dokumentu, který zde nemá smysl celý citovat ani 

podrobně rozebírat, nicméně obsahuje problematické formulace a jeho autenticita je 

značně nejistá.164 Skutečné znění athénského zákona o potupení tedy mohlo v mnoha 

detailech vypadat jinak, což platí i pro úvodní podmínkovou větu, jejíž formulace 

v Aischinově citaci zákona je gramaticky smysluplnější.165 Nelze tedy vyloučit, že potupení 

bylo athénským zákonem přece jen nějak blíže určeno, což by oslabovalo tezi o naprosté 

vágnosti pojmu.166 

 I bez ohledu na uvedenou analogii se zdá vcelku jisté, že zákon, který primárně 

upravoval podávání veřejných žalob z bezbožnosti, měl formu podmínkové věty s protazí 

začínají slovy ἐάν τις ἀσεβῇ. Svědčí pro to jednak velmi kondenzovaná narážka 

z Hypereidovy řeči Na obranu Euxenippa, jednak úvodní věta zákona o bezbožnosti 

                                                        

162 K „ublížení“ a jeho překryvu s „potupením“ srov. OSBORNE 1985, s. 50–51, 56; TODD 1993, s. 122, 269–271; 

CAREY 2004, s. 116–118; PHILLIPS 2013, s. 86–87, 91–101. 

163 Ke stíhání „pomluvy“ srov. MACDOWELL 1978, s. 126–129; OSBORNE 1985, s. 57; TODD 1993, s. 259–261. 

164 Autenticitu dokumentu (většinou autorů přijímaného, i když zároveň částečně emendovaného) 

zpochybnil DRERUP 1898, s. 297–300; nejnověji HARRIS 1992, s. 77–78; HARRIS 2013b, s. 224–231. Problematické je 

hned vágní pokračování citované protaze (ἢ παράνομόν τι ποιήσῃ εἰς τούτων τινά), které sice nacházíme i u 

Aischina, ale jedná se možná jen o jeho vlastní komentář či povšechné shrnutí konkrétnějších ustanovení. 

Frázi obhajuje FISHER 2001, s. 139–140. 

165 AESCHIN. 1.15: ἐάν τις ὑβρίζῃ εἰς παῖδα – ὑβρίζει δὲ δή που ὁ μισθούμενος – ἢ ἄνδρα ἢ γυναῖκα, ἢ τῶν 

ἐλευθέρων τινὰ ἢ τῶν δούλων… Autor vloženého dokumentu zřejmě vycházel z Aischina, ale zároveň nechtěl 

opakovat formulaci úplně stejně. Za jistý lze považovat přinejmenším začátek ἐάν τις ὑβρίζῃ, o němž svědčí i 

výše citovaná pasáž z pseudo-Xenofónta (srov. pozn. 127). 

166 Především Aristotelův výklad (ARIST. Rhet. I.13 1374a1–2, 13–15) podle mne naznačuje, že zákon (na rozdíl 

od dokumentu u Démosthena) musel obsahovat klíčové sloveso „udeřit“ (aor. πατάξαι); zda obsahoval i slova o 

bezdůvodném ponížení (srov. DEM. 21.33, 38, 72, 147, 180), je naopak mnohem nejistější, protože to již 

obsahovalo obecné chápání pojmu ὕβρις. Nelze však zcela vyloučit, že zákon mohl explicitně trestat i urážlivá 

slova pronesená za určitých okolností proti určitým osobám, zvláště proti nejvyšším státním úředníkům 

v okamžiku zastávání úřadu (tj. s věncem na hlavě), srov. DEM. 21.33. Odpovídalo by to Aristotelově obecné 

definici, podle níž potupení spočívá nejen v jednání, ale i v mluvení, které oběť zostuzuje (ARIST. Rhet. II.2 

1378b23–24: ἔστι γὰρ ὕβρις τὸ πράττειν καὶ λέγειν ἐφ᾽ οἷς αἰσχύνη ἔστι τῷ πάσχοντι). 
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z Platónových Zákonů. Obě pasáže zároveň naznačují, že protaze mohla obsahovat více než 

tuto minimální formulaci. 

 

ἀσεβεῖ τις περὶ τὰ ἱερά· γραφαὶ ἀσεβείας πρὸς τὸν βασιλέα.167 

 

„Někdo se dopouští bezbožnosti vůči svátostem: [jsou zde] žaloby z bezbožnosti k basileovi.“ 

 

ἐάν τις ἀσεβῇ λόγοις εἴτ᾽ ἔργοις, ὁ παρατυγχάνων ἀμυνέτω σημαίνων πρὸς ἄρχοντας.168 

 

„Pokud se někdo bude dopouštět bezbožnosti, ať již slovy nebo činy, pak kdokoli je tomu 

přítomen, ať pomáhá tím, že věc nahlásí úřadům.“ 

 

Hypereidova formulace naznačuje, že ke slovesu ἀσεβεῖν se v zákonu vázal určitý předmět, 

konkrétně výraz τὰ ἱερά, který označoval jak svatyně, tak náboženské obřady, kromě toho i 

posvátné, tj. bohům zasvěcené/patřící předměty (v zájmu stručnosti přeloženo jako 

„svátosti“).169 Považuji za pravděpodobné, že tento obecný výraz nestál v zákonu 

osamoceně, ale byl blíže specifikován přinejmenším tím, že jde o svátosti athénské / 

nacházející se v Athénách.170 O svátosti cizí se totiž Athéňané asi sotva starali. Nelze rovněž 

vyloučit, že kromě výrazu τὰ ἱερά se ke slovesu ἀσεβεῖν vázaly další předměty, i když nelze s 

jistotou tvrdit, které to byly a jak byly přesně charakterizovány.171 

                                                        

167 HYP. Eux. 6. Základní smysl dochované řeckého textu nemění Cobetovo doplnění εἰσιν za γραφαὶ ani 

Scheidewinova oprava na γράφεται, srov. WHITEHEAD 2000, s. 184. O bezbožnosti se Hypereidés zmiňuje na 

začátku delšího výčtu specifických přečinů, aby ukázal, že každý z nich má na starosti specifický úřad. 

168 PLAT. Leg. X.907d7–e2. Co má být nevyjádřeným předmětem slovesa ἀμυνέτω není úplně jasné, nejspíše 

„zákon“, srov. MAYHEW 2008, s. 194–195; SCHÖPSDAU 2011, s. 450. K dalším netypickým výrazům srov. pozn. 173. 

169 Tento předmět ve spojení se slovesem ἀσεβεῖν nacházíme dvakrát v lýsiovské řeči Proti Andokidovi ([LYS.] 

6.4 a 17): na prvním místě je řečeno, že mezi úkoly basilea patří péče o svatyni v Eleusíně a slavení mystérií, 

aby se nikdo nedopustil žádné nespravedlnosti či bezbožnosti περὶ τὰ ἱερά. K druhé pasáži srov. níže, pozn. 54. 

K významům výrazu τὰ ἱερά obecně srov. RUDHARDT 1958, s. 23–24. 

170 Tuto specifikaci obsahuje usnesení o posvátné louce u Eleusíny na hranici s Megarami z r. 352/1, když 

uvádí, že je třeba řídit se rozhodnutím delfské věštírny, aby „nedošlo k žádné bezbožnosti ve vztahu k 

posvátné louce a dalším athénským svatyním“ (IG II2 204 = LSCG 32 = R/O 58, ř. 52–4:… μηδὲν ἀσεβὲς γίγν-/ητ[αι 

περὶ τῆς ἱερᾶς] ὀ[ργάδος καὶ] περὶ τῶν ἄλλων ἱερῶν τῶν Ἀ-/θ[ήνησιν· …). 

171 Jak naznačují výše zmíněné pasáže [LYS.] 6.4 a 17, dalším předmětem mohl být „svátek“ (ἑορτή), zde 

konkrétně eleusínská „mystéria“ – i ta jsou ve spojení se slovesem ἀσεβεῖν s předložkou περὶ doložena: AND. 
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Platónova formulace nastoluje otázku, zda spojení „slovy nebo činy“ mohlo být přítomno 

již v athénském zákonu, nebo se jedná o Platónovu inovaci.172 Je nepochybné, že Platón se 

necítil nijak vázán podobou athénských zákonů a od jejich obvyklé terminologie se v mnoha 

detailech odchyluje.173 Nabízelo by se proto chápat jako typicky platónské i jeho zdůraznění, 

že bezbožnost se může projevovat i slovy. Pro Platóna byla bezbožnost primárně, ne-li 

výhradně „názorovým deliktem“, důsledkem jedné ze tří vadných představ o bozích.174 

Bezbožnost ve slovech proto moderní vykladači obvykle chápou jako propagování 

„heretických“ myšlenek, tj. oněch vadných představ o bozích, bez nichž by podle Platóna 

k žádnému bezbožnému skutku nemohlo vůbec dojít.175 Někteří autoři zároveň zdůrazňují, 

                                                                                                                                                                             

1.10; IG I3 427, ř. 1. Dalším předmětem, který bychom v zákonu mohli oprávněně očekávat, by asi byli přímo 

„bozi“ (uctívaní v Athénách/Athéňany), srov. např. AND. 1.29; IG I3 426, ř. 101; XEN. Mem. I.1.20 (citováno níže 

v pozn. 183); LYC. Leocr. 76, 129; [DEM.] 59.13, 44, 77, 83, 117, 126. 

172 O tom, že bezbožnost se může projevovat činy i slovy, hovoří Platón vícekrát (PLAT. Leg. X.885b5–6; dále 

885b2–3, kde je sice sloveso ὑβρίζειν, ale předmět tvoří bozi; podobně 909d4–5, kde je sloveso πλημμελεῖν). 

173 V citované větě zákona o bezbožnosti užívá Platón participium ὁ παρατυγχάνων místo participia 

ὁ βουλόμενος, které bylo standardním athénským označením pro „toho, kdo chce“ (srov. např. ISAE. 6.3; ISOCR. 

20.2; DEM. 19.117; 21.45; 23.49; IG II2 204, ř. 14–15, 22, 41). Místo imperativu γραφέσθω, které bychom čekali 

v athénském zákonu upravujícím podání veřejné žaloby (γραφή), užívá Platón svérázné spojení ἀμυνέτω 

σημαίνων. Jelikož o něco dále, kde se nařizuje ohlašovat existenci zakázaných svatyní v soukromých domech, 

nacházíme imperativ εἰσαγγελλέτω (910c4), onomu spojení má asi odpovídat athénská procedura εἰσαγγελία, 

jak soudí MORROW 19932, s. 488 (srov. s. 475, pozn. 240), který rovněž připomíná, že stejně jako na jiných 

místech Zákonů Platón zdůrazňuje povinnost občanů pomáhat se stíháním zločinců (s. 494). Úředník, který 

nahlášený přečin nepředloží soudu, pak má být podle Platóna sám stíhán pro bezbožnost „kýmkoli, kdo chce“ 

(907e4–6: zde místo τῷ βουλομένῳ nacházíme τῷ ἐθέλοντι, což je výraz který Platón užívá i na dalších 

místech). Výzva k udávání bezbožnosti nicméně není ničím specificky platónským, srov. výše, pozn. 96. 

174 „Nikdo, kdo věří v existenci bohů v souladu zákony“ (Θεοὺς ἡγούμενος εἶναι κατὰ νόμους οὐδεὶς), se 

podle Platóna nemůže žádné bezbožnosti dopustit (PLAT. Leg. X.885b4–6). Tři závadné představy jsou tyto: 

(1) bozi neexistují; (2) bozi sice existují, ale nestarají se o lidi; (3) bozi existují a nechají se snadno přemluvit 

obětmi a modlitbami (885b7–9), čímž se míní přemlouvání v rozporu se spravedlností (885d3; 907b6). MAYHEW 

2008, s. 58, tyto názorové úchylky označuje jako „ateismus“, „deismus“ a „tradiční teismus“. Termín 

„názorový přečin“ („délit d’opinion“) užívá GERNET 1951, s. cxciii. 

175 Srov. PLAT. Leg. X.885b4–9; REVERDIN 1945, s. 219; SAUNDERS 1991, s. 306, 308; MAYHEW 2008, s. 194; SCHÖPSDAU 

2011, s. 450. Saunders soudí, že Platón byl „realistický“ a nehodlal stíhat samotné zastávání „heretických“ 

názorů (takto již WYLLER 1957, s. 298; o stíhání v Athénách DERENNE 1930, s. 247), ani jejich příležitostné 

(„casual“) vyjádření, ale pouze jejich propagování. Naopak Mayhew (na citovaném místě) o Saundersem 

předpokládané Platónově toleranci k příležitostným vyjádřením pochybuje. 
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že na rozdíl od athénského Diopeithova usnesení, které prý mělo v jistém smyslu 

předznamenávat Platónovu formulaci,176 Platón nezakazuje výuku astronomie.177 

K tomu je třeba říci za prvé to, že Diopeithovo usnesení je značně pochybné a nemělo by 

být bráno vůbec v potaz, za druhé to, že zúžit bezbožnost ve slovech na propagování 

„heretických“ názorů o povaze či existenci bohů má možná smysl v kontextu Platónových 

Zákonů, ale s ohledem na řecké náboženství a stíhání bezbožnosti v Athénách jde o zúžení 

přehnané a neadekvátní. Toto omezení je spojeno s problematickým přijímáním 

Diopeithova usnesení jako nezbytné podmínky toho, aby mohli být stíháni filosofové – 

předchozí zákony údajně definovaly pouze „materiální“ přečiny proti kultu a stíhat filosofy 

neumožňovaly.178 I čistě kultický přečin však mohl mít slovní, zvukovou podobu, přičemž 

možnost narušovat posvátnou atmosféru svatyní a náboženských obřadů nevhodnými slovy 

či obecně zvuky zde byla nepochybně odedávna. Vyzývání k tzv. posvátnému mlčení 

(εὐφημία) na začátku obřadů je doloženo již od Homéra; jeho účelem bylo vyhnout se 

nepříznivým slovům a zvukům, které by mohly narušit úspěšnost komunikace s bohy.179 

O tom, že bezbožné mohou být jak činy, tak slova, a to zjevně v širším než v čistě 

rituálním kontextu, hovoří explicitně Theognis.180 V lýsiovské řeči Proti Andokidovi, jež je na 

                                                        

176 Obsahovalo spojení λόγους περὶ τῶν μεταρσίων διδάσκοντας (PLUT. Per. 32.2). 

177 REVERDIN 1945, s. 219, pozn. 4; srov. MORROW 19932, s. 175–6. Pro Platóna byla výuka astronomie naopak 

klíčovým nástrojem vštěpování zbožnosti a správné představy o bozích: v polemice s dřívějšími přírodními 

filosofy totiž zdůrazňoval, že Slunce a Měsíc nejsou kusy neživé a nerozumné hmoty, ale viditelní, myslící 

bozi, kteří navíc – navzdory rozšířenému zdání – nevykonávají žádné bludné pohyby, ale krouží dokonale 

pravidelně, srov. PLAT. Leg. VII.821a–c, X.889a–c, 898d–899d, XII.966e–967e. 

178 Takto již DERENNE 1930, s. 12, 217; srov. nejnověji DREßLER 2014, s. 239. 

179 HOM. Il. X.171: zde je sloveso εὐφημεῖν (doslova „vydávat dobré/příznivé zvuky“ či „říkat dobrá/příznivá 

slova“), srov. AR. Ach. 237, 241; Pax 434; substantivum εὐφημία užívají např. SOPH. Trach. 178; AR. Ach. 240; Vesp. 

868; Av. 959; Thesm. 295; srov. STENGEL 1920, s. 111; BURKERT 1985, s. 73, 199; DUNBAR 1995, s. 541–542; OLSON 2002, 

s. 140. Pohřební rituály a průvody spojené s hlasitým lamentováním byly v řeckých obcích regulovány mj. 

právě proto, aby jejich δυσφημία nenarušovala úspěšný průběh ostatních náboženských rituálů, srov. 

KAVOULAKI 2005, s. 141. K narušování obětí srov. EUR. Ion 1189.  

180 THEOGN. I.1179–80: Κύρνε, θεοὺς αἰδοῦ καὶ δείδιθι· τοῦτο γὰρ ἄνδρα / εἴργει μήθ’ ἕρδειν μήτε λέγειν ἀσεβῆ. 

– „Uctívej bohy a boj se jich, Kyrne, to člověka chrání, aby ses bezbožným nestal v řečech a v jednání svém“ 

(přel. R. Mertlík). Jde zároveň o jeden ze dvou nejstarších dokladů adjektiva ἀσεβής. Druhým je XENOPHAN. DK 

21 A 14 = ARIST. Rhet. I.15 1377a19–20, a to v souvislosti s křivou přísahou. Nejstarší doklad slovesa ἀσεβεῖν se 

rovněž vztahuje ke slovům, konkrétně k řečem o tom, že se bozi rodí nebo umírají, což v obou případech 

předpokládá, že někdy nejsou (XENOPHAN. DK 21 A 12 = Arist. Rhet. II.23 1399b6–9). 



 

40 

 

rozdíl od veršů archaického básníka z Megar přímo relevantní pro stíhání bezbožnosti 

v Athénách, pak čteme, že Andokidés je větší bezbožník než Diagorás z Mélu, jelikož ten 

spáchal bezbožnost „slovem“ proti cizím slavnostem a svatyním, zatímco Andokidés ji 

spáchal „činem“ proti těm ve vlastní obci.181 Diagorův prohřešek spočíval v tom, že 

prozrazoval tajemství eleusínských mystérií, zlehčoval je a odrazoval lidi od zasvěcení, tj. 

nešlo o propagování žádné nauky o bozích obecně.182 Když Xenofón Ve vzpomínkách na 

Sókrata tvrdí, že jeho učitel byl odsouzen zcela neoprávněně, několikrát zdůrazňuje, že 

Sókratés nikdy neřekl ani neudělal nic bezbožného.183 Několik desetiletí po procesu pak 

řečník Hypereidés připomínal, že Sókratés byl odsouzen „kvůli slovům“ (ἐπὶ λόγοις).184 

Nic z toho samozřejmě nedokazuje, že spojení „slovy nebo činy“ muselo být přítomno i v 

athénském zákonu o bezbožnosti. Toto spojení je nicméně v právním kontextu doloženo v 

souvislosti s jinými přečiny. Výrazným příkladem je Démofantovo usnesení z roku 410 nebo 

403, které vyzývalo k zabití toho, kdo zrazuje vlast, a to jak slovem, tak činem, jak rukou, tak 

hlasovacím kaménkem.185 Tzv. zákon o eisangelii stanovil, že má být mj. stíhán i politický 

                                                        

181 LYS. 6.17: τοσοῦτο δ᾽ οὗτος Διαγόρου τοῦ Μηλίου ἀσεβέστερος γεγένηται· ἐκεῖνος μὲν γὰρ λόγῳ περὶ τὰ 

ἀλλότρια ἱερὰ καὶ ἑορτὰς ἠσέβει, οὗτος δὲ ἔργῳ περὶ τὰ ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει. 

182 Připad č. 11, s. 223–224. Kromě eleusínských mystérií, přístupných všem Řekům, byly v Athénách i další 

tajné obřady, které se konaly ve veřejném zájmu, ale mimo zraky veřejnosti, přičemž vybrané osoby, které se 

jich účastnily, měly zakázáno komukoli dalšímu o jejich detailech něco říkat. K tajnosti eleusínských mystérií 

srov. BREMMER 1995, s. 70–78. K dalším tajným obřadům srov. [DEM.] 59.73 a 79 (οὐδ᾽ αὐταῖς ταῖς ὁρώσαις τὰ ἱερὰ 

ταῦτα οἷόν τ᾽ ἐστὶν λέγειν πρὸς ἄλλον οὐδένα); PLUT. Alc. 34.1; PAUS. I.27.3; JAMESON 1999, s. 334–335; PARKER 

2005, s. 163, 218, 221–222, 304, 324, 478. 

183 XEN. Mem. I.1.11: οὐδεὶς δὲ πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε πράττοντος εἶδεν οὔτε 

λέγοντος ἤκουσεν. I.1.20: Θαυμάζω οὖν ὅπως ποτὲ ἐπείσθησαν Ἀθηναῖοι Σωκράτην περὶ θεοὺς μὴ σωφρονεῖν, 

τὸν ἀσεβὲς μὲν οὐδέν ποτε περὶ τοὺς θεοὺς οὔτ᾿ εἰπόντα οὔτε πράξαντα, τοιαῦτα δὲ καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα 

περὶ θεῶν οἷά τις ἂν καὶ λέγων καὶ πράττων εἴη τε καὶ νομίζοιτο εὐσεβέστατος. Srov. IV.3.18: τοιαῦτα μὲν δὴ 

λέγων τε καὶ αὐτὸς ποιῶν εὐσεβεστέρους τε καὶ σωφρονεστέρους τοὺς συνόντας παρεσκεύαζεν. 

184 HYP. fr. 55 (z řeči Proti Autokelovi z doby kolem r. 360; srov. DEM. 23.104): zmínka o Sókratovi zde má za účel 

přesvědčit soudce, aby Autoklea, obžalovaného ze zrady, rovněž odsoudili kvůli jeho slovům. 

185 LYC. Leocr. 127: διομωμόκατε δ᾽ ἐν τῷ ψηφίσματι τῷ Δημοφάντου κτενεῖν τὸν τὴν πατρίδα προδιδόντα καὶ 

λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ χειρὶ καὶ ψήφῳ. Text Démofantova usnesení vložený v AND. 1.96–98 je nejspíše podvrh, jak 

dokládají CANEVARO – HARRIS 2012, s. 119–125 (na s. 123 k problematickému užití této formule v dokumentu). 

V Lykúrgově formulaci není zcela jednoznačné, zda καὶ λόγῳ… rozvíjí sloveso κτενεῖν, nebo participium 

προδιδόντα. S ohledem na dokument u Andokida je obvyklá první interpretace. 
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řečník, který se nechává uplácet a říká věci neprospěšné athénskému lidu.186 Když Athéňané 

v polovině čtyřicátých let 5. století potlačili povstání na Euboii, nařídili občanům 

jednotlivých obcí složit přísahu loajality, v níž se dotyční zavazovali, že již neodpadnou, a to 

mj. ani slovem, ani činem.187 Spojení slov/slova a činů/činu tedy představovalo rozšířenou 

formuli. Nelze proto vyloučit, že mohla být v nějaké podobě – zřejmě s bližším určením 

kontextu – přítomna i v athénském zákonu o bezbožnosti. V rámci této obecné formule také 

mohla být podána i specifická žaloba proti Sókratovi. 

I když budeme předpokládat, že tzv. zákon o bezbožnosti, který upravoval podávání 

žalob k basileovi a jejich další projednávání, byl formulován velmi obecně a umožňoval 

žalovat nejrůznější, zákonem detailně nedefinované útoky vůči athénským „svátostem“ či 

bohům, neznamená to, že vedle toho nemohly zároveň existovat i zvláštní zákony či 

usnesení, v nichž se nařizovalo, aby určité specifické jednání bylo stíháno jako bezbožnost. 

Na prvním místě se samozřejmě nabízí porušení specifických příkazů a zákazů spojených 

s konkrétními svatyněmi a svátky.188 Kromě toho v úvahu připadají i některé přečiny, které 

s bezbožností zdánlivě nesouvisejí, především zabití vlastních rodičů nebo nerespektování 

nařízení, že příbuzní oběti se nesmějí stýkat pod jednou střechou s vrahem. O tom, že 

podání žaloby z bezbožnosti bylo v těchto dvou případech možné, i když výjimečné, dokládá 

                                                        

186 HYP. Eux. 8: … ἢ ῥήτωρ ὢν μὴ λέγῃ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων χρήματα λαμβάνων; srov. POLL. 

VIII.52 a Lex. Cant. s.v. εἰσαγγελία. 

187 K událostem srov. THUC. I.114.1 a 3; DIOD. SIC. XII.7 a 22.2; PLUT. Per. 22.1–2, 23.3–4; MEIGGS 1972, s. 177–180; 

SAMONS 2016, s. 118–122. Přísahu dokládají dva nápisy, z nichž lépe je zachován ten, který zaznamenává 

upravení vztahů s Chalkidou: IG I3 40 = M/L 50, ř. 21–24: … οὐκ ἀπο[σ]τέ-/σομαι ἀπὸ το͂ [δ]έμο το͂ Ἀθεναίον οὔτε 

τέ[χ]ν-/ει οὔτε μεχανε͂ι οὐδεμιᾶι οὐδ ἔπει οὐδὲ / ἔργοι οὐδὲ το͂ι ἀφισταμένοι πείσομαι… Stejný text je 

rekonstruován v přísaze Eritrejských: IG I3 39, ř. 7–10. Dále srov. přísahu občanů Kolofónu (nejspíše ze stejné 

doby), IG I3 37, ř. 46–47 = M/L 47, ř. 45–46: … καὶ οὐκ ἀποστ̣[έσομαι το͂ δέμο το͂ Ἀθεναίον οὔτε] / [λ]όγοι οὔτ’ 

ἔργ[οι… Kromě toho byli athénští spojenci nuceni přísahat, že budou „dělat“, „říkat“ a „zamýšlet“ věci 

prospěšné athénskému lidu, srov. IG I3 37, ř. 43–44; IG I3 48, ř. 16–17 a 21–22; IG I3 89, ř. 27 (ve všech těchto 

případech se opakuje – či je rekonstruováno – spojení δράσο καὶ ἐρο͂ καὶ βολεύσο). V pozitivním smyslu 

nacházíme spojení slov a činů ve fragmentu usnesení k poctě skupiny proxenů z poloviny 5. století: IG I3 27, ř. 

11–12: … εὐ[εργετο͂ντας καὶ] / λόγοι καὶ ἔρ̣[γοι… 

188 V nápisně doložených regulacích nicméně většinou nacházíme pouze specifické finanční pokuty, naopak 

pojem „bezbožnost“ se zde vyskytuje velmi vzácně, srov. kap. 3.2.2, od s. 44. Další specifickou věcí bylo násilí 

ve svatyních, srov. s. 104–105. 
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jedna nepochybně historická žaloba zmíněná ve dvou Démosthenových řečech.189 Cohen 

tuto žalobu uvádí jako příklad nanejvýš extenzivního výkladu zákona o bezbožnosti, tj. 

nepředpokládá, že by tyto činy mohly být zákonem explicitně předvídány.190 To sice nelze 

vyloučit, zároveň však nelze pominout, že v Platónových Zákonech – ne v desáté knize 

věnované bezbožnosti, ale v knize deváté, v níž se řeší stíhání vražd a zabití – je jasně 

nařízeno, aby kdokoli stíhal jako bezbožnost jak zabití vlastních rodičů, tak styk mezi 

příbuznými oběti a vrahem.191 Je proto vcelku pravděpodobné, že zde Platón nevymýšlí nic 

zcela nového, ale vychází z athénského zákonodárství.192 

Starý Drakontův zákon o zabití, který stíhání vraha přenechával příbuzným oběti jako 

soukromou záležitost, na zabití uvnitř rodiny podle všeho nepamatoval, a na tomto stavu 

nic nezměnily ani zákony Solónovy.193 Obecné řecké chápání bezbožnosti jako ne-úcty (ἀ-

                                                        

189 DEM. 22.2–3 (strýc mluvčího Diodóra byl obžalován z bezbožnosti kvůli tomu, že se stýká s Diodórem, ač je 

otcovrah); 24.7–8 (zde se tvrdí, že veřejná žaloba z bezbožnosti byla kvůli otcovraždě podána přímo na 

Diodóra); srov. PHILLIPS 2008, s. 105–107; dále MACDOWELL 1963, s. 9–10, 116–117, 145–146. Žalobce sice nezískal 

ani pětinu hlasů všech soudců, k projednání však žaloba přijata byla. 

190 COHEN 1991, s. 206; podobně již RUSCHENBUSCH 1957, s. 264. 

191 PLAT. Leg. IX.868c5–869a2 (za zabití v hněvu v rámci rodiny [kromě zabití rodičů] stanovuje očisty a 

dočasné vyhnanství, následně zakazuje jakýkoli další vzájemný styk – v případě porušení zákazu žaloba z 

bezbožnosti), 869a2–c6 (zabití rodičů navrhuje stíhat jako „bezbožnost“ i jako „svatokrádež“ pod trestem 

smrti). 

192 Základ v athénském zákonodárství předpokládají FISCHER 1967, s. 59–60; SCHÖPSDAU 2011, s. 322. Platón 

navíc nařizuje, aby nejbližší příbuzný zabitého, který nezahájí stíhání vraha, byl sám kýmkoli stíhán a 

odsouzen na pět let do vyhnanství (PLAT. Leg. IX.866b3–7); zda i v této věci Platón navazuje na athénský zákon 

(takto MORROW 19932, s. 120, 275; srov. MACDOWELL 1963, s. 9–10; ANT. 2.1.3), je ovšem sporné, srov. PARKER 1983, 

s. 123, pozn. 72; SCHÖPSDAU 2011, s. 313. Některé další specifické činy, které Platón navrhuje stíhat jako 

bezbožnost, představují čistě platónský problém a lze jen stěží předpokládat, že by je znalo i právo athénské. 

Jde především o zákaz dělat jakékoli změny v jednou ustavených a bohům zasvěcených zpěvech a tancích pro 

jednotlivé svátky v roce – kdo by se pokoušel zavádět novoty, má být doživotně vyloučen ze všech slavností a 

v případě nerespektování tohoto vyloučení má být kýmkoli žalován pro bezbožnost (PLAT. Leg. VII.799a–b, 

800a), srov. SAUNDERS 1991, s. 303–304. 

193 Jen tak totiž dává smysl anekdota, již uvádí DIOG. LAERT. I.59; CIC. Sext. Rosc. 25.70: na otázku, proč nedal 

zákon trestající otcovraždu, prý Solón odpověděl, že její spáchání neočekával. Když SEXT. EMP. Pyr. III.211 (= 

SOL. NOM. fr. 136 Ruschenbusch = fr. 4/d Leão–Rhodes) tvrdí, že Solón prohlásil zabití vlastních dětí za 

beztrestné, může jít o špatou interpretaci faktu, že zákony na zabití vlastních dětí vůbec nepamatovaly. Srov. 

RUSCHENBUSCH 1957, s. 464–465; LEÃO –RHODES 2015, s. 15. Mimo jakoukoli zákonnou regulaci zůstával i v klasické 

době incest. Jako jeden z „nepsaných“ zákonů, který lidem dali sami bozi, uvádí zákaz pohlavního styku mezi 
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σέβεια) nicméně zahrnovalo vedle neúcty k bohům i neúctu k rodičům.194 Nebylo by proto 

nijak nepřirozené, kdyby nejextrémnější možný projev této neúcty, tj. zabití, byl nějakým 

pozdějším zákonem klasifikován právě jako bezbožnost, již může stíhat kterýkoli athénský 

občan, přičemž stejně jako u Platóna byl nejspíše stanoven trest smrti.195 Něco podobného 

mohlo platit i pro nerespektování zákazu, aby se příbuzní oběti stýkali s vrahem. 

V zásadě jediná originální teze Fischerovy disertace je, že athénské právo trestalo 

bezbožnost pouze v případě, že se jí člověk dopustil úmyslně (ἑκών), nikoli neúmyslně 

(ἄκων). V Platónově Obraně Sókrata, o niž tuto svou tezi opírá, se však možná nenaráží na 

zákon o bezbožnosti, ale na zákon o neúmyslném usmrcení během sportovních soutěží.196 

Na druhou stranu udělení peněžitého trestu za porušení různých nařízení regulujících 

chování v konkrétních svatyních mohlo být někdy podmíněno tím, že dotyčný o nařízení 

věděl a porušil ho „vědomě“ (εἰδώς).197 Stejnou specifikaci nacházíme i v zákonu 

o mystériích z poloviny 4. století, kde je zakazováno, aby kdokoli „vědomě“ prováděl 

(předběžné) zasvěcení, pokud není z rodu Eumolpovců či Kéryků.198 Vyvozovat z těchto 

dokladů obecný princip, který by platil ve všech případech, nicméně asi nelze. 

 

                                                                                                                                                                             

rodiči a dětmi Xenofón, a dokonce i pro Platóna je dostatečnou prevencí incestu existence pouze „nepsaného“ 

zákona a vyprávění strašidelných příběhů o Thyestovi, Oidipovi či Makareovi, srov. XEN. Mem. IV.4.19–22; PLAT. 

Leg. VIII.837e9–838d2; OSTWALD 1973, s. 97–98; COHEN 1991, s. 226–227. Není také doklad o tom, že by byl kvůli 

incestu někdo soudně stíhán, i když o Kimónovi kolovaly pomluvy, že má styk se sestrou Elpiníkou (PLUT. Cim. 

6.4, 8), a kvůli údajnému incestu byl posmrtně pomlouván i Alkibiadés: LYS. 14.28, 41; ATHEN. V.63 (220c) = 

ANTISTHEN. SSR V A 141. 

194 Srov. s. 16. 

195 Na druhou stranu, lze-li věřit Poll. VIII.117, pak zabití rodičů bylo souzeno jako vražda, pouze s tím 

rozdílem, že obžalovaný nemohl po první řeči odejít dobrovolně do vyhnanství, srov. pozn. 467. Kterému 

z pozdních pramenů dát přednost, zůstává otázkou. 

196 FISCHER 1967, s. 92–97 (kapitola „Der subjektive Tatbestand“); PLAT. Apol. 26a; srov. pozn. 771. 

197 Srov. IG I3 4, ř. 24, 27, 12 (usnesení z roku 485/4, srov. pozn. 218); trestem jsou zde peněžité pokuty a 

pojem bezbožnosti se neobjevuje. 

198 Agora XVI 56 A, ř. 27–29. Ve světle tohoto opatření lze nahlížet i Aischylovu obhajobu proti obvinění 

z vyzrazení eleusínských mystérií, srov. s. 61–62. Aischylův případ uvádí i FISCHER 1967, s. 95–96. 



 

44 

 

3.2.2. Překročení rituální normy mezi božím trestem, pokutou na místě 

a žalobou z bezbožnosti 

3.2.2.1. Nápisné doklady 

Nejprve několik slov k terminologii. Nápisně dochované řecké texty obsahující předpisy či 

nařízení o náboženských záležitostech jsou tradičně označovány jako „svaté/posvátné 

zákony“ (leges sacrae), jelikož je tak ve své edici z přelomu 19. a 20. století označili Prott a 

Ziehen.199 Adekvátnost tohoto souhrnného označení napadl radikálně teprve Parker, který 

upozornil, že nemá až na ojedinělé výjimky žádnou oporu v řeckých pramenech, zahrnuje 

značně různorodé texty z hlediska obsahu, rozsahu i autority, která za předpisem stojí 

(mnohdy je zcela nejasná), přičemž jen část z nich lze považovat za skutečné zákony.200 

Zákony/usnesení o náboženských záležitostech navíc neschvalovala žádná nezávislá 

církevní organizace odlišná od státu, ale titíž občané, kteří na sněmu či v radě schvalovali 

všechny ostatní zákony/usnesení.201 

Vzhledem k problematičnosti tradičního označení se badatelé z univerzity v Lutychu 

v rámci projektu elektronické edice vybraných textů rozhodli toto označení nahradit 

                                                        

199 LGS I a LGS II; francouzský ekvivalent „lois sacrées“ užívají edice, které vydal Sokolowski (LSS, LSAM, LSCG), 

s anglickým ekvivalentem „sacred law(s)“ pracuje edice nových nálezů, které vydal Lupu (NGSL). Na okraj je 

třeba upozornit, že německý výraz „heiliges Recht“, jak ho užívá LATTE 1920, označuje něco jiného, a sice 

sakrální formy práva jako přísahy a kletby. 

200 PARKER 2004, s. 57–58, 66–67. Fakt, že označení je mnohdy zavádějící, uznává rovněž LUPU 20092, s. 5–6, 

možnost nahrazení novým termínem však odmítá a pro zahrnutí do kategorie uvádí dvě kritéria: 1) text musí 

být preskriptivní; 2) musí se týkat náboženství, především kultické praxe; na s. 9–112 pak podává obsáhlý 

přehled dochovaných textů z hlediska obsahu a formy. K problematičnosti tradičního označení srov. NAIDEN 

2008, s. 125–126 (místo „sacred laws“ navrhuje užívat „religious regulations“); DREHER 2008, s. 139 (připomíná 

německé výrazy „kultisches Gesetz“ či „Kultgesetz“); PETROVIC 2015, s. 338–341; HARRIS 2015, s. 53–55; CARBON – 

PIRENNE-DELFORGE 2017, s. 141–145. Odpovídající řecké spojení ἱερὸς νόμος je v klasických Athénách doloženo 

jen dvakrát, a to v literárních pramenech: DEM. 21.35 (zákon o Dionýsiích, srov. MACDOWELL 1990, s. 254); PLAT. 

Leg. VI.759d (zákony/pravidla o čistotě kněží). Obě vyjádření je třeba chápat jako rétoricky nadsazená, ne jako 

název obecně uznávané kategorie, srov. PARKER 2004, s. 67 a pozn. 53; CARBON – PIRENNE-DELFORGE 2017, s. 148. 

201 Typologii nápisně dochovaných „svatých“ zákonů z hlediska politické/právní autority podává HARRIS 

2015, s. 60–77, rozlišující čtyři základní úrovně: 1) všeřecké svatyně spravované amfiktyoniemi; 2) jednotlivé 

obce a jejich konstitutivní složky jako fýly či démy; 3) soukromá náboženská sdružení; 4) donace jednotlivců 

určené soukromým sdružením nebo obcím a jejím konstitutivním složkám. 
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termínem „rituální norma“.202 Nový termín má své oprávnění vzhledem k primárnímu 

zaměření na oběti a očistné rituály, pokrývá však pouze část normativních textů, které 

zahrnovalo označení tradiční. Opomenuto zůstalo množství dokumentů, které nesouvisejí 

přímo s výkonem rituálů, jako třeba nařízení zaměřená na ochranu svatyní.203 

I když ani nový termín není zcela uspokojivý, tato kapitola se zaměřuje – především ve 

své druhé části probírající literární doklady – právě na porušování norem spojených 

s prováděním náboženských rituálů. Omezit se striktně na rituály však není možné v první 

části, protože nápisně dochované předpisy mnohdy regulují více záležitostí zároveň a 

v odborné literatuře se mezi jednotlivými typy norem většinou rovněž nerozlišuje. Jelikož 

se obvykle nerozlišuje ani mezi doklady z různých řeckých obcí, nejprve bude třeba nastínit 

problém na obecně řecké rovině a teprve poté se omezit na Athény. 

Parker formuloval tezi, že jednotlivé „svaté zákony“ odpovídají více či méně jednomu ze 

dvou ideálních typů, případně jsou jejich kombinací. Na jedné straně je skutečný zákon 

přijatý sněmem příslušné obce, který má za účel vynucovat určité jednání a obsahuje 

sekulární sankce za nedodržování. Na druhé straně je záznam zvyklosti, jehož účelem je 

poskytnout radu, takže v němž chybí sankce a procedura k vynucování.204 Parker soudí, že 

texty neobsahující konkrétní sankci či proceduru byly pouhými doporučeními, jak správně 

a bohulibě vykonat určitý rituál, přičemž se neočekávalo, že by nedodržení těchto 

doporučení – neobsahujících mnohdy imperativ, ale indikativ – mohlo být předmětem 

právního postihu, a věc byla ponechána neformálnímu sociálnímu nátlaku.205 Proti tomuto 

výkladu lze namítnout, že žádný z textů neexistoval samostatně, ale byl vnímám v širším 

                                                        

202 Jde o edici CGRN (http://cgrn.ulg.ac.be). K Obhajobě termínu „rituální norma“ („ritual norm“) srov. CARBON 

– PIRENNE-DELFORGE 2012, s. 173–180; CARBON – PIRENNE-DELFORGE 2017, s. 155. 

203 K omezenosti projektu srov. ZIMMERMANN 2016, s. 224–225. Mnohem širší tematický záběr má výbor textů, 

které překládá a komentuje LE GUEN-POLLET 1991. 

204 PARKER 2004, s. 65. Sporné je, zda na nápisech máme většinou co dělat se záznamem tradiční nepsané 

normy, nebo spíše s odchylkami od ní, zvláště pokud „zákon“ obsahuje pouze zákazy, nikoli pozitivní 

instrukce, srov. CARBON – PIRENNE-DELFORGE 2017, s. 152–154. Čistě preskriptivní charakter (zároveň bez sankce) 

mají tzv. kalendáře obětí, které specifikují, co kdy kde má být kterému z bohů obětováno, případně i kým. 

205 PARKER 2004, s. 62, 65–66; na něho navazuje NAIDEN 2008, s. 126–127. Rozlišení dvou ideálních typů napadá 

PEELS 2015, s. 179–183, podle níž nápisy obsahující indikativ nebyly pouhými doporučeními, ale měly ilokuční 

sílu varování, zvláště pokud obsahovaly výrazy οὐ θέμις nebo οὐχ ὅσιον/ὁσία. I když však tvrdí, že jejich 

účelem bylo vykonávat silný nátlak, tento nátlak chápe jako hrozbu božím trestem, nikoli jako hrozbu 

právním postihem. 
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kontextu, podobně jako dnes dopravní značka se zákazem vjezdu. Nepřítomnost explicitní 

sankce tedy rozhodně neznamená, že nedodržení konkrétního doporučení, zvláště pokud se 

jednalo o zákaz, nemohlo obnášet riziko právního postihu.206 

Parker dále tvrdí, že ani případné užití slovesa ἀσεβεῖν či substantiva ἀσέβεια  

neimplikovalo právní následky v podobě žaloby z bezbožnosti. Označení daného provinění 

za bezbožnost navrhl místo toho chápat jako určitou formu kletby a místo právního postihu 

opět zdůraznil roli neformálního sociálního nátlaku.207 Na tuto interpretaci navázali další 

autoři. Zatímco Delli Pizzi klade důraz spíše na sociální kontrolu,208 Peels se zaměřuje více 

na aspekt kletby.209 

U některých nápisů bych oprávněnost tohoto přístupu úplně nevylučoval jednak proto, 

že jednotlivé formulace se značně liší, jednak proto, že pocházejí z různých dob a různých 

obcí, jejichž zvyklosti se rovněž musely lišit. Uplatňovat tento přístup paušálně je však 

právě proto pochybné. Tvrzení o čistě neformálním sociálním nátlaku či spoléhání se na 

boží trest je třeba odmítnout především tam, kde se substantivum ἀσέβεια váže v dativu na 

adjektivum ἔνοχος (ve formuli ἔνοχος ἔστω ἀσεβείᾳ). Toto adjektivum se totiž v právním 

kontextu objevuje zcela standardně ve spojení s trestem nebo názvem konkrétního přečinu, 

                                                        

206 Srov. DREHER 2008, s. 139–141; HARRIS 2015, s. 58–60, 69. S Parkerem polemizovala již L. Rubinstein, ale 

ústně, srov. PARKER 2004, s. 69, pozn. 30. 

207 PARKER 2004, s. 61, 65–66 a pozn. 44–45. Komentuje především tyto dva nápisy: LSCG 136 = CGRN 90, ř. 29–

30; LSAM 16 = CGRN 108, ř. 25–27 (citováno v pozn. 80). Tento výklad předznamenal již LATTE 1920, s. 86, pozn. 

63, který však za „pouhé“ kletby považoval pouze pozdější doklady, zatímco u starších předpokládal, že ještě 

měly reálnou právní sílu; vycházel totiž z evolucionistické představy o postupném úpadku náboženského 

cítění, což je představa, kterou Parker odmítá, srov. PARKER 2005b, s. 68–79. 

208 DELLI PIZZI 2011, s. 63–69. Oproti Parkerovi uvádí i formuli ἀσεβὴς�ἔστω, již nacházíme v LSS 90, ř. 88, 117 

(vedle ἔνοχος ἀσεβείᾳ na ř. 69), neprobírá však zdaleka všechny relevantní doklady, ač název článku takové 

očekávání vzbuzuje. Kromě uvedeného nápisu rozebírá detailněji pouze LSCG 150, ř. 5–6; LSAM 16, ř. 25–27; 

LSCG 136 = CGRN 90, ř. 29–30; zmiňuje se o LSS 33, ř. 8–11 (zde místo ἀσεβεῖν nacházíme παρασεβεῖν); jen 

mimochodem cituje IG II2, 1035, ř. 9; zcela však opomíjí LSS 32, ř. 4–6; LSS 117, ř. [14]; LSCG 32, ř. 49–54; LSCG 50 

A, ř. 6; LSCG 102, ř. 10; LSCG 127, ř. [10]; LSCG 154 A, ř. 14; LSAM 28, ř. 17–18; LSAM 53, ř. 26; LSAM 69, ř. 14. 

209 PEELS 2015, s. 184–188. Probírá primárně LSCG 136 = CGRN 90, ř. 29–30. Jako analogie se dovolává formule 

ἄτιμος ἔστω, jež je mj. doložena jako sanctio legis – ochrana zákona/usnesení před pokusy o zničení či zrušení. 

Podle nové interpretace, s níž přišla VAN’T WOUT 2011, s. 151–158, totiž tato formule rovněž neimplikovala 

právní postih v podobě ztráty cti čili občanských práv (ἀτιμία), ale šlo spíše o kletbu, magický řečový akt, 

jehož prostřednictvím měl být člověk učiněn neschopným plnit svou společenskou roli. Tuto novou 

interpretaci považuji za pochybnou, ale polemika s ní přesahuje rámec této práce. 
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který má být potrestán, tj. lze předpokládat, že je zde obsažen implicitní odkaz na zákon 

pojednávající o tomto přečinu.210 

Jak upozornil Naiden, v případech, kdy je bezbožnost uvedena vedle specifické sankce, se 

mohlo jednat i o to, že primárním trestem byla pokuta, ale pokud dotyčný odmítl uznat 

chybu a pokutu zaplatit, následovalo stíhání pro bezbožnost, tj. pro nedostatek respektu 

k autoritě.211 Naidenovo upozornění na možnost dvojstupňové sankce je důležité, 

problematické jsou však jeho následné spekulace o tom, že v Athénách byl vztah mezi 

zákonem o bezbožnosti a kultickými předpisy úplně jiný než v ostatních řeckých obcích, což 

vyvozuje z toho, že podobné opatření je v Athénách doloženo teprve v 1. století, tj. až v  

době římské.212 Kromě toho, že dochované, většinou značně fragmentární nápisy 

představují pouhý zlomek toho, co bylo původně publikováno, nelze explicitní 

dvoustupňové opatření vydávat za standardní vzorec ani mimo Athény. Dvoustupňové 

opatření, v němž hrozba žalobou z bezbožnosti s nespecifikovaným trestem tvoří jakousi 

záložní sankci mající za cíl zajistit specifickou sankci první, nacházíme i v Platónových 

                                                        

210 Srov. HARRIS 2015, s. 65 a pozn. 48, kde komentuje LSCG 136 = CGRN 90, ř. 29–30. Stejně jako Naiden (viz 

dále) zde vidí dvoustupňovou sankci: žaloba z bezbožnosti přichází na řadu poté, co dotyčný nezaplatí pokutu 

nebo neprovede očistu a nepřinese oběť. Nepochybně právní implikace musí mít ἀσέβεια i v závislosti na 

adjektivu ὑπεύθυνος, což nacházíme v LSAM 69 (Stratoníkeia, konec 2. stol. n. l.), ř. 14. 

211 Srov. NAIDEN 2008, s. 134–135. Uvádí tyto doklady, kde se pokuta a bezbožnost objevují vedle sebe: LSS 32 

(Arkádie, 5. stol., kult Démétry), ř. 4–6; LSCG 136 = CGRN 90 (Ialysos na Rhodu, 2. pol. 4. stol.), ř. 27–33; LSS 90 

(Lindos na Rhodu, rok 22 n. l.), ř. 88–91; LSAM 53 (Mílétos, 1. stol. n. l.), ř. 25–28. Dvoustupňová sankce je však 

podle mne zřejmá pouze v prvních dvou případech. Ani Naiden nevidí dvoustupňovou sankci v LSCG 150a = IG 

XII,4,1 283 (Kós, Asklépiův posvátný háj, 2. pol. 4. století), ř. 3–5: χι-/λίας δραχμὰς ἀποτεισάτω καὶ τ-/ὸ ἱαρὸν 

ἀσεβείτω. Slova o bezbožnosti vůči svatyni (jejíž příčinou je kácení cypřišů) by podle něho mohla implikovat 

vyloučení ze svatyně jako dodatečný trest k pokutě, ale stejně tak by se zde mohla mínit žaloba z bezbožnosti 

se specifickou pokutou tisíc drachem – jelikož tato pokuta je dosti vysoká, asi ji nemohl pravomocně udělit 

žádný jednotlivý kněz či úředník. 

212 NAIDEN 2008, s. 136. Tímto dokladem má být LSCG 50 A (nařízení týkající se kultu bohyně Ísis z poloviny 1. 

století), ř. 5–7: εἰ δὲ μή, ὀφιλέτωσαν κα[θ’ ἕκαστον] / [δραχμὰς — — — κ]α̣ὶ ἔνοχοι ἔστωσαν τῇ ἀσεβήᾳ [καὶ τῇ] 

/ [ἀρᾷ τῇ ἐκ τῶν νόμ]ων. O tom, že se zde jedná o dvoustupňové opatření, silně pochybuji. Pokud by výše 

pokuty přesahovala částku, již mohl pravomocně udělit kněz/úředník na místě, pak žaloba (z  bezbožnosti) 

byla nutná již v první instanci. Text je však značně porušen a o výši pokuty lze jen spekulovat, stejně tak není 

zřejmé, v čem přesně spočívalo provinění, jelikož z úvodních řádků máme rovněž jen fragmenty. Za pozornost 

stojí, že zde vedle sebe nacházíme peněžní pokutu, bezbožnost i kletbu (ἀρά), pokud je text rekonstruován 

správně. 
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Zákonech, nicméně zde první sankce nespočívá v peněžité pokutě, ale ve vyloučení ze 

slavností.213 

Nutno zdůraznit, že relevantní nápisy, v nichž je v souvislosti s přestupkem vůči 

určitému nařízení náboženského charakteru explicitně řeč o bezbožnosti, pocházejí 

především z jiných obcí než z Athén. Z Athén klasické doby lze uvést pouze usnesení z roku 

352/1, v němž se podrobně předepisuje, jakým způsobem má probíhat dotazování se delfské 

věštírny ve věci posvátné louky u Eleusíny. Píše se zde, že je třeba řídit se odpovědí 

věštírny, aby nedošlo ke spáchání ničeho bezbožného (μηδὲν ἀσεβὲς),214 přičemž 

bezbožností by v tomto případě bylo – vzhledem k následné odpovědi věštírny – obdělávat 

či jinak využívat okraje louky, které měly být stejně jako louka celá ponechány nedotčené.215 

Kromě již zmíněného nápisu z 1. století máme už jen jeden stejně pozdní doklad, který je 

zároveň vůbec jediným nápisem, v němž se píše přímo o „žalobě z bezbožnosti“.216 Spojení 

οὐ θέμις nebo οὐχ ὅσιον na athénských nápisech rovněž nenacházíme. Úplně jinou 

kategorii nápisů pak představují záznamy o lidech, kteří již byli kvůli bezbožnosti 

odsouzeni.217 Nejedná se totiž o normativní texty. 

                                                        

213 PLAT. Leg. VII.799a–b, 800a. Prvotní přečin, který chce Platón vyloučením ze slavností trestat, je zavádění 

novot v hudbě, což lze považovat za platónskou idiosynkrasii, srov. pozn. 192. 

214 IG II2 204 = LSCG 32 = R/O 58, ř. 49–54 (řecký text ř. 52–54 citován v pozn. 170). Dvojí dotaz, napsaný na 

dvou cínových destičkách, které byly uloženy do dvou zvláštních nádob a věštírna měla jednu z nich vybrat, 

zněl: a) zda je lepší, aby ta část louky za mezníky, která je nyní obdělávána, byla basileem pronajata 

k postavení krytého sloupořadí (ř. 24–28); b) zda je lepší, aby ta část louky, která je nyní za mezníky, byla 

ponechána nedotčená (ř. 28–30). 

215 Fakt, že věštírna nařídila nechat okraje posvátné louky nedotčené (šlo asi o okraje směrem k horám), 

plyne z fragmentu Didymova komentáře k Démosthenovi (ad DEM. 13.32), citujícího atthidografy Filochora a 

Androtióna: DIDYM. In Dem. sl. 13, ř. 42–58 (= PHILOCH. FGrH 328 F 155), sl. 14, ř. 35–49 (= ANDROT. FGrH 324 F 30). 

K možné rekonstrukci událostí srov. RHODES – OSBORNE 2003, s. 277–281. Šlo o tutéž posvátnou louku na 

hranicích s Megarami, kvůli jejímuž rozorání Megařany bylo o necelé století dříve přijato tzv. megarské 

usnesení vedoucí k peloponnéské válce, srov. pozn. 539. 

216 Je to usnesení o obnově athénských svatyní z konce 1. století, v němž se mj. nařizuje, aby lidé, kteří 

majetek svatyní prodají, byli stíháni žalobami z bezbožnosti a pokuta dlužná bohyni Athéně aby odpovídala 

částce, za niž byl majetek prodán: IG II2 1035 (novou edici podává CULLEY 1975 = SEG XXVI.131), ř. 9: … [κα]τ[ὰ 

τῶν] ἀποδομένων γραφὰς ἀσεβείας [καὶ ὀ]φ[ίλ]ειν τῆι Ἀθηνᾶι τὸ χρῆμα ὅσον ἀπέδοντο. K nápisu srov. 

SCHMALZ 2008, s. 9–10 (č. 2). 

217 První doklad nacházíme na sérii nápisů, které zaznamenávají prodej majetku zkonfiskovaného 

bezbožníkům odsouzeným roku 415 kvůli znesvěcení eleusínských mystérií: IG I3 422, ř. 225–226; IG I3 426, ř. 

101, 177; IG I3 427, ř. 1. Druhým dokladem je záznam o pokutách dlužných asi sedmi délskými občany 
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Jako trest za nedodržení předpisů týkajících se chování ve svatyních či během svátků je 

na athénských nápisech obvykle uvedena peněžitá pokuta.218 Pokud se jednalo o menší 

částku, mohl ji na místě udělit příslušný kněz či úředník, vyšší pokuty mohly být 

pravomocně uděleny pouze radou pěti set nebo porotním soudem. V tomto ohledu se 

pokuta za přečiny náboženského rázu nijak nelišila od jakýchkoli jiných pokut, jejichž 

ukládání patřilo ke standardní pravomoci úřadů.219 

Maximální výše pokuty, již mohla pravomocně udělit rada pěti set, byla od jisté doby pět 

set drachem.220 Tuto konkrétní částku nacházíme v dodatku k usnesení, které nařizovalo 

odvádění prvotin z obilí do svatyně Démétry a Koré v Eleusíně.221 Dodatek, jehož autorem 

byl slavný věštec Lampón, obsahuje mj. zcela nesouvisející nařízení, aby basileus vymezil 

hranice svatyní v oblasti Pelargika a aby zde do budoucna nikdo nestavěl oltáře bez svolení 

rady a lidu, nelámal kámen a neodvážel odtud kámen či hlínu; za porušení je stanovena 

pokuta pěti set drachem a basileus je pověřen ohlásit věc radě.222 

Nařízení, aby basileus porušení zákazu ohlásil radě, je třeba chápat tak, že pokutu dané 

výše nemohl uložit pravomocně on sám, ale právě rada. Podle staré věštby, o níž se zmiňuje 

                                                                                                                                                                             

odsouzenými za bezbožnost spočívající v tom, že roku 376/5 z Apollónova chrámu na Délu vyvlekli athénské 

amfiktyony (správce svatyně) a zbili je: R/O 28 B = InscrDél 98 B, ř. 24–30 (zvl. ř. 24). 

218 Již v jednom z nejstarších dochovaných usnesení, které regulovalo chování jak soukromých osob, tak 

kněží a příslušných úředníků v Athénině chrámu na Akropoli, nacházíme výčet specifických pokut za různé 

specifické prohřešky (LSCG 3 = IG I3 4). Podle vcelku pravděpodobné rekonstrukce jména archonta na ř. 14–15 

a 26 bylo usnesení přijato roku 485/4, nicméně někteří soudí, že jeho obsah může být starší, srov. PARKER 1996, 

s. 123, pozn. 8. Jak soudí HARRIS 2015, s. 68, účelem usnesení bylo stanovit maximální výši pokuty, již mohli 

příslušní úředníci udělit. 

219 K pokutám obecně srov. THALHEIM 1907; LIPSIUS 1905, s. 53–54; 1915, s. 954; HARRISON 1971, s. 4–7; 

MACDOWELL 1978, s. 235–237; RHODES 1981, s. 634–635. 

220 K maximální pokutě 500 drachem a trestním pravomocem rady obecně srov. zvl. [DEM.] 47.43; [ARIST.] Ath. 

pol. 41.2; 45.1–3; RHODES 1972, s. 171, 179-207; RHODES 1981, s. 489–490, 537–543. 

221 Datace je sporná, navrhovaná data sahají od padesátých do desátých let 5. století. Srov. např. RHODES 2008, 

S. 505 (s odkazy na další literaturu), který se kloní k dataci kolem r. 435 či dříve. K datům uváděným edicemi 

srov. následující poznámku. Dodatek začíná na ř. 47. 

222 LSCG 5 (c. 423/2) = M/L 73 (c. 422) = IG I3 78a (c. 422) = CGRN 31 (třicátá léta 5. stol.), ř. 54–59: … τὸν δὲ 

βασ[ι]λέα ℎορίσαι τὰ ℎιερὰ τὰ ἐν τ[ο͂]-/ι Πελαργικο͂ι, καὶ τὸ λοιπὸν μὲ ἐνℎιδρύεσθαι βομὸς ἐν το͂ι Πελα-/ργικο͂ι 

ἄνευ τε͂ς βολε͂ς καὶ το͂ δέμο, μεδὲ τὸς λίθος τέμνεν ἐκ το͂ [Π]-/ελαργικο͂, μεδὲ γε͂ν ἐχσάγεν μεδὲ λίθος. ἐὰν δέ τις 

παραβαίνει v / τ⋮⋮⋮ούτον τι, ἀποτινέτο πεντακοσίας δραχμάς, ἐσαγγελλέτο δὲ ℎ-/[ο] βασιλεὺς ἐς τὲν βολέν. 

K proceduře implikované slovesem εἰσαγγέλλειν srov. kap. 3.2.7.5.1, od s. 154. 
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Thúkýdidés, mělo Pelargikon – území nacházející se pod Akropolí a zahrnující možná i 

starobylou hradbu – zůstat nevyužité, nicméně koncem třicátých let 5. století, počátkem 

peloponnéské války, se zde dočasně usídlilo množství lidí z venkova, kteří se uchýlili do 

bezpečí za hradby města (či hradby vedoucí k přístavům) a nenašli místo jinde.223 Vcelku 

logicky se nabízí datovat Lampónovo nařízení až do doby po těchto událostech a chápat ho 

jako součást snahy o obnovu poměrů, které byly narušeny v čase nouze, nicméně jiné 

aspekty celého dokumentu naznačují dataci dřívější. Rovněž se nabízí možnost, že pokuta 

pěti set drachem představovala zpřísnění staršího nařízení, které stanovilo mnohem menší 

pokutu.224 Ani to však nelze mít za jisté. 

Výše pokuty, již mohli pravomocně uložit konkrétní kněží či úředníci, se asi mohla 

různit, maximální doložená částka je padesát drachem.225 Výmluvné je v tomto ohledu 

především usnesení z roku 421/0, které regulovalo průběh Héfaistií, svátku slaveného na 

počest Héfaista a Athény.226 Zde je mj. stanoveno, že hieropoiové, tj. obětníci, z nichž deset 

má být vylosováno z porotních soudců a deset z členů rady pěti set, mají pečovat o to, aby 

průvod byl co nejkrásnější, a „pokud někdo bude nějak narušovat pořádek“ (ἂν τίς τι 

ἀκοσμε̑[ι), mohou ho pravomocně potrestat do výše padesáti drachem, ale pokud si zaslouží 

vyšší trest, mají navrhnout pokutu, jakou uznají za vhodnou, a věc předložit soudu, jemuž 

předsedá archón.227 

                                                        

223 THUC. II.17.1–2. K otázce, co a kde bylo Pelargikon, srov. GOMME 1956, s. 63–65. 

224 Podle POLL. VIII.101 na Pelargikon dohlíželi paredrové (tj. přísedící), viníka předávali archontovi (jehož 

přísedícími zřejmě byli) a pokuta byla tři drachmy; obsah zákazu bohužel není zcela zřejmý, jelikož text je 

příliš stručný a zároveň porušený (μή τις ἐντὸς τοῦ Πελασγικοῦ κείρει ἢ † καταπλέα ἢ ἐξορύττει): může se zde 

narážet na požínání trávy/obilí, kopání hlíny či pohřbívání. Má-li tvrzení reálný základ, mohlo by popisovat 

situaci před Lampónovým nařízením. Pokuta tři drachmy je totiž malá a odpovídá částkám z usnesení 

zmiňovaného výše v pozn. 218, takže by mohlo jíž o nařízení z 6. či počátku 5. století, srov. GOMME 1956, s. 65. 

225 Podle textu zákona, který uvádí AESCHIN. 1.35, mohli proedrové předsedající radě či sněmu uložit 

pravomocně pokutu do výše padesáti drachem neukázněným řečníkům, v případě větší pokuty pak museli věc 

předložit radě nebo sněmu. Tento zákon – stejně jako všechny ostatní dokumenty v této řeči – je sice podvrh 

(srov. např. DRERUP 1898, s. 307–308; FISHER 2001, s. 164), ale údaj o maximální výši pokuty zřejmě vycházel 

z relevantních pramenů, jak ukazují níže uvedené doklady. 

226 K Héfaistiím srov. DEUBNER, s. 212–213; PARKER 1996, s. 154; PARKER 2005a, s. 471–472. 

227 IG I3 82 = CGRN 43, ř. 24–28 (= LSCG 13, ř. 26–30): τε̑ς δὲ πονπε̑ς hόπος [ἂν hος κάλλιστα] / πενφθε̑ι hο[ι 

hι]εροπ[οι]οὶ ἐπιμελόσθον, καὶ ἂν τίς τι ἀκοσμε̑[ι, κύριοι ὄντον αὐ]-/τοὶ μὲν ζεμ[ιο̑ν μέχρι πε]ντέκοντα 

δραχμο̑ν καὶ ἐκγράφεν ἐς [τὸς πράκτορας· ἐὰ]-/[ν] δέ τις ἄχσ[ιος ἐ̑ι μέζον]ος ζε[μ]ίας, τὰς ἐπιβολὰς ποιό[ντ]ον 
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Za pozornost stojí, že pokutu zde neuděluje žádný kněz, ale zvláštní úředníci vylosovaní 

k plnění náboženských úkolů,228 a soudu nepředsedá basileus, do jehož kompetence spadaly 

žaloby z bezbožnosti, ale eponymní archón, možná proto, že pořádání Héfaistií měl 

přinejmenším tehdy na starosti právě on, i když žádné jiné doklady o tom nemáme.229 

Nařízení z konce 4. století, které vyhlásil kněz Apollóna Erithasea ve jménu sebe samého, 

místního dému i celého athénského lidu, stanovuje fixní pokutu padesáti ran bičem pro 

otroky a padesáti drachem pro svobodné, kteří by do svatyně Apollóna Erithasea chodili na 

dřevo. Zatímco bičování otroků je plně v kompetenci kněze, vymáhat pokutu má kněz 

společně s místním démarchem, přičemž v obou případech je zároveň nařízeno, aby jména 

provinilců byla v souladu s usnesením rady a athénského lidu předána basileovi a radě.230 

V usnesení o malých Panathénajích z poloviny třicátých let 4. století se předepisuje, že 

hieropoiové, kteří mj. dohlíželi na celonoční slavnost a následný průvod začínající 

s východem Slunce, mají potrestat toho, kdo nebude poslouchat, a sice tresty stanovenými v 

zákonech.231 Usnesení si tedy při stanovení sankce vystačilo s odkazem na již existující 

zákonná opatření v podobných věcech. 

 Nespecifikovanou pokutu a odkaz na platné zákony obsahuje rovněž usnesení 

athénského dému Peiraieus přijaté asi v polovině 4. století a týkající se místního 

Thesmoforia, svatyně Démétry Thesmoforos, která byla určena ženám a jejich zvláštním 

svátkům. Démarchos je zde pověřen pečovat spolu s kněžkou o Thesmoforion, aby zde 

nikdo nepouštěl volně zvířata (nebo nepropouštěl otroky?), nesvolával thiasy, neinstaloval 

                                                                                                                                                                             

[hοπόσας ἂν δοκε̑ι κ]-/[α]ὶ ἐσαγόν[τον ἐς τὸ δικασ]τέρι[ο]ν τὸ το̑ ἄρχοντος. O výběru hieropoiů se píše na ř. 17–

23 (= ř. 19–25). 

228 K hieropoiům, kteří byli pro různé specifické úkoly obvykle vybíráni z členů rady, srov. [ARIST.] Ath. pol. 

30.2; 54.6–7; RHODES 1972, s. 127–130; RHODES 1981, s. 605–607; GARLAND 1984, s. 117–118. 

229 Podle [ARIST.] Ath. pol. 56.3–5 měl archón na starosti pořádání her a průvodů pouze během Velkých 

Dionýsií, Panathénají, Asklépií a Thargélií. 

230 IG II2 1362 = LSCG 37. Ztotožňovat zmíněné usnesení s dochovaným nařízením, jak činí HARRIS 2015, s. 70, 

pozn. 72, je chyba. Usnesení, na které nařízení odkazuje, se spíše týkalo athénských svatyní obecně a dotyčný 

kněz na jeho základě vydal nařízení zaměřené na svatyni, kterou měl na starosti, srov. WHITEHEAD 1986, s. 127 

(pozn. 39), 135, 380; LE GUEN-POLLET 1991, s. 65. Vzhledem k místu, kde byl nápis nalezen, se podle Whiteheada 

nejspíše jednalo o démos Eupyridai, srov. TRAILL 1975, s. 46. Rozlišení mezi peněžitým trestem pro svobodné 

a fyzickým trestem pro otroky bylo standardní a utužovalo statusové distinkce, srov. HUNTER 2000. 

231 LSCG 33 B = R/O 81 B, ř. 34–35 (= CGRN 92, ř. 35–36): … ζημιοῦντας τὸν μὴ πειθαρχο[ῦντ]-/[α ταῖς ἐ]κ τῶν 

νόμων ζημίαι[ς]. 
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posvátné objekty, neprováděl očistné rituály a nepřistupoval k oltářům nebo k megaru 

v nepřítomnosti kněžky s výjimkou vyjmenovaných svátků (Thesmoforia, Plérosia, 

Kalamaia, Skira) a dalších dnů, kdy se ženy scházejí „podle zvyku otců“ (κατὰ τὰ πάτρια);232 

pokud někdo něco z toho poruší, démarchos má uvalit pokutu a předložit věc soudu 

„užívaje zákonů, které jsou o těchto věcech stanoveny“ (χρώμενον τοῖς νόμοις οἱ κεῖνται 

περὶ τούτων).233 Následuje velmi stručné opatření o chození na dřevo do svatyní, kde je 

řečeno, že pokud někdo bude chodit na dřevo, „ať platí (jsou uplatňovány) staré zákony, 

které jsou o těchto věcech stanoveny“ (κυρίους εἶναι τοὺς ἀρχαίους νόμους οἱ κεῖ<ν>ται 

περὶ τούτων).234 

Zákony, o nichž je v obou případech řeč, jsou nepochybně zákony psané, které byly 

formálně schváleny athénskými občany, jelikož musely řešit procedurální otázky, pravomoc 

konkrétních úřadů či soudů a konkrétní tresty.235 Za tradiční nepsané zvyklosti lze 

považovat pouze τὰ πάτρια, podle nichž se ženy scházely k náboženským obřadům. Tyto 

zvyklosti sice mohly být rovněž částečně zaznamenány písemně,236 šlo by však i tak o normy 

                                                        

232 IG II2 1177 = LSCG 36 = CGRN 78, ř. 1–12. Je sporné, zda ἀφέτους ἀφιεῖ (ř. 3) označuje propouštění otroků na 

svobodu, nebo vypouštění bohům darovaných zvířat. O propouštění otroků píší kategoricky ZIEHEN 1906, s. 

100; SOKOLOWSKI 1969, s. 70; LE GUEN-POLLET 1991, s. 15. K druhé možnosti, již v kontextu ženské svatyně 

považuji za smysluplnější, srov. komentář ad CGRN 78 (http://cgrn.ulg.ac.be/file/78). Podobně nejisté je, zda 

μέγαρον (ř. 7–8) označovalo malý chrám, podzemní místnost či jeskyni/prohlubeň, srov. SOKOLOWSKI 1969, s. 15 

(ad LSCG 7 [kalendář obětí z Eleusíny, po r. 330], ř. 20 = CGRN 94 A, ř. 24); BRUMFIELD 1981, s. 73–74, 100, pozn. 53; 

LE GUEN-POLLET 1991, s. 16. 

233 Týž nápis, ř. 13–17. THALHEIM 1907, sl. 29, ř. 29–30, z formulace vyvozuje, že pokuta udělená démarchem 

vždy vyžadovala potvrzení soudem. HANSEN 1980b, s. 173, pozn. 56, tvrdí, že démarchos soudu předsedal, ale 

spíše šlo o to, že plnil roli žalobce, srov. HARRISON 1971, s. 36; WHITEHEAD 1984, s. 129, pozn. 52. Jelikož Peiraieus 

byl vzhledem k přítomnosti hlavního athénského přístavu důležitý pro celý stát, výběr démarcha nebyl 

v rukou místního dému, srov. [ARIST.] Ath. pol. 54.8; RHODES 1981, s. 611; WHITEHEAD 1984, s. 394–396. 

234 Týž nápis, ř. 18–21. 

235 Odkaz na psanou legislativu zde vidí rovněž LE GUEN-POLLET 1991, s. 18, pozn. 9; DILLON 1997, s. 116; srov. 

LUPU 20092, s. 10. Naproti tomu v komentáři ad CRGN 78 (http://cgrn.ulg.ac.be/file/78) se s ohledem na užití 

adjektiva ἀρχαῖος na ř. 20–21 naznačuje, že by mohlo jít o nepsané zvyklosti. 

236 Výraz τὰ πάτρια (v nápisu paradoxně užitý pro zvyklosti, které se dcery učily od matek) byl povšechným 

označením pro zvyklosti, které se primárně tradovaly ústně, nicméně v určitých případech mohly být tyto 

zvyklosti fixovány (přinejmenším v hlavních bodech) i písemně, jak dokládá značně fragmentární usnesení 

(podle LSCG z druhé poloviny 5. století, dnes standardně datované do let 460-450), které specifikovalo práva a 

povinnosti athénského rodu Praxiergovců: LSCG 15 = IG I3 7 = CGRN 24, ř. 13; srov. OSTWALD 1986, s. 145–148; 

CARBON – PIRENNE-DELFORGE 2017, s. 142–145, zvl. 144; k Praxiergovcům, kteří měli na starosti starobylou sochu 
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odlišného druhu, než byly zákony, na které se odvolává usnesení. Rozdíl mezi nimi lze vidět 

ve smyslu výše uvedeného Parkerova rozlišení dvou ideálních typů svatých zákonů, ale 

možná bude užitečnější uchopit tento rozdíl z hlediska Hartova pojetí práva, které rozlišuje 

mezi pravidly primárními a sekundárními.237 

Uvedené příklady stačí pro nastínění toho, co lze vyvodit z nápisných dokladů o 

možnostech stíhání prohřešků proti nařízením náboženského rázu. Pokud je doložena 

nějaká sankce, stíháním je pověřován příslušný kněz, úředník či kolegium úředníků, nikoli 

„kdokoli, kdo chce“.238 Pokuta je obvykle peněžní, ale procedura ani trest nejsou vždy 

přesně specifikovány, což platí zvláště pro doklady ze 4. století, jelikož stačilo odkázat na již 

existující zákony či usnesení, které o dané věci pojednávaly.239 S pojmem bezbožnosti se 

v relevantních normativních textech ze sledovaného období nepracuje, nelze nicméně 

vyloučit, že s nimi pracovaly nedochované zákony či usnesení obecnějšího rázu, na které 

dochované texty odkazují, a že například ženy, které se mimo obvyklé dny bez svolení 

místní kněžky vypravily uspořádat oslavu do Thesmoforia v Peiraieu, mohly být stíhány pro 

bezbožnost a udělený trest mohl být případně jiný než čistě peněžitá pokuta. 

                                                                                                                                                                             

bohyně Athény a s ní spojené svátky, srov. PARKER 1996, s. 307–308. K pojmu τὰ πάτρια obecně srov. MIKALSON 

2016, s. 110–119. 

237 Srov. HART 19942 [1961], s. 79–99 (česky: HART 2004, s. 89–106): primární pravidla se týkají závazků, tj. 

stanovují, co lidé mají a nemají dělat, zatímco sekundární pravidla mají za předmět pravidla primární, tj. 

stanovují, jak tato pravidla určit, měnit či vymáhat, jak konstatovat jejich porušení a udělit trest; spojení 

těchto dvou typů pravidel pak tvoří právo. Na Harta částečně navazuje OSTWALD 1986, s. 85–86, který rozlišuje 

normy deskriptivní a preskriptivní. Tato modifikace, již nepovažuji ani trochu za šťastnou, spočívá v tom, že 

zcela pomíjí svébytnost sekundárních pravidel a ze dvou odlišných perspektiv (vnitřní a vnější), z nichž lze 

podle Harta pohlížet na táž pravidla primární, vytváří dva zvláštní typy norem, jejichž jediný podstatný rozdíl 

však spočívá v míře závaznosti, tj. v míře nebezpečí, že odchylka od normy bude trestána. 

238 Srov. HARRIS 2013a, s. 352, který zdůrazňuje, že na nápisech z 5. století jsou stíháním různých přečinů 

standardně pověřovány odpovídající úřady, zatímco spojení ὁ βουλόμενος se objevuje výjimečně. 

239 Označení „křížový odkaz“ („cross-reference“), které pro tento jev užívá LUPU 20092, s. 10 a 11, poněkud 

zastírá fakt, že odkazy jsou vcelku vágní (zákony neměly čísla ani číslované paragrafy). Kromě toho existovala 

poněkud specifičtější forma odkazu spočívající v citaci úvodní kazuistická formulace ἐάν τις atd. Odkaz tohoto 

typu nacházíme např. v usneseních o udělení poct konkrétním cizincům, kde je stanoveno, že když někdo 

dotyčného zabije, trest má být stejný, jako když někdo zabije Athéňana (srov. IG I3 156, ř. 13–17; IG I3 90, ř. 13–

16; IG II2, 32, ř. 9–14) – odkazuje se zde zjevně na konkrétní větu ze zákona o zabití pojednávající o zabití 

athénského občana. Stejný typ odkazu nacházíme v IG II2 1631, ř. 398–401 (citováno v pozn. 378). 
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3.2.2.2. Literární doklady 

Minimálně dva případy doložené literárními prameny dosvědčují, že překročení rituální 

normy se v Athénách mohlo stát předmětem soudního stíhání a vést k odsouzení. Pokud za 

porušení rituální normy budeme považovat i vyzrazování tajemství eleusínských mystérií, 

případů je mnohem více. 

 O prvním z nich se zmiňuje řečník Apollodóros v řeči Proti Neaiře, jež byla pronesena 

někdy mezi lety 343 a 339.240 Aby přesvědčil soudce, že Neaira si zaslouží být odsouzena 

mimo jiné právě i pro bezbožnost,241 Apollodóros připomíná případ hierofanta jménem 

Archiás, který byl – navzdory svým zásluhám a funkci nejvyššího eleusínského kněze z rodu 

Eumolpovců – odsouzen porotním soudem pro bezbožnost, jelikož přinášel oběti v rozporu 

se zvyky otců (ἐξελεγχθέντα ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἀσεβεῖν θύοντα παρὰ τὰ πάτρια τὰς θυσίας), 

a uvádí jeden konkrétní příklad: během zimního svátku Halóa – slaveného primárně ženami 

na počest Démétry, Koré a zřejmě i Dionýsa –242 měl Archiás na oltáři na nádvoří v Eleusíně 

(tj. na nádvoří eleusínské svatyně jmenovaných bohyň) obětovat dobytče, které přivedla 

hetéra Sinópé, ačkoli obětování dobytčat v tento den bylo v rozporu s obyčejem/zákonem 

(οὐ νομίμου ὄντος), navíc oběť neměl mít na starosti on, ale kněžka (tj. kněžka Démétry a 

Koré).243 V čem přesně spočívalo pochybení čili jaká přesně byla rituální norma, již Archiás 

                                                        

240 [DEM.] 59.116–117. K dataci srov. KAPPARIS 1999, s. 28; MACDOWELL 2009, s. 121. 

241 Neaira byla obžalována z toho, že si soužitím s athénským občanem Stefanem osobuje status athénské 

ženy, ačkoli je cizinka (a navíc bývalá hetéra), což bylo trestáno konfiskací majetku a prodejem do otroctví. 

Neaira a Stefanos měli navíc vydávat Neaiřinu dceru Fanó, tj. rovněž cizinku, za Stefanovu právoplatnou dceru 

a jako takovou ji provdat za jistého Theogena, který zastával úřad basilea. Během Anthestérií, svátku 

slaveného na počest Dionýsa, pak Fanó jako basileova žena – jíž se neměla vůbec stát – prováděla jisté tajné 

obřady ve prospěch obce (mj. představovala nevěstu během posvátného sňatku s Dionýsem), čímž mělo dojít 

ke spáchání bezbožnosti, srov. [DEM.] 59.72–78, 110. Apollodórův obsáhlý výklad, který začíná již v § 50 a jehož 

cílem je ukázat, že Fanó není Stefanovou dcerou z předchozího právoplatného manželství, je nicméně třeba 

brát s rezervou, jelikož není doložen žádnými svědectvími, srov. KAPPARIS 1999, s. 34–41. 

242 Ke svátku srov. DEUBNER 1956, s. 60–67; PARKE 1977, s. 98–100; BRUMFIELD 1981, s. 104–131; KAPPARIS 1999, s. 

413–116; PARKER 2005a, s. 471. 

243 [DEM.] 59.116: … καὶ ὅτι Σινώπῃ τῇ ἑταίρᾳ Ἁλῴοις ἐπὶ τῆς ἐσχάρας τῆς ἐν τῇ αὐλῇ Ἐλευσῖνι προσαγούσῃ 

ἱερεῖον θύσειεν, οὐ νομίμου ὄντος ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἱερεῖα θύειν, οὐδ᾽ ἐκείνου οὔσης τῆς θυσίας ἀλλὰ τῆς 

ἱερείας. Oběť byla zřejmě určena Dionýsovi, témuž bohu, vůči němuž se měla prohřešit Neaira, srov. CLINTON 

1974, s. 17, pozn. 41; KAPPARIS 1999, s. 414; k hetéře Sinópé, která byla dosti slavná a drahá, srov. tamtéž, s. 116.  
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překročil, bohužel není úplně jasné.244 Nelze rovněž říci, zda se jednalo o normu písemně 

fixovanou a zda případný psaný zákon obsahoval i nějakou konkrétní sankci. O výši 

uděleného trestu ostatně také nic nevíme.245 

Kromě uvedeného prohřešku obsahovala žaloba proti Archiovi i jiná, blíže 

nespecifikovaná obvinění,246 která mohla k odsouzení rovněž podstatně přispět. Zda šlo o 

další podobné případy nevhodně vykonaných obětí, nebo o něco zcela jiného, nelze 

rozhodnout.247 Zároveň je možné, že celý proces měl i jisté politické pozadí. Jediná další 

událost z Archiova života, o níž něco víme, je totiž výrazně politického charakteru: roku 

379/8 poslal Archiás svému jmenovci a hostinnému příteli z prospartské oligarchické vlády 

v Thébách dopis, v němž jej varoval před plánovaným pokusem thébských vyhnanců o 

                                                        

244 Apollodórovo vyjádření je poněkud rozporuplné, neboť na jednu stranu naznačuje, že daný den platil 

plošný zákaz zvířecích obětí, na druhou stranu dodává, že oběť byla v kompetenci kněžky – pokud ovšem 

nemá na mysli oběť nekrvavou. Konání obětí během Halóí je nicméně doloženo na nápisech, i když až 

z pozdější doby (IG II2 949, ř. 6–8; IG II2 1299, ř. 9–10; oběť vykonával eleusínský démarchos ve prospěch lidu), 

stejně tak tento den zřejmě neplatil úplný zákaz požívání masa, jak zdůrazňuje BRUMFIELD 1981, s. 116. 

Primárně šlo tedy o to, že oběť ve svatyni měla ten den vykonávat kněžka, jelikož se jednalo o ženskou 

slavnost. Jak spekuluje KAPPARIS 1999, s. 411–412, mohlo být do jisté míry sporné, zda dotyčné nádvoří bylo 

součástí svatyně, nebo ne. Svatyně totiž měla dvě nádvoří, jedno vnější před vstupem do celého areálu, druhé 

uvnitř před telestériem, hlavní sakrální budovou určenou ke konání tajných obřadů, srov. CLINTON 1974, s. 12; 

k rozměrnému oltáři/ohništi (ἐσχάρα), archeologicky doloženému na vnějším nádvoří, srov. EKROTH 2002, s. 44. 

Na rozdíl od Clintona a Kapparise soudí BRUMFIELD 1981, s. 130, pozn. 47, že sporná oběť se mohla konat na 

vnitřním nádvoří, kam muži zřejmě neměli během svátku přístup. 

245 I když Archiás asi nebyl odsouzen k smrti, trest musel být dostatečně přísný na to, aby utkvěl v paměti. Je 

možné, že byl navíc zbaven úřadu hierofanta, každopádně v době pronesení řeči Proti Neaiře již Archiás 

hierofantem zřejmě nebyl (možná už ani nežil), jak naznačuje užití aoristu Ἀρχίαν τὸν ἱεροφάντην γενόμενον, 

[DEM.] 59.116, srov. KAPPARIS 1999, s. 411. 

246 [DEM.] 59.116: … καὶ ἄλλα τε κατηγορήθη αὐτοῦ… (následuje text citovaný v pozn. 243). 

247 Nelze pomíjet, že podání Archiova případu je podmíněno specifickým rétorickým kontextem. Oběť 

vykonanou během Halóí prezentuje Apollodóros jako hlavní důvod Archiova odsouzení, význam tohoto 

důvodu však zároveň marginalizuje jako drobné překročení náboženských zvyklostí (§ 117: τι παραβῆναι τῶν 

νομίμων), aby mohl tvrdit, že když byl pro drobné rituální pochybení odsouzen respektovaný hierofant, tím 

spíše je třeba odsoudit hetéru Neairu, která se dopustila něčeho mnohem horšího. Otázkou je, zda jako 

zavádějící chápat Apollodórovu identifikaci hlavního důvodu Archiova odsouzení (takto KAPPARIS 1999, s. 411), 

nebo spíše zpochybnění závažnosti tohoto důvodu. 
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návrat do města, svržení oligarchie a vyhnání spartské posádky.248 I kdyby však skutečnou 

motivací žalobců byla politická animozita vůči Archiovi, nemá příliš smysl pochybovat o 

tom, že oběť na nádvoří v Eleusíně tvořila podstatný, ne-li nejdůležitější bod žaloby, který 

utkvěl v kolektivním povědomí, protože jinak by nedávalo smysl, aby ji Apollodóros 

soudcům vůbec připomínal. 

Pochybení spojené s vykonáním oběti bylo rovněž předmětem žaloby, již někdy ve 

třicátých či začátkem dvacátých let 4. století podal Lykúrgos proti Menesaichmovi.249 

Lykúrgova řeč Proti Menesaichmovi, známá též jako Délská řeč, se sice nedochovala, takže 

nelze přesně říci, v čem přesně spočívalo Menesaichmovo pochybení, z dochovaných 

fragmentů však plyne alespoň to, že šlo o oběť, již Menesaichmos vykonal v Apollónově 

svatyni na Délu. Jak naznačuje hlavní z fragmentů, Menesaichmos obětoval způsobem 

nevhodným, a to především proto, že jako soukromá osoba vykonal oběť v nepřítomnosti a 

bez asistence jistého Diodóra, který byl nejspíše knězem délského Apollóna.250 O tom, že 

                                                        

248 Převratu dopis nezabránil, neboť byl sice údajně doručen, ale adresát jeho přečtení odložil na druhý den, 

srov. NEP. Pelop. 3.2–3; PLUT. Pelop. 10.7–9; De gen. Socr. 596e–f. K událostem, v nichž se někteří jiní Athéňané 

angažovali na straně thébských demokratů, za což byli později potrestáni, srov. XEN. Hell. V.4.2–12; DIOD. SIC. 

XV.25.1–27.3; SEAGER 1994, s. 164–165; HORNBLOWER 20114, s. 240; RHODES 20102, 264. Kauzální a časovou spojitost 

mezi těmito událostmi a žalobou proti Archiovi předpokládají PARKE 1977, s. 99; PARKER 1996, s. 202, pozn. 12. 

Naopak KAPPARIS 1999, s. 411, se kloní spíše k možnosti, že k procesu došlo nedlouho před procesem s Neairou, 

tj. kolem poloviny 4. století. 

249 Jelikož Lykúrgos se začal politicko-soudně angažovat zřejmě až po bitvě u Chairóneie roku 438, ke stíhání 

Menesaichma došlo asi rovněž až někdy po tomto datu. Dolní mezí je Menesaichmovo nahrazení Lykúrga ve 

funkci správce veřejných peněz (srov. pozn. 253). 

250 LYCURG. fr. XIV.1 Conomis (= IV.1 Burtt = VI.1 Durrbach = 9 Malcovati = Berl. Pap. 11748): … ὦ ἄνδρες 

δικαστ[αί], ὅτι οὐδ’ οἷόν τέ ἐστι θῦσαι, ὡς Μενέσαιχμος λέγει, εἰ δὲ μ[ή], ἀσέβημα γίγνετα[ι], ἀναγνώσεται ὑμῖν 

Θεογένους μαρτυρίαν τοῦ κηρυκεύσαντος Διοδώρῳ, ὃς οἶδεν θύσαντος ἰδιώτου [τιν]ὸς οὐ παρόντος 

[Διο]δώρου καὶ θέντος […] – „… páni porotci, o tom, že nelze obětovat tak, jak říká Menesaichmos, jinak je 

spáchána bezbožnost, vám [soudní úředník] přečte svědectví Theogena, který dělal hlasatele Diodórovi a který 

ví, že když nějaká soukromá osoba vykoná oběť v Diodórově nepřítomnosti a položí…“ Předmět navazující na 

participium θέντος byl možná τὴν σπονδήν („úlitbu“, srov. Syll3 1109 [= IG II2 1368 = LSCG 51], ř. 119), možná 

τὴν ἱκετηρίαν („prosebnickou ratolest“), jak navrhl CRÖNERT 1922, s. 46. Ten zároveň identifikoval Diodóra jako 

kněze délského Apollóna, což přebírají další, srov. DURRBACH 19562, s. 91, pozn. 3; BURTT 1954, s. 145; CONOMIS 

1961, s. 142; MALCOVATI 1966, s. 173. Theogenés by pak mohl být posvátným hlasatelem sloužícím pod 

Diodórem přímo v Apollónově délské svatyni, srov. CRÖNERT 1922, s. 46; DURRBACH 19562, s. xli; MALCOVATI 1966, 

s. 27 a 173. Jak dodává CONOMIS 1961, s. 142, mohlo by jít o hlasatele z athénského/eleusínského rodu Kéryků, 
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nevhodně provedená oběť byla hlavním předmětem žaloby, zároveň svědčí zmínka Dionýsia 

z Halikarnássu o dvou Menesaichmových řečech tradovaných mezi řečmi Deinarchovými. 

První z nich totiž označuje jako řeč „o oběti na Délu“ (περὶ τῆς Δήλου θυσίας) – šlo zřejmě o 

obhajobu proti Lykúrgově žalobě.251 Lze-li věřit Lykúrgovu životopisci, tato žaloba byla 

úspěšná.252 Menesaichmos však mohl být potrestán nanejvýše pokutou, protože v případě 

vážnějšího trestu by se následně nemohl účastnit athénského veřejného života a usilovat o 

odplatu.253 

Poněkud zvláštní se může zdát, že Athéňan stíhal Athéňana kvůli rituálnímu pochybení, 

jehož se dopustil na ostrově Délu, nicméně Apollónova délská svatyně byla pod přímou 

athénskou kontrolou, a tvořila tedy v jistém smyslu součást athénského státu.254 Je rovněž 

možné, i když zdaleka ne jisté, že Menesaichmos oběť vykonal jako vůdce pravidelného 

posvátného poselstva, což by znamenalo, že se rituálního pochybení nedopustil jako čistě 

soukromá osoba.255 Výraz ἰδιώτης v citovaném fragmentu by pak vyjadřoval primárně 

                                                                                                                                                                             

jelikož dva hlasatelé z tohoto rodu se účastnili athénského poselstva vysílaného pravidelně na Délos, srov. 

ATHEN. VI. 243e–f (SOL. NOM. 88 Ruschenbusch = 88 Leão/Rhodes); CHANKOWSKI 2008, s. 95–96. 

251 DION. HAL. Din. 11.14 = DINARCH. fr. 43; řeč začínala slovy ἱκετεύομεν ὑμᾶς καί („obracím se na vás jako 

prosebník a“ / „úpěnlivě vás prosím a“), což ukazuje, že šlo o obhajobu. 

252 [PLUT.] Vit. X Or. 843d. 

253 Menesaichmos převzal po Lykúrgovi úřad správce veřejných peněz (DION. HAL. Din. 11.15), svého 

předchůdce neúspěšně soudně stíhal ([PLUT.] Vit. X Or. 842f), a když Lykúrgos nedlouho nato zemřel (asi zjara 

roku 324), připojil se k žalobě proti jeho synům ([PLUT.] Vit. X Or. 842e). Srov. SCHÄFER 18872, s. 302–303, 349; 

ENGELS 1989, s. 312–314. 

254 Kontrolu nad svatyní měli Athéňané již v 5. století, ale přišli o ni po katastrofální prorážce 

v peloponnéské válce roku 404. Obnovili ji na krátkou dobu koncem devadesátých let, pak znovu roku 377/6 

a udrželi si ji až do roku 315/4; Délos jako obec si však na rozdíl od situace v 5. století uchoval autonomii a 

nebyl ani členem druhého athénského námořního spolku, srov. RHODES 1981, s. 693–695; DREHER 1995, s. 198–

271; CHANKOWSKI 2008, s. 149–221. V období po Filokratově míru z roku 346 se Délští pokusili obnovit kontrolu 

nad svatyní tak, že vznesli stížnost k delfské amfiktyonii a jejímu novému hegemonovi Filipovi 

Makedonskému, nicméně Athéňané své postavení obhájili, srov. ENGELS 1989, s. 74–80; DREHER 1995, s. 231–234; 

CHANKOWSKI 2008, s. 256–257. Došlo k tomu asi roku 343. 

255 Jednou za čtyři roky se konaly Délie, velká slavnost, kterou Athéňané uspořádali poprvé roku 426/5, aby 

obnovili pozapomenuté shromáždění všech Iónů, jak uvádí THUC. III.104.2–6; kromě toho však Athéňané na 

Délos každoročně vysílali posvátné poselstvo připomínající cestu (pro nás bájného) Thésea na Krétu a zpět, 

srov. [ARIST.] Ath. pol. 54.7, 56.3 (k dalším pramenům následující literatura); RHODES 1981, s. 606–607, 626; PARKER 

1996, s. 87–88, 150–151, 222–223; PARKER 2005, s. 80–82; CHANKOWSKI 2008, s. 79–118. Názor, že Menesaichmos 

byl vůdcem posvátného poselstva na Délos zastávají např. MEIER 1847, s. cxxxi; CRÖNERT 1922, s. 46; DURRBACH 
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protiklad ke knězi.256 Ve prospěch možnosti, že Menesaichmos obětoval v nějaké oficiální 

funkci jménem athénského lidu – ať již byla konkrétní příležitost jakákoli –, by nicméně 

mohl hovořit fakt, že Lykúrgem užitou procedurou nebyla γραφή, ale εἰσαγγελία, žaloba 

předkládaná radě pěti set, případně sněmu.257 Tato procedura totiž sloužila mj. ke stíhání 

úředníků, kteří porušovali zákony.258 Na druhou stranu byla právě v této době zneužívána i 

ke stíhání soukromých osob kvůli přečinům, které nebyly v úzkém smyslu politické.259 Obě 

možnosti je proto třeba nechat otevřené. Ani v jednom případě však není důvod pochybovat 

o tom, že hlavním předmětem žaloby bylo rituální provinění, hodnocené jako bezbožnost,260 

i když jistě nelze vyloučit, že Menesaichmovo svévolné jednání mohlo být Lykúrgem 

zároveň prezentováno i jako ohrožení demokracie.261 

                                                                                                                                                                             

19562, s. xli; MALCOVATI 1966, s. 27; naopak skeptický je CONOMIS 1961, s. 141. Jisté je, že v Lykúrgově žalobě byla 

o posvátném poselstvu na Délos řeč (LYCURG. fr. XIV.7 Conomis = HARP. s.v. Δηλιασταί [Δ 26]), na druhou stranu 

jiné fragmenty se vztahují k Pyanopsiím (fr. XIV.2–3) a Proérosiím (fr. XIV.4), svátkům/obřadům konaným na 

podzim (srov. PARKE 1977, s. 73–77; PARKER 2005, s. 479–480), zatímco Délie i každoroční poselstvo se konaly na 

jaře. HANSEN 1975, s. 110 (č. 126), vykládá Menesaichmův případ jako přečin čistě soukromé osoby, která 

obětovala bez povolení příslušné autority. 

256 K významu „laik“ srov. LSJ, s.v. ἰδιώτης II.[1]; dále např. IG II2 1361 = LSCG 45, ř. 4; LSCG 119 = CGRN 50, ř. 6; 

LSAM 45 = CGRN 76, ř. 27. Na citovaných místech nicméně není primární protiklad ke knězi, ale k osobě mající 

oficiální pověření či užší vztah k danému kultu. 

257 LYCURG. fr. XIV.6 = HARP. s.v. ἀρκυωρός (Α 237). Naopak CONOMIS 1961, s. 141, soudí, že politický význam 

dodal procesu teprve Lykúrgos, protože místo eisangelie se na prvním místě nabízelo použít veřejnou žalobu 

z bezbožnosti (γραφὴ ἀσεβείας), předkládanou basileovi. 

258 Srov. [ARIST.] Ath. pol. 45.2 (šlo o žalobu k radě). 

259 Stíhání marginálních přečinů pomocí eisangelie, jež měla původně sloužit ke stíhání závažných zločinů 

proti státu, kritizuje zvl. HYP. Eux. 1–3 (řeč pronesená mezi lety 330 a 324, srov. WHITEHEAD 2000, s. 155–157). 

Kvůli nadužívání byla krátce před rokem 330 i v případě eisangelie zavedena – stejně jako u ostatních veřejných 

procedur – pokuta tisíc drachem pro neúspěšného žalobce, který nezíská pětinu hlasů všech soudců, srov. 

POLL. VIII.53 (= THEOPHR. Leg. fr. 4b); HARRISON 1971, s. 51, pozn. 3; HANSEN 1975, s. 30–31. 

260 V citovaném fragmentu (srov. pozn. 250) je v souvislosti s nevhodně vykonanou obětí jednoznačně užito 

slovo ἀσέβημα (konkrétní „bezbožnost“, „bezbožný skutek“) a další fragmenty se rovněž vztahují k různým 

náboženským záležitostem. PARKER 2004, s. 70, pozn. 46, připouští, že rituální nesrovnalosti hrály v Lykúrgově 

žalobě určitou roli, ale detaily prohlašuje s odvoláním na Conomise za nejisté (srov. CONOMIS 1961, s. 140–142), 

jelikož se snaží obecně zpochybnit, že by porušení tzv. posvátných zákonů mohlo být samo o sobě předmětem 

soudního stíhaní. Tyto pochyby jsou přehnané a v rozporu s tím, co říkají prameny. 

261 Značně extenzivní výklad zločinu „rušení demokracie“ obsahovala εἰσαγγελία proti Lykofrónovi, který 

byl obviněn z cizoložství (LYCURG. fr. X–XI), srov. HYP. Lyc. 12; HANSEN 1975, s. 106–107 (č. 119); WHITEHEAD 2000, 
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Zda Menesaichmos porušil pouze nepsané tradiční normy, jejichž znalost a výklad měli 

v rukou náboženští odborníci, nebo i nějaký psaný zákon, nevíme. Pravděpodobné však je, 

že psanou podobu měl minimálně zákaz obětovat ve svatyni bez přítomnosti a asistence 

příslušného Apollónova kněze. Podobná nařízení jsou totiž doložena z jiných svatyní 

v Athénách i jinde.262 O rozšířenosti nařízení omezujících přístup do svatyní svědčí i zprávy 

o chování některých spartských králů, kteří se rozhodli obětovat ve svatyních na území 

jiných řeckých obcí, ač jim to nebylo dovoleno.263 

Svévolné konání náboženských obřadů ve veřejné svatyni bez dovolení či asistence 

příslušné autority hrálo nepochybně svou roli i v  žalobě z bezbožnosti proti hetéře Frýné, 

k níž došlo někdy ve třetí čtvrtině 4. století.264 Frýné se totiž měla prohřešit nejen tím, že 

zaváděla nového boha jménem Ísodaités a svolávala thiasy složené z mužů i žen,265 ale 

zároveň i tím, že bujarou veselici s průvodem uspořádala nestoudně v Lykeiu, svatyni 

                                                                                                                                                                             

s. 129; ke stíhání cizoložníků byla normálně určena veřejná žaloba pro cizoložství (γραφὴ μοιχείας), 

předkládaná thesmothetům, srov. [ARIST.] Ath. pol. 59.3; RHODES 1981, s. 663; TODD 1993, s. 108, 276–279. 

262 Zákaz obětovat bez přítomnosti kněžky obsahuje zmiňované usnesení o Thesmoforiu v Peiraieu (LSCG 36 = 

CGRN 78), srov. s. 51–52. Dále srov. např. LSS 129 = CGRN 36 (Chios, Diova svatyně, konec 5. stol.), ř. 7–11 (není-li 

ve svatyni přítomen kněz, člověk hodlající obětovat jej musí nejprve třikrát zavolat, než oběť zahájí sám); LSCG 

166 (Kós, Dionýsova svatyně, 2. či 1. stol.), ř. 24–27 (žádná jiná žena kromě kněžky zde nesmí vykonávat 

obřady, nemá-li od kněžky pověření); LSCG 119 = CGRN 50 (Chios, Hérakleova svatyně, 400–350), ř. 9–14 

(obětující má zavolat kněze, a není-li tento přítomen, jeho role se má ujmout některá z pověřených osob); 

LSAM 46 = CGRN 100 (Mílétos, Apollónův chrám, asi 300–275), ř. 6–7 (chce-li obětovat cizinec, musí najít někoho 

z místních občanů, aby oběť zahájil). Lze nalézt i opačné ustanovení, že na oltáři může obětovat kdokoli, kdo 

chce (IG II2 4548 = LSS 17 [Athény, Faléron, kolem 400], A, ř. 6–7), ale zde jde o svatyňku, již založila soukromá 

osoba. 

263 HDT. VI.81 uvádí, že když král Kleomnés (6./5. stol) přišel obětovat do Héřina chrámu v Argu, místní kněz 

namítal, že není zbožné/dovolené (οὐκ ὅσιον), aby zde na oltáři obětoval cizinec, ale Kleomenés nechal kněze 

zbičovat a oběť vykonal. Šlo o jednu z mnoha bezbožností, kterých se tento král dopustil a které byly zpětně 

vykládány jako příčina jeho následného zešílení, srov. HDT. VI.75 a 84. Král Agésiláos se roku 396 rozhodl 

obětovat – po vzoru bájného Agamemnona – v boiótské Aulidě, odkud vyplouval s vojenskou výpravou do Asie, 

ale Boióťanům, kteří tím byli pobouřeni, se podařilo oběť překazit, srov. XEN. Hell. III.4.3–4, 5.5; PLUT. Ages. 6.6–

10; PAUS. III.9.3–4. 

264 Případ č. 29. 

265 V moderní literatuře je obvykle kladen důraz na první z uvedených bodů, srov. např. DERENNE 1930, s. 229–

232; MIKALSON 1983, s. 65–66; VERSNEL 1990, s. 118–119; PARKER 1996, s. 162–163; PARKER 2005b, s. 67. 
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Apollóna Lykeia.266 Lze sotva předpokládat, že by Frýné ke konání svých podivných obřadů 

právě zde mohla vůbec obdržet oficiální svolení. Její údajné chování ve svatyni proto 

muselo představovat vážný prohřešek a tvořit podstatný bod formální žaloby. Pokud by 

uctívání neobvyklého boha mělo probíhat pouze někde v soukromí, je otázka, zda by se 

vůbec stalo předmětem soudního stíhání.267 Pokud bychom jako analogii vzali parodické 

uctívání zlého/špatného daimóna, jemuž se měl v soukromí oddávat dithyramický básník 

Kinésiás se svými přáteli, tato údajná bezbožnost nebyla předmětem žádné oficiální žaloby, 

ale Kinésiovi byla po letech pouze připomínána za účelem očernění během procesu, který se 

týkal něčeho jiného a v němž byl sám Kinésiás žalobcem.268 

 Značně odlišný případ představuje předvádění eleusínských mystérií v soukromých 

domech, kvůli němuž bylo roku 415 odsouzeno mnoho lidí v čele s Alkibiadem.269 Když se 

Alkibiadés situoval do role hierofanta a jeho přátelé na sebe vzali úlohu dalších kněží nebo 

osob podstupujících zasvěcení, nešlo o nevinnou zábavou či pouhé zesměšnění obřadu, ale o 

svévolnou uzurpaci tradičních práv Eumolpovců a Kéryků, kněžských rodů, které měly 

konání mystérií na starosti. K podstatě eleusínských mystérií jakožto mystérií patřilo, že 

ústřední obřad konaný v eleusínské svatyni v budově zvané telestérion byl tajný a lidé, kteří 

ho podstoupili, nesměli tajemství prozrazovat. Zcela zásadním problémem nápodoby 

                                                        

266 ANON. SEGUER. 215: … ἐκώμασεν ἐν Λυκείῳ … κωμάσασαν ἀναιδῶς … (další body jsou zde uvedeny až po 

tomto). Lykeion sloužilo jako gymnasion, kde se cvičili athénští mladíci a muži-hoplíti, takže bujará oslava pod 

vedením cizí ženy (a navíc hetéry) v této specificky mužské svatyni musela být vnímána jako zvláště 

pohoršlivá, srov. TRAMPEDACH 2001, s. 143. Jak víme, ženy byly z některých svatyní (zvláště Hérakleových) a 

obřadů úplně vyloučeny, srov. OSBORNE 1993, s. 392, 397–398; PEELS 2015, s. 196–205. Hledat v žalobě úzkou 

analogii k Sókratovu případu a tvrdit, že hetéřino působení v gymnasiu bylo vykládáno jako „kažení mládeže“ 

(takto COOPER 1995, s. 306, pozn. 9, s. 314, pozn. 18), je neadekvátní. Mnohem adekvátnější analogii poskytuje 

zmiňované usnesení o Thesmoforiu v Peiraieu (s. 51–52). 

267 Problematické na údajných obřadech nicméně bylo nepochybně i to, že svým charakterem nabourávaly 

tradiční společenské hierarchie a vazby, jak zdůrazňuje TRAMPEDACH 2001. 

268 ATHEN. XII.76 (551d–552b) = LYS. fr. 195 Carey (5 Gernet–Bizos; 53 Thalheim); srov. HARP. s.v. Κινησίας 

(Κ 59) = LYS. fr. 196 Carey. Ve druhém fragmentu se uvádí, že Kinésiás byl jako bezbožník zesměšňován 

komickými básníky, což znamená, že obvinění zmíněné na soudu mohlo vycházet právě z komedie. Obvinění 

podobného druhu, které nacházíme v Démosthenově řeči Proti Konónovi (DEM. 54.39), rovněž sloužilo čistě 

k očernění v rámci žaloby, která se týkala něčeho jiného, zde konkrétně ublížení na těle (αἰκία). K těmto 

případům bezbožnosti srov. PEČÍRKA 1989, s. 66–68; MURRAY 1990, s. 157; FURLEY 1996, s. 90-91; GRAF 2000, s. 122; 

MARTIN 2009, s. 286–287; FILONIK 2013, s. 21–22. 

269 Případ č. 14. 
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obřadu v soukromých domech proto byla i (údajná) přítomnost lidí do skutečných mystérií 

nezasvěcených.270 

Ať již byly motivy lidí předvádějících mystéria jakékoli – pokud k napodobování mystérií 

skutečně docházelo –, jisté je, že všichni údajní účastníci byli odsouzeni k trestu smrti stejně 

jako Diagorás z Mélu, který tajemství mystérií rovněž vyzrazoval a zlehčoval, aniž by však 

obřad přímo napodoboval.271 Otázkou je, zda byl trest za znevažování či vyzrazování 

eleusínských mystérií předvídán psaným zákonem. Podle textu žaloby proti Alkibiadovi, již 

cituje Plútarchos, Alkibiadés předváděl mystéria „v rozporu s obyčeji a ustanoveními“ (παρὰ 

τὰ νόμιμα καὶ τὰ καθεστηκότα) Eumolpovců, Kéryků a kněží z Eleusíny, což naznačuje, že 

zde žádný psaný zákon ve smyslu zákona ratifikovaného athénskými občany neexistoval.272 

Autenticitu citované žaloby však považuji za pochybnou, i když na obecné rovině má její 

obsah reálný základ. Kromě toho, že obsahuje sporné formulace, opomíjí klíčový detail, jímž 

bylo odhalování mystérií osobám nezasvěceným.273 

Rituální detaily byly nepochybně v rukou kněží, zatímco zákony či usnesení obsahovaly 

spíše rámcová opatření.274 Stejně tak lze předpokládat, že vyzrazovat tajemství mystérií bylo 

zakazováno ústně během obřadu. Nešlo však o žádný detail, ale zásadní věc. Ve prospěch 

možnosti, že existoval i explicitní zákonný zákaz, svědčí nařízení ve značně fragmentárně 

dochovaném usnesení/zákonu o mystériích z poloviny 4. století. Nařizuje se zde – nakolik 

lze obsah nařízení rekonstruovat –, že „pokud někdo bude vědomě zasvěcovat, aniž by byl 

z rodu Kéryků či Eumolpovců, nebo někoho jiného k zasvěcení přivede…“ (ἐὰν δέ τις μυῆ̣[ι 

                                                        

270 Podle AND. 1.11–12 byl nezasvěcený (ἀμύητος) sluha jednoho z účastníků, který učinil první udání, a proto 

předtím, než byl vyslechnut, prytanové odeslali pryč všechny nezasvěcené. Podobně [Lys.] 6.51 zdůrazňuje že 

když Andokidés v kněžském rouchu ukazoval posvátné předměty (τὰ ἱερὰ) a pronášel tajná/nevyslovitelná 

slova (τὰ ἀπόρρητα), byli přítomni lidé nezasvěcení (naráží na činnost hierofanta, jehož měl napodobovat 

Alkibiadés, srov. TODD 2007, s. 471). A jak plyne z AND. 1.29, 31 a 32, porotní soudy řešící případy týkající se 

mystérií byly složeny výhradně z občanů zasvěcených, srov. POLL. VIII.123–124; O’CONNELL 2013, s. 99. 

271 Případ č. 11. 

272 PLUT. Alc. 22.4. Srov. OSTWALD 1986, s. 167, 534–535; BAUMAN 1990, s. 65. 

273 Jelikož se obvykle předpokládá, že žaloba je převzata z Kratera (k němu srov. s. 133), její autenticita je 

většinou rovněž brána jako jistá, srov. VERDEGEM 2010, s. 260 (s odkazy na starší literaturu). K autenticitě jsou 

skeptičtí HARRIS 2013c, s. 148, pozn. 21; FILONIK 2013, s. 41, pozn. 107. Neuvádí však konkrétní důvody. 

274 Veřejné uznávání autority Eumolpovců v rituálních detailech dokládá zmiňované usnesení o prvotinách 

odváděných do Eleusíny. Když se zde hieropoiům mj. ukládá, aby obětovali πέλανος (směs z obilovin, srov. 

SOKOLOWSKI 1969, s. 11), je specifikováno, že se mají řídit výkladem Eumolpovců: θύεν δὲ ἀπὸ μὲν το͂ πελανο͂ 

καθότι ἂν Εὐμολπίδαι [ἐχσhε]-/[γο͂]νται (LSCG 5 = M/L 73 = IG I3 78a = CGRN 31, ř. 36–37). 
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Ε]ὐ̣μολ̣[πιδῶν ἢ Κηρύκων οὐκ ὢν ε]ἰδώς, ἢ ἐὰν προσάγηι τις μυη̣σόμε̣[νον), kdokoli ho může 

nahlásit, basileus má za úkol pohnat ho k soudu, a pokud tak neučiní, rada pěti set je 

pověřena jej potrestat.275 Sloveso μυεῖν zde podle obvyklého výkladu označuje individuální 

zasvěcování (μύησις) jednotlivých účastníků, které mělo formu očistného rituálu a 

probíhalo ještě před vlastními mystérii, jednalo se tedy o něco jiného než o závěrečný tajný 

obřad (τελετή), který probíhal kolektivně v eleusínském telestériu.276 

Pokud zákon zajišťoval výlučné právo uvedených dvou kněžských rodů zasvěcovat a 

nařizoval stíhat každého, kdo by svévolně prováděl zasvěcování, bez jehož znalosti se 

člověk nemohl zúčastnit hlavního obřadu,277 je pravděpodobné, že jiný zákon (či tentýž 

zákon na jiném místě) zakazoval i vyzrazování obsahu tohoto obřadu. 

Rozdílem mezi přípravným individuálním zasvěcením a závěrečným kolektivním 

obřadem lze možná vysvětit i Aischylův případ. Když byl obviněn z toho, že v divadelní hře 

odhalil tajemství mystérií, bránil se údajně tím, že nevěděl, že šlo o věci 

tajné/nevyslovitelné (οὐκ εἰδέναι ὅτι ἀπόρρητα ἦν, ὥσπερ Αἰσχύλος τὰ μυστικά), lze-li věřit 

Aristotelově stručné zmínce učiněné v obecnějším kontextu vymlouvání se na neznalost.278 

Užití slovesa εἰδέναι mohlo být motivováno tím, že již v 1. polovině 5. století existovalo 

zákonné opatření zakazující nepovolaným osobám provádět μύησις se specifikací εἰδώς, i 

když Aristotelovo podání může stejně tak dobře odrážet situaci ve 4. století. Každopádně 

považuji za pravděpodobné, že Aischylovy verše obsahovaly narážku na předběžné 

individuální zasvěcení, nikoli na obřad v eleusínském telestériu, jehož tajnost musela být 

mimo veškeré pochyby,279 takže by Aischylos asi neušel přísnému trestu. Je však rovněž 

možné, že teprve jeho případ podnítil zavedení explicitního zákonného zákazu. 

                                                        

275 Agora XVI 56 A, ř. 27–29. K výkladu a rekonstrukci textu, pokud jde o roli rady, srov. STUMPF 1988, s. 223–

226; analogický případ, kdy je rada pověřena stíháním úřadů pro nečinnost, nacházíme v zákonu o 

kontrolorech pravosti stříbrných mincí z roku 375/4 (SEG XXVI 72 = R/O 25, ř. 32–36). 

276 Srov. CLINTON 1974, s. 12–13; CLINTON 1980, s. 278; DOWDEN 1980; CLINTON 2003, s. 50–60. Odlišný výklad 

podává SIMMS 1990, podle něhož μύησις neprobíhala před velkými mystérii, ale až během nich. 

277 Výhradní právo Eumolpovců a Kéryků vybírat od účastníků poplatek a „zasvěcovat“ (μυεῖν) dokládá již 

zákon o mystériích z 1. poloviny 5. století, bohužel rovněž dosti fragmentární (IG I3 6 C, ř. 20–31). Je 

každopádně zřejmé, že dávno před žalobou proti Alkibiadovi byl průběh mystérií regulován psanými zákony. 

278 ARIST. EN III.2 1111a9–10. 

279 Právě v souvislosti s tímto obřadem je výraz τὰ ἀπόρρητα užit v řeči Proti Andokidovi, srov. pozn. 270. 

Jelikož však Aischylova slova zároveň příliš dobře ilustrují Platónovu představu o tom, že básníci sami nevědí, 

co říkají, celý případ mohl být vymyšlen, srov. LEFKOWITZ 1987, s. 161. 
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3.2.3. Provinění proti svátkům a procedura προβολή 

3.2.3.1. Nástin problematiky 

Ke stíhání přečinů narušujících náležitý průběh městských Dionýsií, eleusínských mystérií a 

pravděpodobně i některých dalších athénských svátků sloužila zvláštní procedura zvaná 

προβολή.280 Etymologicky nejvěrnější překlad je „předhůzka“, smysluplnější však bude 

užívat ekvivalent „stížnost“.281 Tato „stížnost“ nebyla na rozdíl od standardních žalob 

předkládána žádnému z úředníků předsedajících soudům, tj. basileovi, thesmothetům, 

archontovi či sboru jedenácti, ale athénskému sněmu.282 Schválení stížnosti sněmem, tj. 

hlasování (pomocí rukou) v neprospěch obviněného, se nazývalo καταχειροτονία.283 Jak 

uvádí aristotelská Athénská ústava, během hlavního ze čtyř pravidelných sněmů v šesté 

prytanii se mimo jiné rozhodovalo i o „stížnostech“ namířených proti sýkofantům a lidem, 

kteří nesplnili slib daný lidu.284 Jak se uvádí na jiném místě téhož spisu, všechny „stížnosti“ 

                                                        

280 Základní (nejdůležitější) literatura k proceduře: LIPSIUS 1905, s. 211–219; GOODWIN 1906, s. 158–162; 

BERNEKER 1957; HARRISON 1971, s. 59–64; MACDOWELL 1978, s. 194–197; RHODES 1981, s. 526–527. O proceduře se 

vůbec nezmiňuje COHEN 1988 (= 1989a; 1991, s. 203–217), ač za svůj cíl prohlašuje tematizování vztahu mezi 

bezbožností a konkrétními procedurami k jejímu stíhání. 

281 Překlad „stížnost“ užívá OLIVA 2004, s. 43 a 71. Anglický ekvivalent „complaint“ je rovněž běžný, srov. 

např. KRENTZ 1989, s. 67 a 169. Nutno upozornit, že odpovídající sloveso προβάλλεσθαι bylo souběžně užíváno i 

v pozitivním významu „navrhnout“ (např. do úřadu), z něhož se odvozuje i význam negativní; srov. LIPSIUS 

1905, s. 215, pozn. 127; BERNEKER 1957, sl. 43. Proto je i προβολή ve smyslu „stížnost“ někdy překládána jako 

„putting forward“; srov. MACDOWELL 1978, s. 194; MACDOWELL 1990, s. 13. 

282 V tomto ohledu šlo o podobnou proceduru jako εἰσαγγελία; srov. HANSEN 1975, s. 38–39. 

283 Srov. DEM. 21.6, 120, 200; AESCHIN. 3.52; HARP. s.v. καταχειροτονία (Κ 28) = THEOPHR. Leg. fr. 3; 

k odpovídajícímu slovesu καταχειροτονεῖν srov. DEM. 21.2, 175, 176, 178, 180, 194, 199, 206, 217; AESCHIN. 3.52; 

k dalším užití srov. pozn. 285. Někteří autoři tvrdí, že hlasování ve prospěch obviněného se nazývalo 

ἀποχειροτονία (např. GOODWIN 1906, s. 158; MACDOWELL 1990, s. 13), což je výklad, který objevujeme u některých 

lexikografů, s.v. Κατεχειροτόνησαν αὐτοῦ (PHOT. Lex.; SUDA; EM). Je pravda, že v DEM. 21.214 je sloveso 

ἀποχειροτονεῖν užito jako opak slovesa καταχειροτονεῖν, avšak podstatné jméno ἀποχειροτονία se v dobových 

pramenech objevuje pouze jednou, a to ve smyslu „sesazení z úřadu“ (rozumí se hlasováním na sněmu): DEM. 

58.28; srov. [ARIST.] Ath. pol. 61.2; HANSEN 1975, s. 41–45; RHODES 1981, s. 683. 

284 [ARIST.] Ath. pol. 43.5: … καὶ συκοφαντῶν προβολὰς τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν μετοίκων μέχρι τριῶν 

ἑκατέρων, κἄν τ[ι]ς ὑποσχόμενός τι μὴ ποιήσῃ τῷ δήμῳ; srov. POLL. VIII.46. Užití procedury proti sýkofantům 

dosvědčují rovněž AESCHIN. 2.145 a ISOCR. 15.314, přičemž Ísokratés uvádí, že ke stíhání sýkofantů jsou dostupné 

tři procedury: (1) γραφή podávaná thesmothetům; (2) εἰσαγγελία překládaná radě; (3) προβολή projednávaná 
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pak k soudu uváděli thesmothetové.285 Nejstarší doklad existence προβολή je z konce 5. 

století, kdy byla užita proti lidem, kteří oklamali lid tím, že na sněmu prosadili kolektivní 

odsouzení stratégů z bitvy u Arginús (r. 406).286 

Pokud jde o „stížnosti“ namířené proti přečinům o svátcích, o nichž Athénská ústava mlčí, 

naším hlavním a v zásadě jediným relevantním pramenem je Démosthenova řeč Proti 

Meidiovi, jež byla pronesena – byla-li skutečně pronesena – roku 347/6.287 Tato řeč podává 

informace jak o proceduře samotné, tak o několika konkrétních případech, kdy byla 

použita. I když nám zde primárně půjde o rekonstrukci procedury jako takové, musíme se 

podrobněji zabývat i těmito konkrétními případy, především Démosthenovou „stížností“ 

proti Meidiovi, jelikož výklad jednoho nelze od druhého dost dobře oddělit. 

Hlavním předmětem Démosthenovy „stížnosti“ na bohatého a vlivného spoluobčana 

Meidiu bylo, že když Démosthenés jako jeden z chorégů mužských dithyrambických sborů o 

Dionýsiích roku 349/8 vystoupil v Dionýsově divadle, Meidiás mu před zraky široké 

veřejnosti uštědřil několik ran do obličeje.288 Kromě toho „stížnost“ obsahovala – 

přinejmenším podle Démosthenova pozdějšího tvrzení – i obvinění ze zničení zlatých 

věnců, které nechal Démosthenés zhotovit pro členy svého sboru, ze zničení šatu 

zhotoveného přímo pro Démosthena a z dalších podobných úkladů, jimiž se Meidiás údajně 

snažil zabránit sboru v nacvičení a provedení svého hudebního vystoupení.289 Jisté je, že 

                                                                                                                                                                             

lidem, tj. sněmem. Pokud jde o „nesplnění slibu“, míněn je nejspíše přečin totožný s „oklamáním lidu“ o němž 

je řeč níže. 

285 [ARIST.] Ath. pol. 59.2: καὶ τὰς καταχειροτονίας καὶ τὰς προβολὰς ἁπάσας εἰσάγουσιν οὗτοι [sc. θεσμοθέται]; 

srov. POLL. VIII.87. Jak vysvětluje HANSEN 1975, s. 43–44, jehož následuje RHODES 1981, s. 658–659, slovem 

καταχειροτονία se zde nemíní hlasování o προβολή, což by bylo tautologické, ani hlasování o sesazení z úřadu, 

jak tvrdil SANDYS 1893, s. 219, ale hlasování o ἀπόφασις, tj. o návrhu, který předložil areopag pověřený určitým 

vyšetřováním. Slovo καταχειροτονία mohlo dle něho označovat: (1) vynesení rozsudku trestu při eisangelii ke 

sněmu; (2) vynesení předběžného rozsudku při (a) probolé, (b) apofasis, (c) eisangelii k radě. 

286 XEN. Hell. I.7.35. Jak soudí GOODWIN 1906, s. 159, pozn. 2, či KRENTZ 1989, s. 169, v tomto případě nemuselo jít 

o proceduru identickou s tou, již známe ze 4. století. 

287 DEM. 21. K dataci incidentu a následného procesu srov. HARRIS 1989, s. 121–125; MACDOWELL 1990, s. 1–13. 

Z našeho hlediska není přesná chronologie událostí podstatná, proto se touto otázkou nebudu podrobněji 

zabývat. K otázce, zda řeč byla skutečně pronesena, nebo Démosthenés žalobu stáhl, jak se zdá naznačovat 

AESCHIN. 3.52, srov. s. 97–98. 

288 DEM. 21.1, 6, 12; AESCHIN. 3.52. 

289 DEM. 21.1: … προὐβαλόμην ἀδικεῖν τοῦτον περὶ τὴν ἑορτήν, οὐ μόνον πληγὰς ὑπ’ αὐτοῦ λαβὼν τοῖς 

Διονυσίοις, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ βίαια παθὼν παρὰ πᾶσαν τὴν χορηγίαν. – „… podal jsem na tohoto muže 
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sněm „stížnost“ přijal a že Démosthenova řeč Proti Meidiovi byla sepsána pro soudní proces, 

který na schválení „stížnosti“ s jistým časovým odstupem navazoval a který se odehrával 

pod předsednictvím thesmothetů.290 V tomto ohledu není až tak podstatné, zda 

Démosthenés připravenou řeč skutečně pronesl, nebo svou žalobu nakonec stáhl. 

Nejzásadnějším sporným bodem z našeho hlediska je, zda soudní proces byl či měl být 

přímým pokračováním čili součástí procedury προβολή zahájené na sněmu, anebo προβολή 

nezahrnovala nic víc než projednání stížnosti sněmem, takže Démosthenés musel následně 

podat standardní žalobu k thesmothetům. Znamenalo by to, že schválení stížnosti sněmem 

bylo jen jakýmsi veřejným pokáráním, které nemělo žádné právní důsledky, dávalo pouze 

stěžovateli poněkud větší šanci, že s následně podanou žalobou uspěje u soudu.291 

Odpověď na tuto otázku úzce souvisí s výkladem dalších tří případů užití procedury 

προβολή, které Démosthenés připomíná, aby soudce přesvědčil, že Meidiás má být odsouzen 

a přísně potrestán.292 Jde především o první případ, který se týkal porušení zákazu vymáhat 

                                                                                                                                                                             

stížnost, že se provinil proti svátku, nejen proto, že jsem od něho o Dionýsiích obdržel několik ran, ale i kvůli 

mnoha dalším násilnostem, které jsem zakoušel během celé své chorégie.“ Konkrétní události Démosthenés 

líčí v §§ 13–18. Nelze zcela vyloučit, že Démosthenés poněkud přeháněl a hlavním obsahem „stížnosti“ 

schválené sněmem bylo pouze fyzické napadení v orchéstře, jehož přímými svědky byli všichni přítomní 

Athéňané. Ohledně této věci proto později nemusel přivádět žádné svědky, ohledně zničení zlatých věnců 

však ano: DEM. 21.21–22. Vezmeme-li nicméně Démosthenova slova vážně, je pravděpodobné, že stížnost byla 

formulována právě tak povšechně jako na citovaném místě. 

290 Skutečnost, že soudnímu jednání v tomto procesu předsedali právě thesmothetové (či spíše jen jeden 

z nich), je zřejmá z DEM. 21.32; srov. MACDOWELL 1990, s. 250. 

291 Názor, že procedura προβολή zahrnovala hlasování na sněmu i následné projednávání na soudu, dnes 

zastává většina badatelů, přičemž nejdůkladněji ve prospěch této teze argumentují MACDOWELL 1990, s. 15–16, 

a ROWE 1994, s. 56–57; srov. též BOECKH 1871 [1818], s. 162–163; BLASS 1893, s. 331; LIPSIUS 1905, s. 216; GOODWIN 

1906, s. vi, 158; BERNEKER 1956, sl. 46; ERBSE 1956, s. 147–148; HUMBERT – GERNET 1959, s. 4 a 7; MACDOWELL 1978, s. 

195; RHODES 1981, s. 527, 659–660; OSBORNE 1985, s. 51; SCAFURO 2003, s. 125–126; CAREY 2004, s. 134, pozn. 25; 

PECORELLA LONGO 2007, s. 124. Houževnatým zastáncem opačného názoru je dnes hlavně E. M. Harris, který věří, 

že Démosthenova žaloba proti Meidiovi byla γραφὴ ὕβρεως; srov. HARRIS 1989, s. 125; HARRIS 1992, s. 73–74; 

HARRIS 2008, s. 79–81; HARRIS 2013a, s. 255–258; HARRIS 2013b, s. 210–211; dále srov. SCHÖMANN 1819, 227–228; 

SCHÖMANN 1847, S. 594; SCHÄFER 1886, s. 97–100; HARRISON 1971, s. 14, 62–63; SZEGEDY-MASZAK 1981, s. 23; TODD 

1993, s. 121. Poněkud mezní pozici zaujímá WEIL 1883, s. 92–93, podle něhož šlo o zvláštní „politický proces“, 

zároveň však vylučuje γραφὴ ὕβρεως (s. 124–125, pozn. 14–15: komentář ad DEM. 21.25). FILONIK 2013, s. 19, 

soudí, že věc je nejasná. 

292 DEM. 21.175–181. V paragrafech beprostředně následujících pak Démosthenés uvádí další příklady 

přísného potrestání různých provinilců, s naší procedurou však již nemají nic společného. 
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dluhy během mystérií. Podle Démosthenova stručného shrnutí šlo o to, že jistý Kár jménem 

Menippos podal „stížnost“ na jistého Euandra z Thespií (tj. z Boiótie), jelikož ho během 

mystérií zadržel a pokoušel se na něm vymoci peníze, jež mu měl zaplatit podle rozsudku 

v obchodním sporu; sněm „stížnost“ schválil a během následného soudu prý soudci chtěli 

Euandra odsoudit k smrti, Menippos se však nechal přemluvit a Euandros byl donucen 

zřeknout se nároku na dříve vysouzenou částku a zaplatit Menippovi škodu způsobenou 

tím, že byl nucen setrvat v Athénách a čekat na soud.293 

Druhý případ se týkal muže, který během Dionýsií z pozice archontova přísedícího (a 

zároveň otce) napadl jednoho z diváků sedícího v divadle a vyvlekl ho násilně pryč, ač mohl 

tuto věc přenechat zřízencům nebo dotyčnému udělit pokutu. Napadený muž kvůli tomuto 

násilnému zákroku později vznesl „stížnost“, již sněm schválil, k soudnímu projednání však 

již nedošlo, jelikož přísedící mezitím zemřel.294 Třetí případ se týkal jistého Ktésiklea, který 

během průvodu o Dionýsiích pod rouškou opilosti sešvihal bičem svého osobního nepřítele. 

„Stížnost“ na jeho počínání byla sněmem jednomyslně přijata a soud ho následně odsoudil 

k smrti.295 Sám Démosthenés pak ve své řeči soudcům několikrát zdůrazňuje, že Meidiás si 

zaslouží trest smrti nebo alespoň likvidačně vysokou pokutu do státní pokladny.296 

Pokud procedura προβολή zahrnovala nejen hlasování na sněmu, ale i následný soudní 

proces, z uvedených případů, jak se zdá, plyne, že v rámci této procedury existovala značná 

libovůle v navrhování a udělování trestů: obžalovaný mohl být potrestán na jednu stranu 

smrtí, na druhou stranu čistě soukromou finanční kompenzací vyplacenou žalobci. Goodwin 

v této arbitrárnosti spatřoval jeden z charakteristických rysů celé procedury.297 Naopak 

Harris prohlásil takovouto variabilitu za nepřípustnou. Možnost vyplacení pokuty 

soukromé osobě v rámci veřejné procedury, při níž zároveň hrozil trest smrti, vylučuje i 

s ohledem na to, co říká Démosthenés, že totiž jemu samému nemůže z Meidiova stíhání 

                                                        

293 DEM. 21.175–176. Uvedené shrnutí odpovídá standardnímu modernímu výkladu této pasáže. K možnost 

poněkud odlišné interpretace řeckého textu srov. s. 91–94. 

294 DEM. 21.178–179. Démosthenés uvádí i archontovo jméno Charikleidés, což znamená, že k incidentu došlo 

roku 363/2; srov. MACDOWELL 1990, s. 395–396; DEVELIN 1989, s. 263. 

295 DEM. 21.180. 

296 DEM. 21.70, 102, 118, 152, 211. 

297 GOODWIN 1906, s. 161–162. K dalším údajným zvláštnostem ohledně navrhování a udělování trestů srov. 

dále, s. 94–96. 
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vzejít žádný prospěch.298 Tvrdí proto, že προβολή zahrnovala pouze podání a projednání 

stížnosti na sněmu. V případě, že byla „stížnost“ schválena, bylo třeba podat standardní 

žalobu, jež mohla být veřejná či soukromá: Démosthenova žaloba proti Meidiovi byla žaloba 

veřejná, konkrétně γραφὴ ὕβρεως, takže mohl žádat trest smrti či likvidační pokutu do 

státní pokladny; na základě téže žaloby byl odsouzen k smrti Ktésiklés; Menippova žaloba 

proti Euandrovi byla naopak soukromou žalobou pro škodu (δίκη βλάβης), takže si 

Menippos mohl nárokovat finanční kompenzaci.299 Démosthenovo tvrzení, že soudci chtěli 

Euandra potrestat smrtí, Harris odmítá jako spekulativní rekonstrukci postoje soudců, jež 

nemůže být správná, jelikož při soukromé žalobě nebylo možné žádat trest smrti.300 

Harrisův výklad působí logicky a konzistentně, jeho největší problém je však v tom, že ho 

nelze skloubit – navzdory Harrisově usilovné snaze – s několika důležitými pasážemi 

Démosthenovy řeči, především s preventivním výpadem proti Meidiově snaze zpochybnit 

adekvátnost Démosthenem užité procedury.301 Démosthenův výklad je do jisté míry 

zmatečný, nicméně klíčový hypotetický argument je zcela jasný. Démosthenés říká, že 

kdyby nepoužil προβολή, ale soukromou žalobu pro škodu (δίκη βλάβης), Meidiás by naopak 

tvrdil, že měl místo soukromé žaloby vystoupit s προβολή, jelikož údajný přečin měl veřejný 

rozměr.302 Tento argument, nastiňující situaci zcela protikladnou situaci reálné, by nedával 

                                                        

298 DEM. 21.28: … καὶ τοῦτον εἱλόμην τὸν ἀγῶν᾽ ἀφ᾽ οὗ μηδὲν ἔστι λῆμμα λαβεῖν ἐμοί… – „… a zvolil jsem tento 

druh procesu, z něhož mi nemůže vzejít žádný zisk…“ Srov. § 151, kde Démosthenés hovoří o tom, jak ho 

Meidiovi přátelé vybízeli k soukromému vyrovnání s tím, že pokuta do státní pokladny, již Meidiovi stanoví 

soud, pokud ho odsoudí, bude určitě menší než částka, kterou mu právě nabízejí, takže Démosthenés neunikne 

posměchu. 

299 HARRIS 1989, s. 130–131; HARRIS 1992, s. 73–74; HARRIS 2008, s. 79–81; HARRIS 2013a, s. 255–258. 

300 HARRIS 1989, s, 131, pozn. 34; HARRIS 2008, s. 151, pozn. 263; HARRIS 2013a, s. 257. 

301 DEM. 21.25–28. 

302 DEM. 21.26: ἐγὼ δὲ ἓν μὲν ἐκεῖνο εὖ οἶδα, καὶ ὑμᾶς δὲ εἰδέναι χρή, ὅτι εἰ μὴ προὐβαλόμην αὐτόν ἀλλ᾽ 

ἐδικαζόμην, οὑναντίος ἧκεν ἂν εὐθύς μοι λόγος, ὡς εἴπερ ἦν τι τούτων ἀληθές, προβάλλεσθαί μ᾽ ἔδει καὶ παρ᾽ 

αὐτὰ τἀδικήματα τὴν τιμωρίαν ποιεῖσθαι: ὅ τε γὰρ χορὸς ἦν τῆς πόλεως, ἥ τ᾽ ἐσθὴς τῆς ἑορτῆς εἵνεκα πᾶσα 

παρεσκευάζετο, ἐγώ τε ὁ πεπονθὼς ταῦτα χορηγὸς ἦν· τίς ἂν οὖν ἑτέραν μᾶλλον εἵλετο τιμωρίαν ἢ τὴν ἐκ τοῦ 

νόμου κατὰ τῶν περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδικούντων οὖσαν; – „Jedno vím zcela jistě a je třeba, abyste to věděli i vy: 

kdybych na něho nepodal „stížnost“, ale soukromou žalobu, hned by mi vmetl opačný argument, jako že 

pokud je něco z toho pravda, měl jsem podat „stížnost“ a vymáhat potrestání hned poté, co byly přečiny 

spáchány; sbor patřil obci, šat byl celý připraven kvůli svátku a já, který tím byl poškozen, jsem byl 

chorégem; kdo by si spíše vybral jiný způsob potrestání než ten, který plyne ze zákona namířeného proti těm, 

co se proviňují proti svátku?“ 
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žádný smysl, pokud by řeč Proti Meidiovi byla přednesena v rámci jakékoli jiné procedury 

než právě προβολή.303 

Pokud by soudní jednání nebylo přímým pokračováním προβολή, ale mělo za základ 

veřejnou žalobu pro ὕβρις, jak tvrdí Harris, nedával by smysl ani další, o něco později 

uvedený argument na obhajobu Démosthenem zvoleného postupu. Démosthenés 

zdůrazňuje, že Meidiás se svým jednáním provinil proti mnoha zákonům zároveň, takže za 

to, co udělal, by ho bylo možné stíhat různými žalobami: přečiny spáchané o Dionýsiích by 

sice bylo možné stíhat na základě již dříve existujících zákonů o škodě, o ublížení na těle a o 

ὕβρις, avšak to zjevně nestačilo, a proto byl přijat zvláštní zákon o Dionýsiích.304 Proč by se 

Démosthenés neustále vracel k tomuto zákonu regulujícímu přečiny o Dionýsiích, pokud by 

se aktuální stíhání konalo na základě jiného zákona, konkrétně zákona o ὕβρις? Pokud by se 

proces konal na základě zvláštní žaloby, jež mohla být podána i zcela nezávisle na 

„stížnosti“ projednávané sněmem, otázka zákona o Dionýsiích a na jeho základě podané 

„stížnosti“ by byla zcela irelevantní. 

Démosthenés sice slovem ὕβρις nijak nešetří a v průběhu řeči dokonce nechává přečíst 

zákon o ὕβρις,305 to však samo o sobě nic nedokazuje, jelikož Démosthenés nechává přečíst i 

                                                        

303 Srov. MACDOWELL 1990, s. 16, 247; ROWE 1994, s. 56. Jak správně vysvětluje Rowe, Démosthenés v dané 

pasáži rovněž explicitně vyvrací užití procedury γραφή. Srov. WEIL 1883, s. 124–125, pozn. 14–15 (komentář ad 

DEM. 21.25). Všichni právě citovaní autoři podávají velmi podobné vysvětlení poněkud účelově matoucího 

protikladu, který Démosthenés při anticipaci Meidiovy argumentace činí v § 25 mezi soukromými žalobami, 

jež prý měl na podat jednak pro škodu (βλάβη), jednak pro ὕβρις, a výrazem δημοσίᾳ κρίνειν, který vystihuje 

Démosthenův skutečný postup. Zahrnutí ὕβρις mezi předměty soukromé žaloby působí poněkud zmatečně, 

jelikož ὕβρις nebyla předmětem soukromé, ale veřejné žaloby (γραφὴ ὕβρεως), na niž by se rovněž mohl 

vztahovat výraz δημοσίᾳ κρίνειν. Mnohem lépe však tento výraz v daném kontextu vystihuje proceduru 

προβολή, jež byla projednávána jako veřejný přečin přímo na sněmu, takže byla v jistém smyslu „veřejnější“ 

než γραφὴ ὕβρεως, jež byla projednávána pouze na soudu a týkala se obvykle ponižujícího zacházení se 

soukromou osobou. Kromě toho mohlo Démosthenovo vágní vyjádření zahrnovat i čistě soukromou žalobu 

pro ublížení na těle (αἰκεία), což byl přečin, který se s ὕβρις do jisté míry prolínal (srov. CAREY 2004, s. 117–

119). Démosthenés tento přečin spolu βλάβη a ὕβρις explicitně uvádí v § 35. Anglický překlad s drobným 

komentářem, který podává HARRIS 2008, s. 96, se poněkud účelově snaží zamlžit fakt, že slovo ὕβρις je 

přítomno v první části dichotomie. 

304 DEM. 21.35. V rámci rétorického zveličování se Démosthenés snaží dokázat, jak si vytkl za cíl v § 21, že 

Meidiás si zaslouží nikoli jeden, ale mnoho trestů smrti najednou. 

305 DEM. 21.47. Dokument vložený na tomto místě do řeči obsahuje problematické pasáže a je lepší ho 

považovat za neautentický, srov. HARRIS 2013b, s. 224–231. 
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zákon o diaitétech („smírčích soudcích“) a zákon o úplatcích,306 které s vlastním případem 

už vůbec nijak nesouvisely. Ve svém komentáři k zákonu o ὕβρις Démosthenés zdůrazňuje 

pouze jeden konkrétní detail, že totiž proti ὕβρις jsou zákonem chráněni i otroci.307 Toto 

zdůraznění má za cíl dodat na závažnosti Meidiovu napadení Démosthena, který byl jakožto 

chorégos reprezentantem státu. Démosthenés již předtím zdůraznil, že fyzické či slovní 

napadení soukromé osoby lze stíhat veřejnou žalobou pro ὕβρις či soukromou žalobu pro 

pomluvu, zatímco napadení thesmotheta je trestáno doživotní atímií.308 Stejný trest se jistě 

vztahoval na napadení všech dalších z devíti archontů, kteří se vyznačovali tím, že nosili 

věnec, což je detail, který Démosthenés rovněž zdůrazňuje. Nepochybně však přehání, když 

naznačuje, že opatření zahrnovalo úplně všechny osoby, které měly právě na hlavě věnec a 

nějakým způsobem reprezentovaly stát, že se tedy toto opatření vztahovalo i na chorégy.309 

Jelikož necituje žádný zákon, který by to dokazoval, žádný takový zákon zjevně 

neexistoval.310 Z tohoto hlediska je třeba citaci zákona o ὕβρις a jeho výklad chápat jako 

jakýsi náhradní důkaz per analogiam. 

Pokud by Démosthenés podal γραφὴ ὕβρεως, pak by v rámci vyvracení možných námitek 

proti užité proceduře musel obhajovat právě užití této žaloby. Nic takového však nedělá. 

Podstatné jméno γραφή a sloveso γράφεθαι užívá pouze při nástinu dostupných možností, 

ale nikdy při popisu svého skutečného postupu.311 Harris sice opakovaně zdůrazňuje, že 

Démosthenés mluví o προβολή jako o něčem, co se stalo v minulosti, což prý dokazuje, že 

samotné soudní jednání už nemůže patřit k proceduře προβολή, za mnohem smysluplnější 

však považuji vysvětlení MacDowellovo, že termín προβολή, podobně jako ἀπαγωγή 

                                                        

306 DEM. 21.94 a 113. Oba dokumenty vložené na těchto místech do řeči jsou zřejmě neautentické; srov. HARRIS 

2013b, s. 231–236. Pravost prvního z dokumentů odmítá rovněž MACDOWELL 1990, s. 317–318. 

307 DEM. 21.48–49. 

308 DEM. 21.32–33. 

309 DEM. 21.33–34. 

310 Srov. MACDOWELL 1990, s. 250, 252 

311 Když Démosthenés hovoří o tom, že ho po přijetí „stížnosti“ sněmem přátelé přemlouvali, aby věc přivedl 

až k soudu (§ 2), užívá sloveso ἐπεξιέναι (srov. též §§ 120 a 216), které mohlo označovat soudní stíhání obecně, 

ale konkrétněji označovalo pokračování v již zahájeném procesu. (typicky se sloveso objevuje v negaci pro 

označení nepokračování, které bylo trestáno pokutou 1000 drachem; srov. DEM. 21.103; DEM. 58.6). Jak ostatně 

upozornil již BLASS 1893, s. 331, pozn. 1, ve stejném smyslu je třeba chápat i sloveso εἰσέρχεσθαι, které 

nacházíme v § 6: ἣν … καταχειροτονίαν ὁ δῆμος ἐποιήσατο, ταύτην εἰσέρχομαι… – „… odsuzující hlasování, 

které … učinil lid, to předkládám soudu…“ 
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(„odvedení“/„zatčení“), označoval v užším smyslu konkrétní způsob, jak bylo stíhání 

zahájeno, ale obecně i veškerý následný postup.312 Kromě toho se Harris nikde nenamáhá 

vypořádat s tvrzením Athénské ústavy, že všechny προβολαί k soudu uvádějí thesmothetové, 

což je tvrzení jasně podporující MacDowellův výklad.313 Harrisova interpretace vůbec trpí 

tím, že se zaměřuje čistě na přečiny proti svátkům a nijak nezohledňuje další přečiny, proti 

nimž byla procedura téhož jména rovněž užívána.314 

Než postoupíme dále, bude třeba podrobně rozebrat dva zákony o προβολή, jejichž text 

nacházíme v §§ 8 a 10. Tyto zákony jsou totiž většinově přijímány jako autentické, takže je 

jimi při rekonstrukci procedury i při výkladu konkrétních případů různě argumentováno. 

Jejich autenticita je však značně pochybná. Je proto třeba nejprve si ujasnit, zda lze brát 

tyto vložené dokumenty a na nich postavené argumenty jakkoli v potaz. 

 

3.2.3.2. Autenticita zákonů citovaných v §§ 8 a 10 Démosthenovy řeči Proti Meidiovi 

Proti autenticitě zákonů citovaných v §§ 8 a 10 vystoupili již v 19. století Westermann a 

Philippi, v nedávné době pak Harris.315 Autoři, kteří dokumenty považují v zásadě za 

autentické, přinejmenším uznávají, že některé pasáže jsou problematické a navrhují různé 

                                                        

312 MACDOWELL 1990, s. 16. Pokud podání „stížnosti“ sněmu svou funkcí odpovídalo předvolání obviněného k 

příslušnému úředníkovi, tj. pokud šlo o způsob zahájení právní procedury – jak ostatně tvrdí sám HARRIS 2008, 

s. 79, pozn. 17, dovolávající se vysvětlení, které podávají POLL. VIII.46 (προβολὴ δὲ ἦν κλῆσις εἰς δίκην) a schol. 

DEM. 21.214 (708 Dilts: <προβολὴ>] πρόσκλησις εἰς τὸ δικαστήριον) –, pak následné soudní jednání je třeba 

nutně chápat jako přímé pokračování, a tedy součást této procedury zahájené na sněmu. Harris si tedy zjevně 

protiřečí. Konsekventnější byl v tomto ohledu SCHÖMANN 1819, s. 228, pozn. 3, který odmítl Pollukovo a 

scholiastovo vysvětlení jako chybné právě proto, že hlasování o „stížnosti“ na sněmu dle jeho názoru 

k žádnému soudnímu jednání přímo nevedlo. 

313 Srov. pozn. 285. Před objevením aristotelské Athénské ústavy se o roli thesmothetů při προβολή zmiňoval 

pouze POLL. VIII.47, jehož tvrzení si mohl SCHÖMANN 1819, s. 239, pozn. 31, dovolit prohlásit za chybné. Objev 

Athénské ústavy proto významně podpořil zastánce opačného názoru, srov. např. LIPSIUS 1905, s. 216. 

314 Opačný extrém představuje BERNEKER 1957, který podává příliš jednolitý obraz procedury a nijak 

neuvažuje o možných rozdílech plynoucích z existence vícera zákonů postihujících různé přečiny. 

315 WESTERMANN 1844, s. 18–22; PHILIPPI 1878; HARRIS 1992, s. 75–77; HARRIS 2008, s. 89–90; HARRIS 2013b, s. 211–

223. Text z § 8 považují za podvrh rovněž GOODWIN 1906, s. 11 (k zákonu z § 10 se nevyjadřuje), a PICKARD-

CAMBRIDGE 1968, s. 68, pozn. 6 (zákon z § 10 bere zjevně jako autentický; s. 27, 61, 64). Autenticitu dokumentů 

naopak hájí především FOUCART 1877; DRERUP 1898, s. 300–303; MACDOWELL 1990, s. 226–235; dále srov. WEIL 1883, 

s. 106; HUMBERT – GERNET 1959, s. 10; SCAFURO 2004, s. 130–133. Mnoho další autorů bere dokumenty 

neproblematicky jako pravé; srov. níže ke konkrétním bodům. 
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opravy ve snaze dát textu požadovaný smysl. Jisté je, že texty zákonů a všech dalších 

dokumentů citovaných v Démosthenově řeči nebyly její součástí od počátku, ale byly do ní 

vloženy až mnohem později, což plyne jak ze stichometrie, tak z absence všech těchto 

dokumentů v jedné části rukopisné tradice.316 

Aby byla diskuse transparentnější, kromě textu vloženého dokumentu vždy ocituji i 

Démosthenovo vlastní shrnutí příslušného zákona, jelikož právě Démosthenova shrnutí 

zůstanou jedinými relevantními informacemi o obsahu zákonů, pokud se ukáže, že texty 

dokumentů jsou nevěrohodné.317 Řecký text uvádím podle MacDowellovy edice, v případě 

zákonů pak navíc v poznámkách uvádím i kritický aparát, aby byla zřejmá problematičnost 

rukopisného znění a s ní související argumenty. Nebudu detailně rozebírat všechny 

argumenty vznesené proti autenticitě, ale prodiskutuji jen ty nejpodstatnější a z hlediska 

rekonstrukce procedury nejzásadnější. Český překlad dokumentů se nesnaží dávat větší 

smysl než text řecký, syntakticky i gramaticky pochybný. 

 

3.2.3.2.1. Dokument v § 8 

Začněme prvním zákonem, který Démosthenés nechává přečíst hned po úvodu celé řeči a 

který je představen jako zákon, na jehož základě jsou podávány „stížnosti“ (§ 8: τὸν νόμον 

καθ᾽ ὃν εἰσὶν αἱ προβολαί). Text vloženého dokumentu zní takto: 

 

Τοὺς πρυτάνεις ποιεῖν ἐκκλησίαν ἐν Διονύσου τῇ ὑστεραίᾳ τῶν Πανδίων. ἐν δὲ ταύτῃ 

χρηματίζειν πρῶτον μὲν περὶ ἱερῶν, ἔπειτα τὰς προβολὰς παραδιδότωσαν τὰς γεγενημένας 

ἕνεκα τῆς πομπῆς ἢ τῶν ἀγώνων τῶν ἐν τοῖς Διονυσίοις, ὅσαι ἂν μὴ ἐκτετισμέναι ὦσιν.318 

 

„Prytanové ať konají sněm v Dionýsově [svatyni/divadle] následující den po Pandiích. Na 

tomto sněmu ať jednají nejprve o posvátných záležitostech, poté ať předají všechny 

„stížnosti“, které byly podány v souvislosti s průvodem nebo soutěžemi o Dionýsiích a 

zůstávají nesplaceny.“ 

 

Démosthenovo shrnutí příslušného zákona je následující: 

                                                        

316 Srov. MACDOWELL 1990, s. 43–47. 

317 Tento postupu nás snad rovněž ochrání před účelovými dezinterpretacemi, jichž se částečně dopouští 

HARRIS 2013b, když Démosthenova shrnutí zákonů pouze anglicky parafrázuje. 

318 DEM. 21.8 (legem om. A | τῶν Πανδίων Palmer: ἐν πανδίον’ S: ἐν πανδίονι FYP | παραδιδότωσαν SYP: 

παραδότωσαν F | ὅσα ante ἂν μὴ Fac). 
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Ὁ μὲν νόμος οὗτός ἐστιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καθ᾽ ὃν αἱ προβολαὶ γίγνονται, λέγων, ὥσπερ 

ἠκούσατε, ποιεῖν τὴν ἐκκλησίαν ἐν Διονύσου μετὰ τὰ Πάνδια, ἐν δὲ ταύτῃ, ἐπειδὰν 

χρηματίσωσιν οἱ πρόεδροι περὶ ὧν διῴκηκεν ὁ ἄρχων, χρηματίζειν καὶ περὶ ὧν ἄν τις 

ἠδικηκὼς ᾖ περὶ τὴν ἑορτὴν ἢ παρανενομηκώς.319 

 

„Toto je tedy zákon, na jehož základě jsou podávány „stížnosti“. Říká, jak jste právě slyšeli, že 

se má po Pandiích konat sněm v Dionýsově [svatyni/divadle] a na tomto sněmu, když 

proedrové projednají archontův postup v jemu svěřených záležitostech, že se má jednat i o 

tom, zda se někdo provinil proti svátku nebo spáchal něco protizákonného.“ 

 

Na první pohled je zřejmé, jak zdůraznil již Westermann, že text dokumentu a 

Démosthenova parafráze zákona spolu příliš nekorespondují.320 Mnohem důkladněji proti 

autenticitě vloženého dokumentu argumentuje Harris.321 Pokusím se jeho argumenty 

přehledně shrnout, doplnit je a probrat jeden po druhém, přičemž již nebudu z důvodu 

úspornosti v každé jednotlivé věci odkazovat na příslušné strany Harrisových výkladů. 

(1) V dokumentu je řeč o prytanech, ačkoli Démosthenés hovoří o proedrech, přičemž 

z jiných pramenů bezpečně víme, že nejpozději od roku 378/7 neřídili jednání sněmu 

prytanové (část rady pěti set tvořená vždy jednou z deseti fýl, předsedající radě po desetinu 

roku), ale právě proedrové vylosovaní z ostatních fýl, i když prytanové sněm stále 

svolávali.322 MacDowell tento rozpor vysvětluje tím, že citovaný zákon pocházel z doby, kdy 

prytanové ještě předsedali sněmu, takže Démosthenés přeformuloval znění zákona 

s ohledem na soudobou praxi; za stejně pravděpodobné ale považuje i Drerupovo vysvětlení, 

podle něhož se o prytanech říká pouze to, že mají svolat sněm, na čemž jistě není nic 

pochybného, u následujícího slovesa χρηματίζειν pak dochází k nevyjádřené změně 

                                                        

319 DEM. 21.9. 

320 WESTERMANN 1844, s. 18. 

321 HARRIS 1992, s. 76–77; HARRIS 2008, s. 89, pozn. 48; HARRIS 2013b, s. 211–216: v osmibodovém shrnutí na s. 

215–216 je pod body 3 a 6 uveden poněkud nesystematicky tentýž – jen jinak formulovaný – argument ohledně 

poklasických tvarů imperativu 3. os. pl. (-τωσαν); toto shrnutí zároveň neobsahuje úplně všechny Harrisovy 

argumenty vyslovené v předchozím výkladu (např. absence preskriptu) a někdy není argumentace stejně 

detailní jako v recenzi roku 1992 (zvl. odkazy na konkrétní nápisy dokládající zmíněné tvary imperativů). 

322 K proedrům na sněmech od roku 378/7 srov. IG II2 44, ř. 6; [ARIST.] Ath. pol. 44,2–3. K předsedání prytanů 

sněmům v 5. století a počátkem století 4. srov. AR. Ach. 167–173; XEN. Hell. I.7.14–15; AR. Eccl. 86–87. 
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podmětu.323 Harris polemizuje pouze s prvním z argumentů, i když druhý z nich je mnohem 

závažnější. I tak ale nelze obejít Harrisovu námitku, že by Démoshenés nehovořil o 

proedrech, pokud by v citovaném zákonu nebyli explicitně zmíněni. Ani jeden z argumentů 

navíc nelze sloučit s pokusy o vysvětlení problematického slovesa παραδιδότωσαν, o němž 

bude řeč níže. 

(2) Rukopisné ἐν πανδίονι zjevně nedává smysl.324 I když přistoupíme na opravu τῶν 

Πανδίων, pak formulace, že příslušný sněm se má konat přímo následující den (τῇ ὑστεραίᾳ) 

po svátku zvaném Pandia,325 podle Harrise nejenže neodpovídá Démosthenovým 

povšechným slovům o konání sněmu „po Pandiích“, ale je navíc v rozporu s epigrafickými 

doklady, které ukazují, že sněm v Dionýsově svatyni se mohl konat i o několik dní později.326 

Harris vychází z toho, že athénské svátky nebyly pohyblivé, ale konaly se na základě 

kalendáře svátků ve fixních termínech.327 Drerup, jemuž tento argument ještě nebyl znám, 

                                                        

323 MACDOWELL 1990, s. 228; srov. DRERUP 1898, s. 303. Analogické příklady nevyjádřené změny podmětu 

v souvislosti s prytany, které uvádí Drerup, nacházíme v [DEM.] 59.90; [ARIST.] Ath. pol. 43,4. Tři příklady 

rozkazovacích infinitivů bez jasného podmětu, které jako analogii uvádí MacDowell, nacházíme v DEM. 21.52; 

DEM. 24.20; DEM. 24.45. 

324 Jediný možný význam by mohl být v „Pandíonově svatyni“, ale do ní by se těžko vešel sněm několika tisíc 

občanů, navíc adekvátní formulace by byla ἐν Πανδίονος [sc. ἱερῷ]. 

325 Jednalo se o svátek, o jehož existenci máme jen velmi skromné dobové doklady; srov. IG I3 258, ř. 9; IG II2 

1140. Zatímco MOMMSEN 1898, 432, pozn. 4, odvozoval název svátku od Pandie, dcery Seléné/Měsíce v úplňku, a 

svátek chápal jako slavnost úplňku, dnes jsou Pandia chápána spíše jako svátek Diův, srov. PARKER 2005, s. 477–

478. 

326 HARRIS 2013b, s. 213, poukazuje na to, že roku 332/1 se tento sněm konal 19. elaféboliónu (IG II2 345, ř. 2–7), 

roku 247/6 [spíše jde o rok 244/3] a roku 186/5 pak až 21. elaféboliónu (IG II2 781, ř. 2–5; IG II2 896, ř. 2–5), což 

nekoresponduje s rekonstrukcí, již uvádí MACDOWELL 1990, s. 227–228. Podle této rekonstrukce se měl sněm 

konat fixně 17. elaféboliónu, den po pandiích, jež se měly konat 16. elaféboliónu, tj. bezprostředně po velkých 

Dionýsiích konaných od 10. do 15. elaféboliónu. MacDowelll opírá svou rekonstrukci mj. o Aischinovo tvrzení 

(doložené citací příslušného usnesení), že Démosthenés nechal roku 346 svolat dva mimořádné sněmy na 18. a 

19. elafébolión hned po Dionýsiích a sněmu v Dionýsově svatyni/divadle: AESCHIN. 2.61; srov. AESCHIN. 3.68. 

MOMMSEN 1898, s. 433, pozn. 1, se nesrovnalost v datech pokoušel vysvětlit tím, že zákon nebyl přesně 

dodržován. K chronologii Dionýsií a Pandií srov. PICKARD-CAMBRIDGE 19682, s. 63–66, MIKALSON 1975, s. 126–130, 

137. 

327 Srov. DEM. 4.35, kde Démosthenés zdůrazňuje, že Panathénaje a Dionýsie jsou slaveny vždy ve stanovený 

čas. Datování jednoho usnesení z roku 272/1 do devátého elaféboliónu, počtvrté vloženého (SEG XIV 65 = Agora 

XVIII 188, ř. 3–4: Ἐλαφηβολιῶνο[ς] | [ἐ]νάτει ἱσταμένου τετάρτει ἐμβολίμωι), indikuje zájem na tom, aby 
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obhajoval autenticitu formulace na základě analogie se zákonem zmíněným u řečníka 

Andokida, který nařizoval uspořádat zasedání den po mystériích.328 Tato analogie – 

již Harris nediskutuje – nicméně nemůže sama o sobě sloužit jako důkaz toho, že zákon 

v Démosthenově řeči je autentický, jelikož autor falešného dokumentu se mohl inspirovat 

právě formulací v Andokidově řeči.329 

(3) V dokumentu se objevuje poklasický tvar imperativu παραδιδότωσαν. I když 

v literárních textech se koncovka -τωσαν objevuji již dříve, na athénských oficiálních 

nápisech, jazykově konzervativních, je první ojedinělý výskyt až z roku 352/1 a do konce 4. 

století se vyskytuje velmi zřídka.330 Zákon citovaný Démosthenem v řeči z roku 347/6 však 

musel být mnohem starší.331 K tomuto čistě tvaroslovnému argumentu můžeme připočíst 

dosti neorganickou změnu větné konstrukce z infinitivu do imperativu, jakož i skutečnost, 

že sloveso postrádá nepřímý předmět, tj. není řečeno, komu má kdo ony „stížnosti“ předat. 

Tento problém probereme v souvislosti s body 7 + 8. 

(4) Dokument se na rozdíl od Démosthena vůbec nezmiňuje o archontovi a nutnosti 

projednat záležitostí, které měl v souvislosti s Dionýsiemi na starosti, ani o provinění proti 

svátku. Drerup a MacDowell v absenci archonta žádný problém neviděli, jelikož podle nich 

máme Démosthenova slova o archontovi chápat jako jeho vlastní vysvětlení formulace 

                                                                                                                                                                             

Dionýsie začaly standardně desátého a probíhaly bez přerušení. Počáteční den Dionýsií zůstal nezměněn i ve 

2. stol. n. l., jak svědčí IG II2 1368 (= LSCG 51), ř. 118–121. 

328 DRERUP 1898, s. 303; AND. 1.111: ἡ γὰρ βουλὴ ἐκεῖ καθεδεῖσθαι ἔμελλε κατὰ τὸν Σόλωνος νόμον, ὃς κελεύει 

τῇ ὑστεραίᾳ τῶν μυστηρίων ἕδραν ποιεῖν ἐν τῷ Ἐλευσινίῳ. – „Měla zde totiž zasedat rada na základě Solónova 

zákona, který nařizuje, aby se den po mystériích konalo zasedání v Eleusíniu.“ Drerup ovšem neuvádí začátek 

věty, z níž je jasné, že zde je řeč o zasedání rady, nikoli sněmu, což je podstatný rozdíl. Lze předpokládat, že i o 

průběhu Dionýsií nejprve jednala rada, teprve potom sněm, což nemuselo být tentýž den. 

329 Tato inspirace by mohla vysvětlovat též rukopisné ἐν πανδίονι jako nepovedený pokus o analogii s ἐν τῷ 

Ἐλευσινίῳ z Andokidovy řeči; srov. výše, pozn. 324 a 328. 

330 K podobě imperativů na athénských nápisech srov. MEISTERHANS 1900, s. 167–168; THREATTE 1996, s. 462–

466. Nejstarší výskyt poklasického imperativu na nápisech je z roku 352/1: IG II2 204, ř. 47–48. Další je až z roku 

322/1: SEG XXVIII 103, ř. 103. Objevují se zde přitom vedle klasických tvarů, které z nápisů vymizí až 

v hellénistické době. Přítomnost poklasického imperativu v dokumentu bere za známku neautentičnosti 

rovněž CANEVARO 2013, s. 35, pozn. 79. Příklady poklasických tvarů imperativů u Thúkýdida či Eurípida, 

kterých se dovolává MACDOWELL 1990, s. 228, jsou z tohoto hlediska irelevantní. Pokud by byl navíc zákon starší 

než změna úlohy prytanů na sněmu, pak je přítomnost poklasického imperativu ještě méně akceptovatelná. 

331 Datem ante quem je nepochybně rok 363/2, srov. pozn. 294. 
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πρῶτον μὲν περὶ ἱερῶν, již nacházíme v dokumentu.332 Na to Harris zcela oprávněně namítá, 

že formulace περὶ ἱερῶν je příliš vágní, zvláště když náboženskými záležitostmi (τὰ ἱερὰ) 

začínalo úplně každé jednání sněmu.333 Zákon, jehož se dovolává Démosthenés, proto musel 

stanovovat mnohem konkrétněji, o čem má zvláštní sněm v Dionýsově divadle jednat, a 

osobu archonta nemohl explicitně neuvést. Zákon musel dále obsahovat nejen slova o 

provinění proti svátku, ale nejspíše i Démosthenem užité sloveso διοικεῖν, abychom 

Harrisův argument doplnili.334 

(5) Výskyt infinitivu prézenta χρηματίζειν je podle Harrise rovněž podezřelý, jelikož na 

všech nápisech prý nacházíme infinitiv aoristu χρηματίσαι.335 Tento argument považuji za 

rozhodně nejslabší z uváděných příznaků neautentičnosti. Sám Démosthenés užívá infinitiv 

prézenta, takže by naopak bylo možné argumentovat, že zákon obsahoval právě infinitiv 

prézenta. Jde každopádně o podružný detail. 

(6) Tento bod neříká nic jiného než bod 3, jen trochu jinými slovy. 

(7 + 8) Poslední dva body bude vhodné probrat dohromady, jelikož popisují dva aspekty 

téhož problému. Harris nejprve namítá, že προβολαί jsou v dokumentu pojímány jako 

pokuty, které je třeba splatit, ne jako projednávání stížnosti na provinění, což je v rozporu 

se všemi ostatními doklady. Dále upozorňuje, že se zde žádá, aby prytanové ony dokumenty 

o dluzích předali, ale není nijak naznačeno komu; dokumenty o dluzích do státní poklady 

byly předávány práktorům, o těch však není v dokumentu žádná zmínka.336 Autoři věřící 

v pravost dokumentu vysvětlovali slova zákona v tom smyslu, že nejprve jednala o 

stížnostech rada, která mohla pravomocně udělit pokuty do určité výše, pokud ale chtěla 

                                                        

332 DRERUP 1898, s. 303; MACDOWELL 1990, s. 228. K roli archonta při organizování Dionýsií srov. [ARIST.] Ath. pol. 

56.3–5. 

333 Srov. AESCHIN. 1.23; [ARIST.] Ath. pol. 43.6; RHODES 1981, s. 529. HARRIS 2013b, s. 213.  

334 Srov. zákon o Malých Panathénajích z roku 335/4: IG II2 334 = R/O 81 B, ř. 5–6: ὅσα δεῖ διοικῆται περὶ τὴν 

ἑορτὴ-/ν; ř. 31–32: τοὺς δὲ ἱεροποιοὺς τοὺς διοι[κ]-/[οῦντας τ]ὰ Παναθήναια. 

335 HARRIS 2013b, s. 213, pozn. 19, uvádí jako jedinou výjimku rekonstrukci infinitivu prézenta v IG II2 385b 

(rok 319/8), ř. 5, přičemž namítá, že stejně tak dobře zde lze rekonstruovat aorist. Pomíjí přitom mnohem 

jistější výskyt v IG II2 103 (usnesení rady z roku 369/8), ř. 16 (χρ[η]ματ[ί]ζ[ε]ν), který ukazuje, že i prézentní 

tvar se mohl objevit v oficiálním dokumentu. 

336 K praktorům, tj. „exekutorů“, kteří měli za úkol vymáhat zaplacení pokut do státní pokladny, srov. 

HARRISON 1971, s. 187; RHODES 1972, s. 150–151. 
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udělit vyšší trest, musela předat stížnost ke schválení sněmu.337 Proti tomuto výkladu, podle 

něhož se ke sněmu dostaly pouze „stížnosti“ přesahující trestní pravomoc rady, namítl již 

Berneker, že vyjádření sněmu bylo cílem každé προβολή, zatímco o stanovení konkrétního 

trestu v tuto chvíli ještě vůbec nešlo. Prohlásil proto poslední větu dokumentu (ὅσαι ἂν μὴ 

ἐκτετισμέναι ὦσιν) za neautentickou.338 K tomu lze dodat, že věta je nepřijatelná už jen 

proto, že pokuty bylo sotva možné označovat jako „nesplacené, dokud nebyly pravomocně 

uděleny. Hovořit o „nesplacených“ pokutách dávalo smysl pouze v případě takových pokut, 

které již byly pravomocné a tedy vymahatelné.339 

I když ne všechny Harrisovy argumenty jsou zcela průkazné, množství problematických 

detailů, jež dokument bezesporu obsahuje, mne vede k závěru, že dokument nelze 

považovat za autentický zákon, na který se odvolával Démosthenés. Zatímco jednotlivé 

argumenty uváděné na obhajobu pravosti lze navzájem dosti obtížně skloubit, argumenty 

uváděné proti pravosti se vzájemně posilují. Lze tedy shrnout, že obsah zákona musíme 

rekonstruovat čistě na základě Démosthenových vlastních slov. 

 

3.2.3.2.2. Dokument v § 10 

Podobně problematický je text dalšího zákona, který Démosthenés nechává přečíst hned 

v následujícím paragrafu. Uvádí jej slovy o „zákonu následujícím po tomto“ (§ 10: τὸν ἑξῆς … 

νόμον τούτῳ), což znamená, že zde nebude citován nějaký úplně jiný, nesouvisející zákon, 

                                                        

337 BOECKH 1871 [1918], s. 62; DRERUP 1898, s. 303–304; LIPSIUS 1905, s. 215; BUSOLT – SWOBODA 1925, s. 1010. Tato 

interpretace předpokládá, že podmětem slovesa παραδιδότωσαν jsou prytanové, kteří měli předat „stížnosti“ 

projednané radou sněmu. Pokud ovšem zároveň přijmeme výše zmíněný argument na obranu dokumentu, že 

podmětem předcházejícího slovesa χρηματίζειν jsou nevyjádření proedrové, pak by ve větě došlo ke dvěma 

nevyjádřeným změnám podmětu těsně za sebou, což by znamenalo naprosto zmatečnou formulaci zákona. 

338 BERNEKER 1957, sl. 44. Jeho závěry přijímá HARRISON 1971, s. 60, pozn. 1. Naopak MACDOWELL 1978, s. 194, se 

drží staré interpretace, i když alespoň zmiňuje, že ona problematická věta není podle některých badatelů 

autentická, zatímco MACDOWELL 1990, s. 228–229, se o její problematičnosti již vůbec nezmiňuje a starý 

Boeckhův výklad prohlašuje za nejlepší. Skutečnost, že text neříká, jak mají být pokuty splaceny, vysvětluje 

MacDowell tím, že se o tom psalo v další větě, kterou již Démosthenés necitoval, jelikož nebyla z jeho hlediska 

relevantní. Takovýto argument není a priori vadný, pokud ho však přijmeme, musíme se ptát, proč 

Démosthenés necituje ani věty, které relevantní byly a které parafrázuje ve svém shrnutí. 

339 Náležitá formulace, odpovídající beztak vadnému výkladu, by tedy musela znít asi takto: ὅσαι ἂν μὴ 

κύριαι ὦσιν. 
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ale zákon, který na předchozí přímo navazoval.340 Vzhledem k citační praxi na athénských 

soudech nelze zcela vyloučit, že se ve skutečnosti jednalo pouze o další klauzuli jednoho a 

téhož zákona o Dionýsiích.341 Text vloženého dokumentu je tento: 

 

Εὐήγορος εἶπεν· ὅταν ἡ πομπὴ ᾖ τῷ Διονύσῳ ἐν Πειραιεῖ καὶ οἱ κωμῳδοὶ καὶ οἱ τραγῳδοί, καὶ 

ἐπὶ Ληναίῳ <ἡ> πομπὴ καὶ οἱ τραγῳδοὶ καὶ οἱ κωμῳδοί, καὶ τοῖς ἐν ἄστει Διονυσίοις ἡ πομπὴ 

καὶ οἱ παῖδες καὶ ὁ κῶμος καὶ οἱ κωμῳδοὶ καὶ οἱ τραγῳδοί, καὶ Θαργηλίων τῇ πομπῇ καὶ τῷ 

ἀγῶνι, μὴ ἐξεῖναι μήτε ἐνεχυράσαι μήτε λαμβάνειν ἕτερον ἑτέρου, μηδὲ τῶν ὑπερημέρων, ἐν 

ταύταις ταῖς ἡμέραις. ἐὰν δέ τις τούτων τι παραβαίνῃ, ὑπόδικος ἔστω τῷ παθόντι, καὶ 

προβολαὶ αὐτοῦ ἔστωσαν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐν Διονύσου ὡς ἀδικοῦντος, καθὰ περὶ τῶν ἄλλων 

τῶν ἀδικούντων γέγραπται.342 

 

„Euégoros navrhl: když se koná průvod pro Dionýsa v Peiraieu a komedie a tragédie, dále 

průvod k Lénaiu a tragédie a komedie, dále při městských Dionýsiích průvod a chlapci a 

kómos a komedie a tragédie, také o Thargéliích při průvodu a soutěžích, není dovoleno 

zabavit ani vzít něco druhému, ani neplatícím dlužníkům, během těchto dní. Pokud někdo 

něco z toho poruší, ať je právně odpovědný postižené osobě a jsou proti němu jakožto 

provinilci vznášeny „stížnosti“ na sněmu v Dionýsově [svatyni/divadle], tak jak je psáno o 

těch ostatních, kteří se proviňují.“ 

 

Démosthenovo krátké shrnutí příslušného zákona zní následovně: 

                                                        

340 MACDOWELL 1990, s. 230, soudí, že se tento druhý zákon nacházel hned za prvním zákonem v oficiálním 

seznamu zákonů. 

341 Podobně WESTERMANN 1844, s. 20, argumentuje tím, že když v § 175 Démosthenés zmiňuje analogický 

zákon, který zakazoval vymáhání dluhů o mystériích, srovnává ho se „zákonem o Dionýsiích“; podobně v § 35 

užívá jednotného čísla, když zvláštní zákon přijatý kvůli násilným skutkům o Dionýsiích charakterizuje jako 

zákon o „posvátné době“ (ἱερομηνία). HARRIS 2013b, s. 217, nediskutuje význam formulace τὸν ἑξῆς … νόμον 

v § 10, ale s odkazem na § 12 rovněž tvrdí, že se zákon musel týkat výhradně Dionýsií, zároveň však počítá 

s existencí dvou zákonů a neuvažuje o tom, že druhý zákon by mohl být jen odděleně citovanou pasáží 

jednoho většího zákona. Ve prospěch právě této možnosti lze uvést DEM. 18.121, kde Démosthenés kritizuje 

Aischina za selektivní citování vět ze zákona o udělování věnců při Dionýsiích; srov. AESCHIN. 3.32–35. Podle 

Westermanna byl i tento zákon součástí jednoho jediného zákona o Dionýsiích. 

342 DEM. 21.10 (legem om. A | καὶ ἐπὶ Ληναίῳ – καὶ οἱ τραγῳδοί om. F | ἡ ante πομπὴ MacDowell: ante ἐπὶ 

Reiske | ὁ θαργηλιὼν SFYP: Θαργηλίων Wolff: Θαργηλιῶνος BCPrpc | μήτε ante ἐξεῖναι SFYP: μή Bc et Wolf: μή 

τι Buttman | μήτε (ante ἐνεχ-) SacFYpcPac: om. SacPpc | ἕτερον codd.: ὁτιοῦν Weil | αὐτῷ Y | τῇ ἐν Διονύσου del. 

Humbert | ἄλλων τῶν codd.: ἄλλως πῶς Spalding). 
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Ἐνθυμεῖσθε, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι ἐν τῷ προτέρῳ νόμῳ κατὰ τῶν περὶ τὴν ἑορτὴν 

ἀδικούντων οὔσης τῆς προβολῆς, ἐν τούτῳ καὶ κατὰ τῶν τοὺς ὑπερημέρους εἰσπραττόντων ἢ 

καὶ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν τινὸς λαμβανόντων ἢ βιαζομένων ἐποιήσατε τὰς προβολάς.343 

 

„Uvažte, páni porotci, že zatímco v předchozím zákoně je „stížnost“ namířena proti lidem, 

kteří se proviňují proti svátku, v tomto zákoně jste zavedli „stížnosti“ také na ty, kteří 

vymáhají peníze od zpozdivších se dlužníků, anebo někomu cokoli jiného berou či se 

dopouštějí násilí.“ 

 

Westermann prohlásil dokument za podezřelý už jen kvůli zbytečnému výčtu jednotlivých 

průvodů a soutěží (zákaz vymáhání dluhů musel podle něho platit po celou sváteční dobu), 

jakož i proto, že jsou zde v rámci svátků k poctě Dionýsa uvedeny na místo Anthestérií 

Thargélie, které byly svátkem Apollónovým a Artemidiným, navíc se konaly o deset měsíců 

dříve než městské Dionýsie, takže nedává příliš smysl, aby se přečiny spáchané během nich 

projednávaly teprve na sněmu po Dionýsiích.344 Za podezřelá považoval též slova o 

dionýském průvodu v Peiraieu, který chápal jako součást venkovských Dionýsií slavených 

lokálně v jednotlivých démech – podezřelé se mu zdálo nejen výběrové uvedení pouze jedné 

z lokalit, ale i skutečnost, že by se lokální oslavou zabýval athénský sněm. 

Foucart nashromáždil mnoho paralel z literárních pramenů i nápisů, jimiž se snažil 

doložit pravost zákona, nicméně jediná Westermannova námitka, o níž lze říci, že ji 

skutečně úspěšně vyvrátil, se týká Dionýsií v Peiraieu. Přesvědčivě totiž doložil, že průvod a 

hry v Peiraieu nebyly čistě lokální slavností jako jiné oslavy v rámci venkovských Dionýsií, 

ale jednalo se o záležitost celé obce, takže není nijak nesmyslné, aby se jejich průběhem 

zabýval athénský sněm.345 Na hlavní Westermannovy výtky však Foucart neodpověděl, 

především zcela pominul problematičnost zmínky o Thargéliích a sněmu v Dionýsově 

divadle. Proti Westermannovu tvrzení, že zákon citovaný Démosthenem se měl týkat pouze 

městských Dionýsií, se pokusil hájit názor, že šlo o zákon zakazující vymáhání dluhů o 

                                                        

343 DEM. 21.11. 

344 WESTERMANN 1844, s. 20–22. Thargélie se konaly v jedenáctém měsíci thargéliónu (květen/červen), ale 

městské Dionýsie v devátém měsíci elaféboliónu (březen/duben). Srov. PARKER 2005, s. 486–487, kde je 

přehledná tabulku všech athénských svátků. 

345 FOUCART 1877, zvl. s. 171–174. K Dionýsiím v Peiraieu srov. DEUBNER 1856, s. 137–138; PICKARD-CAMBRIDGE 

1968, s. 46–47; PARKER 2005, s. 468. 
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svátcích obecně. Logickou námitku, proč jsou v zákonu jmenovány pouze některé svátky, se 

pokusil odbýt tím, že například o Panathénajích či mystériích mohl jednat nějaký dřívější 

zákon – to je však ve zjevné rozporu s tvrzením samotného Démosthena, dle něhož byl 

zákon o mystériích mladší než zákon o Dionýsiích.346 

Tuto slabinu Foucartovy argumentace si uvědomil Drerup, který ve snaze obhájit pravost 

dokumentu přišel s alternativní opravou nesmyslného rukopisného čtení ὁ θαργηλιὼν 

(název nikoli svátku, ale měsíce, navíc v nominativu) na καθὰ θαργηλίων (tj. „tak jako o 

Thargéliích“) a tato slova navrhl spojovat ze závěrečnou větou καθὰ περὶ τῶν ἄλλων τῶν 

ἀδικούντων γέγραπται. Podle Drerupa zákon zmiňoval Thargélie pouze jako analogii, jinak 

řečeno odkazoval na starší zákon, který upravoval podávání „stížností“ na přečiny 

spáchané o Thargéliích.347 Žádný jednotný zákon o προβολή podle něho tedy neexistoval, 

citovaný zákon se týkal výhradně Dionýsových svátků. Jiným pokusem o vylepšení 

smysluplnosti dokumentu je Humbertův návrh athetovat τῇ ἐν Διονύσου.348 Podle 

MacDowella tato slova implikují, že po každém ze zmiňovaných svátků se konal zvláštní 

sněm v Dionýsově divadle/svatyni, pro což však nejsou žádné doklady, a proto bude lepší 

slova odstranit jako nevhodnou glosu.349 

I když tyto textové opravy přijmeme, dokument zůstává problematický. Tím se 

dostáváme k argumentům, které proti jeho pravosti uvádí Harris.350 Při jejich nastínění 

nebudu tentokrát postupovat podle jeho vlastního desetibodového shrnutí. Poněkud 

                                                        

346 DEM. 21.175. 

347 DRERUP 1898, s. 302–303. Tuto interpretaci zmiňuje jako možnou MACDOWELL 1990, s. 234, který se ale kloní 

spíše k obecně přijímané emendaci Θαργηλίων, tj. soudí, že zákon se týkal i Thargélií. LIPSIUS 1905, s. 212–213, 

pozn. 118, odmítl Drerupovu opravu velmi stručně s tím, že proti ní mluví samotný slovosled, což za 

neopodstatněnou výtku prohlašuje SCAFURO 2004, s. 132–133, podle níž je naopak Drerupův výklad jediný 

možný. Drerupovu opravu vůbec nezmiňuje HARRIS 2013b, s. 220, když napadá přechod z časové věty (ὅταν ἡ 

πομπὴ ᾖ τῷ Διονύσῳ) do temporálního dativu (Θαργηλίων τῇ πομπῇ) jako neakceptovatelnou změnu větné 

konstrukce – tu by však Drerupova oprava vysvětlovala. Nutno nicméně uznat, že Lipsiova výtka, pokud ji 

chápu správně, je zcela zásadní a nelze ji nijak obejít. Drerupova interpretace totiž stojí na značně pochybném 

předpokladu, že mezi úplně posledními slovy zákona a zmínkou o Thargéliích, jež se nachází uprostřed 

předchozí věty, lze konstruovat nějakou gramatickou souvislost. 

348 HUMBERT – GERNET 1959, s. 23. 

349 MACDOWELL 1990, s. 235 srov. HARRIS 2013b, s. 222. Naopak WEIL 1883, s. 118, se snažil vyvrátit 

Westermannovu kritiku právě tím, že sněm v Dionýsově divadle/svatyni se mohl konat po každém ze svátků 

včetně Thargélií. 

350 HARRIS 2008, s. 90, pozn. 50; HARRIS 2013b, s. 217–223 (desetibodové shrnutí na s. 223). 
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stranou nechám některé body, které už byly probrány výše, jako například nesmyslnost 

rukopisného čtení ὁ θαργηλιὼν, nebo nejsou zcela zásadní z hlediska rekonstrukce 

procedury προβολή, jako například neúplný preskript či užití slova κῶμος namísto ἄνδρες, 

jež bychom na tomto místě očekávali spíše.351 

Harris stejně jako Westermann vidí zásadní problém v tom, že zatímco Démosthenova 

slova naznačují, že zákon se týkal výhradně Dionýsií, dokument zahrnuje několik dalších 

svátků.352 Další rozpor vidí v tom, že zatímco Démosthenés říká, že zákon zakazoval užívání 

násilí, dokument tuto důležitou frázi opomíjí. Stejně tak problematická je dle něho 

přítomnost slovesa ἐνεχυράζω namísto εἰσπράττω, které používá Démosthenés. První ze 

sloves totiž nemělo význam „vymáhat“ zaplacení peněz, ale „zabavit“ či „vzít do zástavy“ 

majetek člověka, který včas nesplatil dluh.353 Samotnou přítomnost slovesa ἐνεχυράζω 

nicméně nelze považovat za neadekvátní, jelikož z kontextu je zřejmé, že zákon musel 

zakazovat obojí: vymáhání peněz i zabavování majetku.354 Problematickým se toto sloveso 

                                                        

351 Takzvané Fasti (IG II2 2318), fragmentárně dochované seznamy vítězů v soutěži chlapeckých sborů, 

mužských sborů, komedií a tragédií o Dionýsiích, uvádějí soutěže v genitivu plurálu v tomto standardním 

pořadí: παίδων, ἀνδρῶν, κωμῳδῶν, τραγῳδῶν; srov. PICKARD-CAMBRIDGE 1968, s. 104–106. Problém si uvědomil 

již FOUCART 1877, s. 175–178, který (stejně jako HARRIS 2013b, s. 219) odmítl identifikaci κῶμος = ἄνδρες jako 

nepřijatelnou, místo toho navrhl chápat καὶ ὁ κῶμος v jednom celku s ἡ πομπὴ καὶ οἱ παῖδες, přičemž na 

základě odvážné kombinace nejrůznějších pramenů tvrdil, že οἱ παῖδες zde neoznačuje soutěž chlapeckých 

sborů, ale ne-soutěžní zpěv chlapeckého sboru u Dionýsova oltáře v Akadémii, odkud byla Dionýsova socha 

přinášena do Athén; na základě analogie s větou o Thargéliích pak navrhl doplnit καὶ ὁ ἀγὼν, kterýžto výraz 

prý měl pokrývat soutěžící chlapecké a mužské sbory. DRERUP 1898, s. 300–301, přijal první část Foucartova 

výkladu, odmítl pouze doplnění καὶ ὁ ἀγὼν, což je poněkud polovičaté řešení, jelikož Foucartovu spekulace 

dává smysl pouze jako celek. Jiní autoři proto s identifikací κῶμος = ἄνδρες dále pracují, případně chápou 

κῶμος jako zvláštní součást svátku, odlišnou od πομπή, a navrhují doplnit οἱ ἄνδρες; srov. např. DEUBNER 1956, 

s. 140–141; PICKARD-CAMBRIDGE 1968, s. 62–63; PARKER 2005, s. 318. 

352 Srov. pozn. 341. 

353 HARRIS 2013b, s. 221; v pozn. 38 odkazuje na výklad slovesa ἐνεχυράζω, který podává FINLEY 1951 (reprint 

1985), s. 222–223, pozn. 6. Vezmeme-li v potaz i Finleyho výklady k užití slovesa εἰσπράττω (s. 75, 282, pozn. 

30), je zřejmé, že při neúspěšném vymáhání peněz mohlo být dovoleno zmocnit se nějaké zástavy; srov. DEM. 

47.33, kde nacházíme jak sloveso εἰσπράττω, tak substantivum ἐνεχυρα (věci vzaté do zástavy). K otázce braní 

majetku do zástavy srov. HARRISON 1971, s. 244–246. 

354 Jako zavádějící je proto třeba odmítnou Harrisovo tvrzení (HARRIS 2013b, s. 223), že zatímco podle 

Démosthena zákon zakazoval pouze vymáhání peněz od zpozdivších se dlužníků, podle dokumentu se 

vztahoval dokonce i na ty, kteří zabavují („distrain on“) majetek. I když připustíme, že sloveso εἰσπράττω 

mohlo označovat pouze vymáhání peněz, zmocnění se ne-peněžního majetku dlužníků je zjevně zahrnuto 
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stává jen v důsledku absence slovesa εἰσπράττω, za jehož ekvivalent je vydáváno. Další dva 

formulační detaily, na něž upozorňuje Harris, jsou však zcela jistě pochybné. Jde o 

nadbytečnou záporku μηδὲ („ani“) před τῶν ὑπερημέρων, jejíž přítomnost implikuje sotva 

přijatelnou možnost zabavování majetku dlužníků před termínem splatnosti,355 a spojení 

λαμβάνειν ἕτερον ἑτέρου, které doslova znamená „brát jednomu jedno, druhému druhé“, 

což je poněkud podivný ekvivalent k Démosthenově mnohem smysluplnější formulaci 

ὁτιοῦν τινὸς λαμβανόντων („těch, kteří někomu cokoli berou“).356 

Sporný je rovněž smysl slov ὑπόδικος ἔστω τῷ παθόντι, a to zvláště v kombinaci 

s bezprostředně následujícími slovy καὶ προβολαὶ αὐτοῦ ἔστωσαν.357 Podle výkladu, který 

uvádí MacDowell, první z ustanovení říká, že postižená osoba může podat soukromou 

žalobu a žádat osobní kompenzaci, druhé ustanovení pak komukoli umožňuje podat 

„stížnost“ coby veřejnou žalobu.358 Scafuro proti tomuto výkladu namítá, že je podivné, aby 

v jednom zákoně byla stanovena více než jedna proceduru pro tentýž přečin – v tomto 

případě by navíc mezi ustanoveními měla být spíše spojka ἤ než καί. Pokud existovala 

alternativní možnost stíhání, pak plynula z jiného zákona, jak autorka tvrdí s odvoláním na 

Hansena.359 Její vlastní výklad pak spočívá v reinterpretaci dativu τῷ παθόντι, závislém na 

adjektivu ὑπόδικος. Tvrdí, že se zde nejedná o dativ agenta, ale o dativ prospěchu, tj. neříká 

                                                                                                                                                                             

v Démosthenových slovech καὶ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν τινὸς λαμβανόντων. Tato slova nemohou poukazovat ke krádeži, 

jež byla trestná za všech okolností, ale jedině k činnosti, jež byla mimo sváteční dobu legální. Možná těmito 

slovy Démosthenés opisuje právě sloveso ἐνεχυράζω. 

355 Na nadbytečnost této záporky upozorňuje i MACDOWELL 1990, s. 234–235. 

356 Jistou záchranu by mohla přinést oprava ἕτερον na ὁτιοῦν, již navrhl WEIL 1883, s. 118, a již považuje za 

vhodnou i MACDOWELL 1990, s. 234. Ten zároveň soudí, že fráze musí mít širší význam než předchozí 

ἐνεχυράσαι, tj. musí zahrnovat i zmocňování se peněz, nejen náhradního majetku. Pro tuto činnost však bylo 

mnohem případnější užít již diskutované sloveso εἰσπράττω, které však v dokumentu chybí. 

357 U této fráze je problematický už jen poklasický tvar imperativu ἔστωσαν (srov. pozn. 330). SCAFURO 2004, 

s. 130–131, uznává, že tento tvar se mohl sotva objevit v inskribovaném zákonu před polovinou 4. století, 

odmítá však, že jde o doklad podvrženosti celého dokumentu; optimisticky předpokládá, že hellénistický 

opisovač, opisující zákon z věrohodné sbírky zákonů, pouze nahradil původní tvar tvarem tehdy běžnějším. 

358 Takto MACDOWELL 1990, s. 235. 

359 SCAFURO 2004, s. 116; srov. HANSEN 1980a, s. 94 a pozn. 10. Scafuro správně podotýká, že si MacDowell 

protiřečí, pokud zároveň tvrdí, že Menippos získal od Euandra kompenzaci v rámci procedury προβολή 

(MACDOWELL 1990, s. 395, ad DEM. 21.176). Podobně HARRIS 2013b, s. 221, soudí, že ustanovení o stíhání viníka 

postiženou osobou je samo o sobě nadbytečné, jelikož platilo pro každou soukromou žalobu, v našem kontextu 

navíc není relevantní, jelikož zákon měl dle Démosthena regulovat veřejnou proceduru προβολή. 
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se zde, že viník má být stíhán postiženou osobou, ale že má být stíhán ve prospěch 

postižené osoby; obě věty tvoří jedno jediné ustanovení, dle něhož „stížnost“ může podat 

kdokoli s tím, že náhrada škody bude vyplacena postižené osobě. V tomto smyslu pak 

vykládá případ Menippos vs. Euandros. 

Pomineme-li prozatím problematičnost soukromé kompenzace v rámci veřejné žaloby, 

pochybná je na tomto výkladu především reinterpretace dativu jako dativu prospěchu. Ve 

spojení s dativem se ὑπόδικος objevuje u řečníků pouze dvakrát – mnohem obvyklejší je 

spojení s genitivem vyjadřujícím přečin čili předmět žaloby. Kromě naší pasáže jde o 

začátek Ísokratovy řeči Proti Lochitovi, přičemž Scafuro sama uznává, že v tomto druhém 

případě, kde je dativem shodou okolností rovněž τῷ παθόντι, z kontextu plyne, že se jedná 

o dativ agenta a postižená osoba je tou, která podává žalobu.360 Výskyty adjektiva ὑπόδικος 

na nápisech a v Platónových Zákonech, jež autorka probírá následně, její tezi rovněž nijak 

nepodporují. Z tří nerekonstruovaných výskytů na relevantních nápisech se s dativem pojí 

dva, přičemž v obou případech je předmětem v dativu zcela očividně specifikováno, kdo je 

pověřen či oprávněn podat žalobu.361 

U Platóna se adjektivum ὑπόδικος objevuje vícekrát ve spojení s τῷ ἐθέλοντι, které 

odpovídá formulaci τῷ βουλομένῳ běžné v athénském právu. Scafuro probírá několik 

případů, kdy žalobce vystupuje ve prospěch třetí osoby, je nicméně zřejmé, že ὁ ἐθέλων (tj. 

„ten, kdo chce“ = kdokoli) zde vždy označuje toho, kdo podává žalobu, nikoli osobu, v jejímž 

                                                        

360 SCAFURO 2004, s. 118. ISOC. 20.2. Ísokratés zde hovoří o tom, že zatímco v případě ostatních žalob je 

pachatel stíhatelný „pouze“ poškozenou osobou samotnou (αὐτῷ τῷ παθόντι μόνον ὁ δράσας ὑπόδικός ἐστιν), 

v případě ὕβρις může podat žalobu kdokoli z občanů (ἔξεστι τῷ βουλομένῳ τῶν πολιτῶν γραψαμένῳ). 

361 IG II2 1241, ř. 39 (r. 300/299) – bez dativu. IG II2 2492, ř. 29–31: ἐὰν δέ τις εἴπει ἢ ἐπιψηφίσει παρὰ τάσδε τὰς 

σ-/υνθήκας, πρὶν τὰ ἔτη ἐξελθεῖν τὰ τετταράκοντα, εἶν-/αι ὑπόδικον τοῖς μισθωταῖς τῆς βλάβης (r. 345/4) – v 

dativu jsou úředníci-pronajimatelé reprezentující zájmy dému. Agora 19 L 4a (= R/O 37), ř. 95–97: ἐὰν δέ τις 

εἴπει ἢ ἄρχων ἐπιψηφίσει τούτων τι καταλ[ῦ]-/[σ]αι ἢ τρέψει ποι ἄλλοσε τὸ ἀργύριον, ὑπεύθυνον εἶναι τῶι 

γένει ἅπαντι καὶ τοῖς ἱερεῦσι κατὰ ταὐτὰ καὶ ἰδίαι ὑπό-/δικον καὶ τῶι βουλομένωι Σαλαμινίων (r. 363/2) – 

v tomto posledním případě nacházíme ustanovení o hrozbě stíhání jak ze strany celého rodu Salamíňanů a 

jeho kněží, tak ze strany všech jeho jednotlivých členů v soukromém zájmu. SCAFURO 2004, s. 118, pozn. 9, 

předpokládá, že i případný žalobce ze soukromé iniciativy následně předal vysouzenou pokutu celému rodu. 

Cílem tohoto účelového výkladu, který nepovažuji za adekvátní, je zjevně zmnožit případy, kdy žalobce 

vystupuje v jiném než vlastním zájmu. Z hlediska čistě gramatického se však jedná o interpretaci naprosto 

protikladnou autorčině hlavní tezi, neboť ὁ βούλομενος, ač v dativu závisí na ὑπόδικος, zde nemá mít z podání 

žaloby žádný osobní prospěch. 
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zájmu je žaloba podávána někým jiným.362 Jedinou skutečnou paralelou k našemu 

dokumentu je tak spojení adjektiva ὑπόδικος s dativem τῷ βλαφθέντι, objevující se 

v souvislosti s žalobou na úředníka, který rozhoduje nespravedlivě o pokutách.363 Již 

Morrow řadil tuto pasáž mezi případy, kdy Platón umožňuje, aby žalobu podal nejen 

poškozený člověk, ale kdokoli z občanů.364 Scafuro pak danou pasáž vykládá v tom smyslu, 

že dvojnásobnou náhradu, o níž je řeč v první větě, mohl ve prospěch poškozeného 

vymáhat kdokoliv, což má být vyjádřeno větou následující. Stejně jako v případě našeho 

zákona tedy obě věty vykládá jako jedno jediné opatření.365 Tento výklad rozhodně odmítá 

Harris, dle něhož spojující výraz δὲ αὖ vyjadřuje jasný kontrast mezi žalobou o dvojnásobek 

škody, kterou mohl podat pouze poškozený, a žalobami pro jakékoli další přehmaty 

úředníka, které mohl podat kdokoli.366 

                                                        

362 PLAT. Leg. IX.868d, 868e, 869a (zde není dativem τῷ ἐθέλοντι, ale τῷ τῆς περὶ ταῦτα ἀσεβείας εἰρημένῳ 

νόμῳ), XI.932d. K dalším výskytům τῷ ἐθέλοντι v Zákonech srov. SCAFURO 2004, s. 119, pozn. 10, s. 121, pozn. 13. 

Dativ ve spojení ὑπόδικος τῷ … νόμῳ autorka vykládá jako dativ úsudku (ve významu „z hlediska zákona“), tj. 

ani zde se dle ní nejedná o dativ prospěchu. 

363 PLAT. Leg. VIII.846b: ἐὰν δέ τις τῶν ἀρχόντων δοκῇ μετ᾽ ἀδίκου γνώμης κρίνειν τὰς ζημίας, τῶν διπλασίων 

ὑπόδικος ἔστω τῷ βλαφθέντι· τὰ δὲ αὖ τῶν ἀρχόντων ἀδικήματα εἰς τὰ κοινὰ δικαστήρια ἐπανάγειν τὸν 

βουλόμενον ἑκάστων τῶν ἐγκλημάτων. – „Jestliže pak se o některém z úředníků bude zdát, že určuje pokuty 

s nespravedlivou myslí, budiž povinen dát poškozenému dvojnásobnou náhradu; nespravedlivá rozhodnutí 

úředníků o všech jednotlivých žalobách má každý, kdo chce, udávat u společných soudů.“ Český překlad 

Františka Novotného, který je zde citován, se drží čtení, z něho vychází Scafuro, přičemž slova ἑκάστων τῶν 

ἐγκλημάτων jsou chápána v závislosti na τὰ … ἀδικήματα. K odlišnému čtení, které dává poněkud lepší smysl 

(a z něhož vychází alternativní překlad Václava Sládka), srov. pozn. 366. 

364 MORROW 1993 [1960], s. 278. 

365 SCAFURO 2004, s. 121–122. Autorka uznává, že paralela mezi pasážemi není dokonalá, jelikož v dokumentu 

u Démosthena není explicitně řečeno, že „stížnost“ může podat ὁ βούλομενος (+ další specifikace). Absenci 

očekávaného výrazu však zároveň prohlašuje za příznak autenticity, což považuji za a priori vadný argument, 

zvláště když na konci článku sama tvrdí, že text zákona se nedochoval v původní podobě. Autorka sice 

s ohledem na případ Menippos vs. Euandros vcelku logicky tvrdí, že „stížnosti“ mohli podávat nejen občané, 

ale i cizinci, avšak nepřipadá jí nijak podezřelé, že to zákon explicitně nezmiňuje. Zdá se mi naopak zcela 

nemyslitelné, že by takto důležitá skutečnost mohla být jen tiše předpokládána. 

366 HARRIS 2013b, s. 222. Stejné vysvětlení této pasáže podává SCHÖPSDAU 2011, s. 237–238 (odpovídá tomu i 

jeho překlad na s. 30). V polemice s Morrowem tvrdí, že první ustanovení se týká špatného rozhodování o 

vzájemných proviněních mezi občany, druhé ustanovení se týká provinění samotných úředníků; přebírá 

přitom Astovu opravu ἑκάστων na ἕκαστον (to se tak stává přímým předmětem slovesa ἐπανάγειν), τὰ … 

ἀδικήματα pak chápe jako akuzativ absolutní. 



 

84 

 

I kdyby Platón neměl na mysli jakákoli další provinění úředníků, ale pouze přehmaty 

související s udělováním pokut, možnost podání žaloby kýmkoli zmiňuje i tak pouze 

dodatečně, nejspíše s ohledem na situace, kdy poškozená osoba není schopna bránit se 

sama. Dativ agenta v první větě proto stále dává smysl a je dosti násilné reinterpretovat ho 

z hlediska druhé věty jako dativ prospěchu. Znamená to, že žádná z údajných paralel nijak 

nepodporuje reinterpretaci dativu v našem dokumentu. Pokud by chtěl zákon o προβολή 

stanovit, že pokuta má být vyplacena poškozené osobě, nikoli žalobci, lze předpokládat, že 

by to bylo řečeno přímo. Skutečnost, že ke stíhání či potrestání má dojít v něčím zájmu, bylo 

obvyklé vyjadřovat mnohem explicitněji za pomoci přeložky ὑπέρ s genitivem, přičemž v 

Platónových Zákonech se takovéto vyjádření objevuje dvakrát v přímé souvislosti 

s adjektivem ὑπόδικος.367 

Poslední věta dokumentu καθὰ περὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀδικούντων γέγραπται je podle 

Harrise rovněž podezřelá, neboť je příliš vágní.368 Z tohoto hlediska nepředstavuje žádnou 

záchranu Spaldingova oprava ἄλλων τῶν na ἄλλως πῶς, k níž se kloní MacDowell, jelikož 

přítomnost druhého τῶν se mu jeví – zcela oprávněně – jako nadbytečná.369 S touto opravou 

se totiž věta stává ještě vágnější. Spojovat konec dokumentu se slovy o Thargéliích, jak činí 

Drerup, je podobně neudržitelné, jak již bylo řečeno výše.370 Jisté opodstatnění má chápat 

spojení τῶν ἀδικούντων ve smyslu τῶν περὶ τὴν ἑορτήν ἀδικούντων, jak navrhl Weil.371 

V tomto případě je však třeba předpokládat v textu lakunu. Pokud měla mít věta nějaký 

konkrétní smysl, tj. pokud měla odkazovat na předchozí zákon o προβολή, spojení 

„ohledně/vůči svátku“ zde nemohlo chybět. 

Lze uzavřít, že text dokumentu v § 10 Démosthenovy řeči obsahuje množství 

problematických detailů a naopak neobsahuje detaily, které by obsahovat měl, pokud má 

dávat požadovaný smysl a odpovídat Démosthenovu shrnutí příslušného zákona. Různé 

dílčí pokusy o textovou opravu a výklad přinášejí pouze částečně uspokojivá řešení. Spíše 

                                                        

367 PLAT. Leg. IX.871b: ὑπόδικος τῷ ἐθέλοντι τιμωρεῖν ὑπὲρ τοῦ τελευτήσαντος γιγνέσθω; tamtéž, X.907e: ἐὰν 

δέ τις ἀκούσασα ἀρχὴ μὴ δρᾷ ταῦτα, αὐτὴ ἀσεβείας ὑπόδικος γιγνέσθω τῷ ἐθέλοντι τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν νόμων. 

Dále srov. [ARIST.] Ath. pol. 9.1: τὸ ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων; IG II2 226, ř. 37–40: 

εἶ[ναι] / τὰς αὐτὰς τιμω<ρ>ίας αἵ[περ] / [κ]αὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων εἰσ[ὶν] / Ἀθηναίων. 

368 HARRIS 2013b, s. 222. 

369 MACDOWELL 1990, s. 235. 

370 Srov. pozn. 347. 

371 WEIL 1883, s. 118. 
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než předpokládat, že původně autentický text zákona byl v průběhu textové tradice 

mnohočetně porušen, se mi proto jeví smysluplnější zavrhnout celý dokument jako pozdní 

falzum. Některé zdánlivě neproblematické detaily, které Foucart vydával za jasný doklad 

autenticity,372 ve skutečnosti svědčí pouze o tom, že sestavovatel pseudo-dokumentu byl 

dobře obeznámen s klasickou literaturou, podle níž napodoboval konkrétní formulace právě 

ve snaze vyvolat zdání starobylosti a autenticity.373 Jelikož však znalost literatury sama o 

sobě nezaručuje správné chápání významů a kontextů, vznikl text značně problematický, 

mimo jiné i kvůli pochybné snaze formulovat klíčová ustanovení odlišně než samotný 

Démosthenés. 

 

3.2.3.3. Rekonstrukce zákonů a procedury 

Z rozboru vložených zákonů vyplynulo, že oba dokumenty jsou krajně podezřelé a jejich 

text nelze při rekonstrukci procedury προβολή užívat. Obsah původních zákonů, které 

Démosthenés nechal soudního hlasatele přečíst v §§ 8 a 10, tak můžeme rekonstruovat 

pouze na základě Démosthenovy řeči samotné. Jak již bylo řečeno, tyto dva zákony 

neregulovaly podávání „stížností“ na přečiny spáchané během athénských svátků obecně, 

ale pouze o Dionýsiích.374 Kromě toho, jak zmiňuje Démosthenés v § 175, existoval zvláštní 

zákon o „stížnostech“ na přečiny spáchané během mystérií, který byl mladší než zákon o 

Dionýsiích. Jak rovněž uvádí Démosthenés, tento zákon o Dionýsiích ještě neexistoval 

v době, kdy podobný čin jako Meidiás spáchal Alkibiadés,375 tj. před rokem 415. Lze proto 

soudit že tyto zákony byly přijaty teprve po peloponnéské válce, nejspíše až ve 4. století. 

                                                        

372 Srov. např. FOUCART 1877, s. 174–175, kde je za doklad autenticity vydávána formulace ἐπὶ Ληναίῳ (již 

nacházíme rovněž v AR. Ach. 504 či IG II2 1496, ř. 74 a 105), místo níž by prý padělatel užil v pozdějších dobách 

obvyklý název svátku Λήναια (gen. τῶν Ληναίων). 

373 Např. užití formulace ὑπόδικος ἔστω τῷ παθόντι mohlo být přímo ovlivněno znalostí ISOCR. 20.2. Spojení 

προβολαὶ αὐτοῦ ἔστωσαν zase mohlo vzniknout pod vlivem spojení προβολὰς αὐτῶν εἶναι, jež nacházíme v 

XEN. Hell. I.7.35. Značně podezřelé užití slova κῶμος ve smyslu ἄνδρες (tuto interpretaci sám Foucart popírá, 

jelikož by podle něho indikovala podvrženost dokumentu, jde však o interpretaci nejekonomičtější) pak mohlo 

být inspirováno znalostí PIND. Pyth. 5.22, kde nacházíme spojení τόνδε κῶμον ἀνέρων. 

374 Mohlo se navíc jednat o dvě ustanovení jednoho a téhož zákona, srov. s. 77. Z praktických důvodu budu 

nicméně i nadále podle potřeby hovořit o dvou zákonech. U některých opatření, o nichž bude řeč níže, nelze 

zcela jednoznačně určit, zda byla součástí textu citovaného v § 8 či § 10, není to však příliš zásadní. 

375 DEM. 21.147; srov. [AND.] 4.20–21; PLUT. Alc. 16.5. 
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Nemáme žádné doklady o tom, že by existovaly zákony o „stížnostech“ na přečiny proti 

dalším svátkům, jejich existenci však zcela jistě nelze vyloučit. 

Pokud jde o definici přečinů, kvůli kterým bylo možné podávat „stížnosti“, lze považovat 

za jisté, že původní zákon citovaný v § 8 obsahoval slova o „provinění proti svátku“ (ἀδικεῖν 

περὶ τὴν ἑορτήν) jako předmětu „stížností“, jež mají být projednány na sněmu v Dionýsově 

divadle. Toto spojení a jeho mírné obměny se totiž v Démosthenově řeči opakují 

mnohokrát.376 Z příslušných pasáží plyne, že „provinění proti svátku“ nebylo formulací 

užitou pouze Démosthenem ve „stížnosti“ proti Meidiovi, ale muselo být obsaženo přímo 

v zákonu, na jehož základě byla tato „stížnost“ podána. Jelikož „stížnosti“, jak bylo řečeno 

úvodem, se mohly týkat i úplně jiných přečinů, je sotva přijatelné, že by zákon o podávání 

„stížností“ na sněmu v Dionýsově divadle/svatyni nijak nespecifikoval, čeho se právě tyto 

„stížnosti“ mají týkat.377 Je rovněž pravděpodobné, že slova o provinění proti svátku měla 

typickou kazuistickou formu s prospektivním konjunktivem. Užívá ji ve svém shrnutí 

jednak sám Démosthenés (i když místo jím užitého perfekta byl v zákonu spíše prézentní 

tvar), jednak byl analogicky formulován zákon o „proviněních proti záležitostem 

v docích“.378 

I když Démosthenés Meidiovo provinění několikrát označuje jako bezbožnost,379 v 

samotném zákonu se podstatné jméno ἀσέβεια ani sloveso ἀσεβεῖν zřejmě nevyskytovalo. 

Provinění proti svátku nebylo zákonem nejspíše nijak podrobněji specifikováno. Lze sice 

uvažovat o tom, že zákon uváděl několik exemplárních činů, které každopádně 

nepředstavovaly vyčerpávající výčet, je ovšem otázka, proč žádný z nich Démosthenés 

nezmiňuje. Záleželo tedy nejspíše vždy na tom, zda ten či onen konkrétní čin byl shledán 

                                                        

376 DEM. 21.1: καὶ προὐβαλόμην ἀδικεῖν τοῦτον περὶ τὴν ἑορτήν; dále §§ 9, 11, 19, 26 (citováno v pozn. 302), 

28, 175, 178 (zde περὶ τὰ Διονύσια místo περὶ τὴν ἑορτήν), 180, 199 (zde ἀσεβεῖν místo ἀδικεῖν), 214, 227 (zde 

participium ἀσεβῶν místo ἀδικῶν). 

377 MACDOWELL 1990, s. 14 a 18, je v této věci nedůsledný, když na jednu stranu tvrdí, že při proceduře 

προβολή byl přečin („offence“) kategorizován jako ἀδικεῖν περὶ τὴν ἑορτήν, na druhou však soudí, že zákon 

citovaný v § 8 tuto frázi obsahovat nemusel. 

378 Srov. IG II2 1631, ř. 398–401: εἶναι δὲ καὶ εἰσαγγελ-/ίαν αὐτῶν εἰς τὴμ βουλὴν καθάπε-/ρ ἐάν τις ἀδικεῖ 

περὶ τὰ ἐν τοῖς νε-/ωρίοις. Citovaná slova jsou sice součástí zvláštního usnesení zacíleného na konkrétní 

osoby, klíčová fráze, uvozená spojkou καθάπερ, nicméně nemůže poukazovat k ničemu jinému než ke 

zvláštnímu zákonu či usnesení, kde bylo stanoveno, jakým způsobem postuovat, „pokud se někdo proviní 

proti záležitostem v docích“. Podobnou formu měl i zákon o „provinění vůči athénskému lidu“, srov. pozn. 72. 

379 DEM. 21.51, 55, 104, 114, 120, 130, 199, 227. 
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jako odsouzeníhodný athénským sněmem. V tomto ohledu se tedy jednalo o přečin 

podobně vágně definovaný jako ἀσέβεια či ὕβρις, s nimiž Démosthenés v řeči Proti Meidiovi 

rovněž pracuje, když se snaží blíže určit charakter Meidiova provinění. 

Jako samoúčelnou a zavádějící je proto třeba odmítnout distinkci mezi „charge“ 

(„obvinění“/„obžaloba“) a „offence“ („přečin“), s níž pracuje Rowe, když tvrdí, že 

Démosthenés musel u soudu blíže specifikovat, jakého přečinu se Meidiás vlastně dopustil, 

a že ho specifikoval jako ὕβρις, i když stejně tak dobře mohl zkusit argumentovat, že 

přečinem byla ἀσέβεια.380 Pochybné je především již Roweho výchozí tvrzení, že zákon o 

προβολή nespecifikoval, kterého z několika možných zákonem daných přečinů („several 

possible statutory offences“) se obviněný dopustil. Zákon ve skutečnosti tento přečin jasně 

specifikuje jako ἀδικεῖν περὶ τὴν ἑορτήν, i když se z našeho hlediska může jednat o 

specifikaci poněkud vágní. Toto vágní označení přečinu, přítomné v textu zákona, pak bylo 

v Démosthenově „stížnosti“ blíže určeno vyjmenováním konkrétních činů, které Meidiás 

spáchal. Z hlediska fungování athénského soudnictví se muselo jednat o specifikaci 

postačující. Démosthenovo nakládání s pojmy ὕβρις a ἀσέβεια nebylo vynuceno právním 

systémem, který by si liboval v abstraktních definicích – vzhledem k absenci 

profesionálních právníků žádný takovýto systém v Athénách neexistoval –, ale 

Démosthenovou rétorickou strategií. Démosthenés se v rámci zveličování (αὔξησις) snažil 

ukázat, že Meidiás se svým jednáním provinil nejen proti zákonu o Dionýsiích, ale i proti 

mnoha dalším zákonům. Toto zveličování mělo za účel přesvědčit soudce, že si Meidiás 

zaslouží nejen odsouzení, ale i nejvyšší trest. 

Zákon citovaný v § 10 byl specifičtější, jelikož nařizoval podávání „stížností“ na lidi, kteří 

porušují zákaz vymáhat ve sváteční době dluhy, zabírat cizí majetek a dopouštět se násilí. 

Tento zákon tedy zakazoval činnosti, jež byly mimo sváteční dobu legální. Zákaz násilného 

chování však měl nejspíše obecnější platnost a nevztahoval se pouze na vymáhání dluhů, u 

něhož mohla být jistá míra násilí za normálních okolností povolena. Z tří „stížností“ na 

násilné chování, které Démosthenés ve své řeči zmiňuje, se vymáhání dluhů týkala jen 

jedna.381 Z Démoshenových slov je zřejmé, že během sváteční doby bylo zakázáno vymáhat 

                                                        

380 ROWE 1994, s. 59–63; na s. 59, pozn. 21, paradoxně sám přiznává, že athénské právo žádnou takovouto 

distinkci nejspíše neznalo, čímž celý svůj výklad staví na hlavu. Tento ne zcela průhledný výklad zřejmě 

nepochopil HARRIS 2008, s. 80, pozn. 20, jinak by nemohl tvrdit, že předmětem Démosthenova obvinění 

(„charge“) nebyla v Roweově pojetí ὕβρις, ale ἀσέβεια. 

381 Srov. s. 65–66. 
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soukromé dluhy. Otázkou je, zda se zákaz týkal i vymáhání dluhů vůči státu. Lze-li soudit na 

základě dokladů z jiných částí Řecka, nelze vyloučit, že vymáhání těchto dluhů mohlo být 

během svátků povoleno. Takovouto výjimku totiž nalézáme v jednom nařízení z Delf ze 

2. století.382 Považuji každopádně za pravděpodobné, že k označení sváteční doby bylo 

v zákoně užito slovo ἱερομηία,383 které se objevuje v právě citovaném nařízení z Delf a které 

dvakrát užívá i sám Démosthenés (§§ 34–35). Nečiní tak sice v bezprostřední parafrázi 

zákona, dodatečně ho však charakterizuje právě jako zákon o „posvátné době“.384 

Pokud jde o postup při podávání „stížností“ a jejich dalším projednávání, první otázkou 

je, zda při podání „stížnosti“ hráli nějakou roli prytanové (tj. předsedající část rady pěti set), 

o nichž se zmiňuje text vloženého dokumentu. Jelikož tento dokument je nevěrohodný a 

Démosthenés se zmiňuje pouze roli proedrů při projednávání „stížností“ na sněmu, 

v odborné literatuře obvyklé tvrzení, že psané „stížnosti“ byly před jednáním sněmu 

podávány prytanům,385 je třeba brát s rezervou jako nedostatečně podložené relevantními 

prameny. I když jistě nelze zcela vyloučit, že o stížnostech byla nejprve informována rada, 

jež mohla pravomocně rozhodovat o udělení pokut do výše pěti set drachem,386 je 

pravděpodobné, vzhledem k Ísokratovu rozlišení různých procedur ke stíhání sýkofantů, že 

                                                        

382 FD III 3.238 (r. 160/59), ř. 13: … καὶ οἱ ἄρχοντες ἐκπρ[ά]ξαντες καὶ ἐν ταῖς ἱερομηνίαις… 

383 Místo překladu „sacred month“ („posvátný měsíc“), který uvádí LSJ, s.v. ἱερομηία, lze za lepší ekvivalent 

považovat „sacred time of (the) month“ („posvátné období měsíce“), který užívají např. HORNBLOWER 1991, s. 

451 (v komentáři ad THUC. III.56.2) či PELLING 2000, s. 69. Řecký termín totiž mohl označovat i období kratší než 

celý jeden měsíc, srov. STENGEL 1913. 

384 DEM. 21.35: ἔθεσθ’ ἱερὸν νόμον αὐτῷ τῷ θεῷ περὶ τῆς ἱερομηνίας. – „Přijali jste posvátný zákon o posvátné 

době s ohledem na samotného boha.“ Jak MACDOWELL 1990, s. 254, tak HARRIS 2008, s. 99, pozn. 79, tvrdí že 

Démosthenés zde odkazuje na zákon citovaný v § 8. Pomineme-li možnost, že v §§ 8 a 10 nejsou citovány dva 

zcela odlišné zákony, ale dvě části jednoho a téhož zákona „o posvátné době“ během Dionýsií, je i tak zřejmé, 

že užití slova ἱερομηνία dává smysl především v zákoně citovaném v § 10, neboť ten zakazoval i činnosti mimo 

sváteční dobu povolené. Kromě toho Démosthenés v §§ 34–35 naráží na Meidiovo násilné chování, přičemž 

násilí bylo explicitně zakázáno právě v § 10. 

385 Srov. např. LIPSIUS 1905, s. 215; BUSOLT – SWOBODA 1926, s, 1010. HARRISON 1971, s. 59; MACDOWELL 1978, s. 

194; MACDOWELL 1990, s. 13. 

386 Možnost, že před sněmem se o průběhu Dionýsií jednalo na zvláštním zasedání rady, nelze vyloučit, 

jelikož podobně tomu bylo i v případě mystérií, srov. pozn. 328. Právo rady udělovat pokuty do maximální 

výše pěti set drachem dokládá především [DEM.] 47.43; srov. HARRISON 1971, s. 56; RHODES 1972, s. 147; 

MACDOWELL 1978, s. 236; RHODES 1981, s. 540. 
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všechny typy „stížností“ byly předkládány přímo na sněmu a rada o nich nejen nejednala, 

ale ani o nich nebyla předem informována.387 

Démosthenés se ve své řeči zmiňuje o tom, že žádnému cizinci sice nebylo povoleno, aby 

během Dionýsií vystupoval jako sborista, zároveň však bylo zakázáno, aby chorégové 

sboristy prověřovali (pod pokutou 50 drachem) nebo je dokonce donutili si sednout (pokuta 

1000 drachem).388 Tato opatření byla nejspíše součástí samostatného zákona, jelikož 

Démosthenés je se zákony o προβολή nijak nespojuje. I tak nejsou z našeho hlediska 

irelevantní. Lze předpokládat, že uložení pokuty ve výši 50 drachem bylo plně v pravomoci 

příslušných úředníků, především archonta, případně i dalších úředníků, kteří měli pořádání 

Dionýsií na starosti.389 Pokutu ve výši 1000 drachem mohl pravomocně uvalit pouze porotní 

soud, navrhnout její udělení a přivést věc k soudu však nejspíše rovněž patřilo mezi 

kompetence či povinnosti archonta. Je proto rovněž pravděpodobné, že informace o 

pravomocně udělených pokutách a návrhu vyšších pokut, které měly být následně 

projednány soudem, byly součástí zprávy, již archón předkládal k projednání na sněmu po 

Dionýsiích.390 

„Stížnosti“ projednávané na tomtéž sněmu tedy nepředstavovaly jediný způsob, jak 

stíhat přečiny narušující průběh Dionýsií, ale byly spíše jakýmsi doplňkem k již dříve 

existujícím nástrojům pokutování a trestání, které měly v rukou odpovědné úřady. Totéž 

muselo platit pro mystéria a všechny další svátky, pokud v souvislosti s nimi bylo podávání 

„stížností“ zavedeno.391 Podstatný rozdíl byl nicméně v tom, že „stížnost“ mohl přednést 

                                                        

387 Srov. pozn. 284. Zatímco radě byla dle Ísokrata předkládána εἰσαγγελία, o προβολή jednal přímo lid, tj. 

sněm. Rovněž RHODES 1972, s. 56, píše, že o προβολή mohl rovnou jednat sněm. 

388 DEM. 21.56. Ač se Démosthenés nevyjadřuje příliš explicitně, má jistě na mysli prověřování sboristů 

konkurenčních sborů v době, kde se konala představení, nikoli kontrolu svých vlastních sboristů při 

nacvičování. 

389 Právo archonta udělovat pokuty v souvislosti s Dionýsiemi plyne jasně z DEM. 21.179, kde je toto právo 

přisouzeno dokonce i jeho přísedícím, srov. MACDOWELL 1990, s. 396. Právo udělovat pokuty do výše padesáti 

drachem dokládá již citované usnesení o Héfaistiích z roku 421/0 (IG I3 82, ř. 25–28), srov. s. 50. 

390 Kromě těchto dvou konkrétních pokut mohl archón nepochybně udělovat a navrhovat pokuty i kvůli 

dalším přečinům. 

391 V souvislosti s mystérii měl udělování pokut na starosti basileus, jak dokládá zákon (někdy z 60tých až 

40tých let 4. století) regulující průběh právě tohoto svátku (Agora XVI 56, ř. 36). Podobně zákon o Malých 

Panathénajích z třicátých let 4. století dával hieropoiům právo udělovat „tresty stanovené v zákonech“ (LSCG 

33 B = R/O 81 B, ř. 34–35 [= CGRN 92, ř. 35–36]), citováno v pozn. s. 231. 
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kterýkoli občan. Jak je navíc zřejmé z případu Menippos vs. Euandros, přinejmenším pro 

„stížnosti“ na vymáhání dluhů během sváteční doby platilo, že je mohli podat nejen 

athénští občané, ale i cizinci.392 Zajímavé rovněž je, že ve všech případech zmíněných v 

Démosthenově řeči byla osoba podávající „stížnost“ zároveň osobou, jež byla konkrétním 

přečinem osobně poškozena. Je pravda, že Démosthenés konkrétní příklady vybíral 

s ohledem na svůj vlastní případ, takže se nemuselo jednat o pravidlo, šlo však 

přinejmenším o jev velmi obvyklý. 

Démosthenem zmíněná stížnost na archontova přísedícího ukazuje, že „stížnosti“ mohly 

sloužit jako nástroj ke stíhání odpovědných úředníků, kteří se svého úkolu zhostili 

neadekvátně a kteří by sami sobě asi těžko navrhli udělení pokuty či jiného trestu. Kromě 

toho zavedení „stížností“ mohlo zvyšovat šanci, že budou stíhány všem zjevné přečiny, 

které měli za úkol stíhat odpovědní úředníci, ale z nějakého důvodu tak neučinili. Nelze 

proto vyloučit, že okruh přečinů, které stíhali odpovědní úředníci, se částečně překrýval 

s okruhem přečinů, na které mohl podat „stížnost“ kdokoli. Lze se například ptát, proč 

Meidiás nebyl za napadení Démosthena před zraky široké veřejnosti stíhán přímo 

archontem, který měl udržování pořádku během svátku na starosti. Možná se počítalo s tím, 

že na přečiny vůči soukromým osobám podají „stížnost“ postižené osoby samy, příslušní 

úředníci tak pokutovali pouze takové přečiny, které neměli žádnou konkrétní oběť 

schopnou zahájit stíhání. 

Tím se vracíme k otázce, jíž jsme se dotkli v první části kapitoly, zda stěžovatel mohl při 

následném soudním jednání žádat jako trest osobní kompenzaci. Démosthenés říká, že mu 

ze zvoleného postupu vůči Meidiovi nemůže vzejít žádný prospěch,393 zatímco případ 

Menippos vs. Euandros implikuje, že pokuta mohla být vyplacena nikoli do státní pokladny, 

ale žalobci. Pokud nechceme tento rozpor vysvětlovat tím, že Démosthenés podal na Meidiu 

γραφὴ ὕβρεως, zatímco Menippos podal na Euandra soukromou žalobu pro škodu, nabízejí 

se jiná vysvětlení. Především nelze vůbec vyloučit, že Démosthenovo tvrzení je klamavé, že 

ve skutečnosti mohl žádat osobní kompenzaci, i když navrhl či plánoval navrhnout trest 

smrti, případně likvidační pokutu do státní pokladny. Takovéto klamání není o nic méně 

pravděpodobné než údajně klamavý náznak možnosti potrestat smrtí Euandra, pokud by 

                                                        

392 Tento případ se sice týkal eleusínských mystérií, lze ale oprávněně předpokládat, že totéž právo dával 

cizincům i zákon o Dionýsiích, jelikož oba zákony byly dle Démosthena takřka totožné (DEM. 21.175). 

393 DEM. 21.28 (citováno v pozn. 298). 
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pravdu měl Harris a Euandros byl stíhán čistě soukromou žalobou pro škodu.394 Jinou 

z možností je, že Démosthenés podal stížnost na základě zákona citovaného v § 8, který 

možnost soukromé kompenzace neumožňoval, zákon citovaný v § 10 však tuto možnost 

dával. Určitě není nijak nesmyslné předpokládat, že zákon zakazující vymáhání soukromých 

dluhů během svátku explicitně připouštěl možnost úplného zrušení tohoto dluhu a 

v případě cizinců též kompenzaci výdajů vzniklých v důsledku nutnosti vyčkávat 

v Athénách na soudní rozhodnutí, což bychom dnes nazvali jako „soudní výlohy“. 

Z Démosthenových slov předjímajících Meidiovy argumenty plyne, že v zákonu, na jehož 

základě podal stížnost, a nejspíše ani v této stížnosti samotné nebyl navržen žádný 

konkrétní trest, ale standardní formulí ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι byla otevřena cesta k 

jakémukoli trestu, ať již finančnímu či „tělesnému“, což zahrnovalo i tresty nejvyšší jako 

vyhnanství či smrt.395 Navzdory Harrisovu kategorickému tvrzení nepovažuji za vyloučené, 

že minimálně v případě προβολή se pod „jakýkoli“ trest mohla schovat i soukromá 

kompenzace. Mohlo se jednat právě o specifikum této procedury, jež překračovala 

standardní hranici mezi veřejným a soukromým. 

Pokud nicméně nechceme připustit, že v rámci προβολή bylo možné dosáhnout 

soukromé kompenzace, nabízí se řešení v alternativním chápaní klíčové věty, již bude 

nutno ocitovat v originále. Důvod, proč byla na Euandra podána „stížnost“ a proč byla 

sněmem schválena, vysvětluje Démosthenés takto:396 

 

ὅτι δίκην ἐμπορικὴν καταδικασάμενος τοῦ Μενίππου, οὐκ ἔχων πρότερον λαβεῖν αὐτόν, ὡς 

ἔφη, τοῖς μυστηρίοις ἐπιδημοῦντος ἐπελάβετο. κατεχειροτονήσατε μὲν διὰ ταῦτα, καὶ οὐδ᾽ 

ὁτιοῦν ἄλλο προσῆν· εἰσελθόντα δ᾽ εἰς τὸ δικαστήριον ἠβούλεσθε μὲν θανάτῳ κολάσαι, τοῦ δὲ 

προβαλλομένου πεισθέντος τὴν δίκην τε πᾶσαν ἀφεῖναι ἠναγκάσατε αὐτόν, ἣν ᾑρήκει 

πρότερον (ἦν δὲ δυοῖν αὕτη ταλάντοιν), καὶ προσετιμήσατε τὰς βλάβας, ἃς ἐπὶ τῇ 

καταχειροτονίᾳ μένων ἐλογίζετο αὑτῷ γεγενῆσθαι πρὸς ὑμᾶς ἅνθρωπος. 

 

„Protože na Menippovi vysoudil obchodní při, ale nedařilo se mu ho dříve zastihnout, zadržel 

ho, jak pravil, když se zde nacházel během mystérií. Vaše hlasování proti němu mělo tento 

                                                        

394 Srov. výše, s. 66-67. Pokud by Menippos skutečně podal soukromou žalobu pro škodu, pak by 

Démosthenova slova naznačující možnost uvalit trest smrti musela působit jako zjevně nesmyslné přehánění. 

395 DEM. 21.25 (řecký text v pozn. 412). K samotné formuli srov. DEM. 24.63; CANEVARO 2013, s. 156; HARRIS 

2013b, s. 228. 

396 DEM. 21.176. 
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důvod a žádný jiný; když pak přišel k soudu, chtěli jste ho potrestat smrtí, jelikož se ale 

stěžovatel nechal přemluvit, donutili jste ho, aby se vzdal celého toho sporu, který dříve 

vyhrát (šlo v něm o dva talenty), a jako trest navíc jste přidali zaplacení škody, již si ten člověk 

před vámi napočítal a jež mu vznikla, jelikož zde musel setrvávat kvůli odsuzujícímu 

hlasování. 

 

Standardní výklad, podle něhož měl Euandros zaplatit škodu Menippovi, předpokládá, že 

výrazem ἅνθρωπος, které je podmětem slovesa ἐλογίζετο, je míněn právě Menippos, který 

je v předchozím paragrafu charakterizován slovy Καρός τινος ἀνθρώπου.397 Je však skutečně 

nevyhnutelné, aby velmi obecné slovo ἄνθρωπος v obou paragrafech označovalo tutéž 

osobu? V § 176 je užito se členem ve funkci ukazovacího zájmena, ale jinak bez přívlastku, 

zatímco v § 175 bylo zdůrazněno, že šlo o Kára. Gramaticky paralelní k větě se 

slovesem ἐλογίζετο je předchozí vedlejší věta se slovesem ᾑρήκει, jehož nevyjádřeným 

podmětem je zcela jistě Euandros. Vzhledem k tomuto paralelismu dává z čistě 

gramatického hlediska větší smysl vidět za výrazem ἅνθρωπος, které je podmětem slovesa 

ἐλογίζετο, právě Euandra, nikoli Menippa, který se skrývá za genitivem absolutním τοῦ δὲ 

προβαλλομένου πεισθέντος. K tomu je třeba připočíst fakt, že slova εἷς μὲν οὗτος, jimiž po 

výrazu ἅνθρωπος začíná bezprostředně následující paragraf, se vztahují rovněž 

k Euandrovi. 

Pokud je tento výklad správný, znamenalo by to, že Euandros ve své obhajobě nejen 

odmítal, že by měl být potrestán za porušení zákona zakazujícího vymáhání dluhů během 

svátku, ale navíc opovážlivě vypočítával, jaké další škody mu vznikly v důsledku 

sněmovního hlasování a čekání na soud. Vzhledem k tomu, že Euandros byl cizinec, součástí 

sněmovního hlasování mohlo být i nařízení, že do doby, než proběhne soud, nesmí opustit 

Athény. Bez tohoto nařízení by totiž mohl Euandros z Athén snadno odjet a natrvalo tak 

uniknout athénské spravedlnosti.398 Je rovněž možné, že Euandros nehovořil o škodě, již 

hodlal vymáhat na Menippovi, ale o škodě, jež mu vznikla ve vztahu k Athéňanům, tj. i 

athénským porotcům zasedajícím na soudu, k nimž se Démothenés ve své řeči obracel. 

                                                        

397 DEM. 21.175; srov. MACDOWELL 1990, s. 392, 395. 

398 Podobná opatření mohla zcela jistý být součást hlasování o „stížnostech“, vezmeme-li v potaz nejstarší 

doložený případ užití této procedury. Jak uvádí XEN. Hell. I.7.35, při schválení „stížnosti“ na muže odpovědné 

za odsouzení stratégů po bitvě u Arginús museli obvinění muži jmenovat své ručitele. 
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V tomto smyslu lze interpretovat slova πρὸς ὑμᾶς, pokud je budeme chápat v závislosti na 

infinitivu γεγενῆσθαι. 

Takovéto vypočítávání škody se muselo jistě jevit jako troufalé, a proto není divu, že bylo 

Euandrovi připočítáno jako dodatečný trest, který byl zaplacen do státní poklady. 

Démosthenés zdůrazňuje, jak extrémně špatně Euandros dopadl, ač se jen snažil vymoci 

peníze, na které měl nárok. Nejenže se jich nedomohl, ale celý jeho nárok byl zrušen a místo 

náhrady škody, jež mu vznikla čekáním na soud, musel tuto částku navíc sám zaplatit. 

Zůstává nicméně faktem, že i kdyby Euandros pokutu zaplatil do státní pokladny, Menippos 

měl značný osobní prospěch z toho, že došlo ke zrušení jeho dluhu vůči Euandrovi, takže 

jeho trest nebyl ve svém celku čistě veřejný, ale obsahoval nepominutelný soukromý 

rozměr. 

I když se uvedený výklad může zdát poněkud odvážný, jistou logiku má. Jako 

neudržitelný se naopak při podrobnějším zkoumání ukazuje výklad Harrisův, podle něhož 

Menippos podal na Euandra čistě soukromou žalobu pro škodu, jelikož odsouhlasení 

„stížnosti“ na sněmu prý bylo jen jakýmsi veřejným pokáráním, nemajícím žádné právní 

důsledky. Lze mít za jisté, že v případě soukromé žaloby pro škodu musel žalobce 

v okamžiku podání žaloby uvést i konkrétní výši způsobené škody, o jejíž náhradu žádal. 

Z Démosthenových slov zároveň plyne, že ona škoda měla vzniknout v důsledku schválení 

„stížnosti“ sněmem, což má smysl chápat jedině v tom smyslu, že škoda vznikla v době mezi 

hlasováním na sněmu a soudním procesem.399 V okamžiku podání žaloby však nebylo možné 

tuto dobu předem odhadnout, tj. nebylo ani možné vypočítat výši oné v budoucnu vzniklé 

škody.400 Bylo by rovněž dosti zvláštní, kdyby Menippos podával žalobu kvůli tomu, že 

v Athénách musí setrvávat v důsledku „stížnosti“, již sám podal, zvláště pokud by 

odsouhlasení „stížnosti“ sněmem žádné důsledky vlastně nemělo. 

I když budeme předpokládat, že výše škody byla vypočítána předem na základě doby, jež 

uplynula mezi incidentem a hlasováním na sněmu, jak věc chápe Harris, i tak zůstává 

                                                        

399 Stejně jako MACDOWELL 1990, s. 395, soudím, že spojení ἐπὶ τῇ καταχειροτονίᾳ + μένων je třeba chápat 

zároveň časově i kauzálně ve smyslu „po odsuzujícím hlasování“ a „v jeho důsledku“. Chápání „čekaje na 

odsuzující hlasování“ naopak nedává příliš smysl, jelikož hlasování se konalo hned po svátku, tj. mohlo se 

jednat o dobu nanejvýš několika málo dní. Právě tohoto chápání se však ve svém překladu drží HARRIS 2008, s. 

151 („by staying for your vote“), což ovšem zároveň předpokládá upřednostnění zcela minoritního čtení 

χειροτονίᾳ místo καταχειροτονίᾳ (v rukopise S před korekturou). 

400 Podobně již BOECKH 1871 [1818], s. 161. 
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problémem, že částka odpovídající vzniklé škodě byla podle Démosthena připočtena jen 

jako dodatečný trest,401 jelikož primárním trestem bylo zrušení Euandrovy pohledávky. 

V rámci čistě soukromé žaloby pro škodu bylo asi sotva možné vymáhat zrušení 

předchozího soudního rozhodnutí o povinnosti zaplatit dva talenty. Ona škoda, vzniklá 

v důsledku nutnosti zdržovat se v Athénách o několik dní navíc, se této enormní částce 

zcela jistě nemohla ani zdaleka vyrovnat. I kdyby tedy podmětem slovesa ἐλογίζετο byl 

Menippos, což je stále vcelku pravděpodobný předpoklad, pak připočítání škody vzniklé 

v důsledku setrvávání v Athénách mohlo být učiněno teprve dodatečně na soudu, což 

znamená, že se nemohlo jednat o standardní δίκη βλάβης.402 

 Tím se dostáváme k bezprostředně související otázce: kdy a kým byly v rámci procedury 

προβολή navrhovány tresty? Jisté je, že se jednalo o tzv. ἀγὼν τιμητός, tj. proces, při němž 

se muselo hlasovat dvakrát, nejprve o vině, poté o trestu, jelikož zákon žádný závazný trest 

za příslušný přečin nestanovil.403 Podle některých badatelů bylo pro proceduru προβολή 

charakteristické, že na rozdíl od standardních žalob, kdy žalobce navrhoval konkrétní trest 

již v okamžiku podání žaloby, zde byl trest navrhován až na soudu, pokud první hlasování o 

vině dopadlo v neprospěch obviněného.404 Když totiž Démosthenés hovoří o tom, že si 

Meidiás zaslouží trest smrti či alespoň likvidační pokutu,405 zdá se, že žádný konkrétní trest 

                                                        

401 Svědčí o tom užití slovesa προστιμᾶν. K dodatečným trestům čili trestům navíc (προστίμημα) srov. LIPSIUS 

1908, s. 255–257, který nicméně soudí, že zde je toto sloveso užito ve volnějším smyslu, jelikož ve všech 

ostatních případech byl konkrétní dodatečný trest předvídán zákonem a byl „tělesný“, např. uvěznění osob 

odsouzených k zaplacení pokuty do státní pokladny či ztráta občanských práv při odsouzení za určité přečiny. 

Nemohla však být úhrada nákladů, jež vznikla cizincům v důsledku nutnosti setrvávat v Athénách, rovněž 

předvídána zákonem? Pokud šla pokuta do státní pokladny, mohlo se rovněž jednat o dodatečný trest k 

primárnímu trestu zrušení dluhu. 

402 Na tomto místě je třeba upozornit, že spojení ἐξ ἰδίου πράγματος, jež nacházíme v § 177, vysvětluje 

Euandrovu soukromou a do jisté míry oprávněnou motivaci k porušení zákona o Dionýsiích a je kladeno do 

protikladu k ὕβρις, tj. zpupnosti, jež měla být jedinou motivací Meidiova agresivního chování (tj. Meidiás 

neměl žádný skutečný důvod Démosthena napadnout). Toto spojení proto nelze vydávat za důkaz toho, že 

Menippos podal čistě soukromou žalobu pro škodu, jak činí HARRIS, 2013, s. 256, jako by spojení vysvětlovalo 

Menippovu motivaci k zahájení stíhání, nikoliv Euandrovu motivaci k porušení zákona. 

403 Srov. HARP. s.v. ἀτίμητος ἀγὼν καὶ τιμητός (Α 257); LIPSIUS 1908, s. 248–252; HARRISON 1971, s. 80–82; TODD 

1993, s. 133–135. 

404 BOECKH 1871 [1818], s. 160–161; BAKE 1844, s. xli; LIPSIUS 1905, s. 218; ERBSE 1956, s. 148; HARRISON 1971, s. 63–

64, 82. 

405 DEM. 21.152. 
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ještě nenavrhl. Další charakteristikou prý bylo, že soud se nemusel rozhodnout pro návrh 

žalobce ani pro alternativní trest, který si navrhoval odsouzený, ale mohl uvalit trest dle 

svého uvážení.406 Podle Bakeho spočívala hlavní charakteristika v tom, že na soudu se 

jednalo pouze o výši trestu, jelikož o vině již bylo definitivně rozhodnuto při hlasování na 

sněmu.407 

Zavrhnout je na prvním místě třeba poslední z dohadů. Je totiž zřejmé, že Démosthenés 

přesvědčuje soudce především o tom, že Meidiás má být odsouzen, což znamená, že soud 

rozhodoval i o vině, nikoli pouze o výši trestu.408 Jako nereálnou je třeba zavrhnout i 

představu, že porotní soud, sestávající z několika stovek osob, mohl sám navrhovat nějaké 

alternativní tresty.409 Proti představě, že žalobce navrhoval konkrétní trest teprve na soudu, 

lze namítnout pouze to, že takovýto postup by obviněného udržoval ve značné nejistotě 

ohledně možného výsledku soudního procesu, což se příliš neslučuje s naší představou o 

předvídatelnosti práva. V tomto smyslu argumentuje Pecorella Longo, podle níž se προβολή 

od jiných žalob v otázce určování trestu nijak nelišila. Autorka soudí, že u všech žalob musel 

žalobce navrhnout při podání žaloby konkrétní trest, od jisté doby však bylo možné tento 

návrh na soudu ještě změnit. Menippos tedy původně navrhl trest smrti, svůj návrh však 

nakonec zmírnil. Démosthenés rovněž navrhl trest smrti, jelikož ho však rovněž ještě mohl 

změnit, není nic zvláštního na tom, že v řeči Proti Meidiovi, tj. před hlasováním o vině, 

naznačuje možnost zmírnění na peněžitou pokutu.410 

Předpoklad, že standardní žaloby obsahovaly jako svou pevnou součást návrh trestu, že 

však žalobce mohl svůj návrh na soudu ještě zmírnit, se zdá vcelku pravděpodobný.411 

Neznamená to však nutně, že postup v případě προβολή musel být totožný. I kdyby totožný 

                                                        

406 GOODWIN 1906, s. 162. 

407 BAKE 1844, s. xxxiv–xxxviii. 

408 Bakeho nekonzistentní dohady podrobil kritice již SCHÖMANN 1847, s. 599–602; srov. LIPSIUS 1905, s. 216, 

pozn. 130; GOODWIN 1906, s. 161; HARRISON 1971, s. 63. Nutnost dvojího hlasování (tj. nejprve o vině, poté o 

trestu) v případě Démosthenés vs. Meidiás plyne jasně především z DEM. 21.151. 

409 K praktické nerealizovatelnosti této možnosti srov. ARIST. Pol. II.8 1268b; LIPSIUS 1908, s. 254. 

Démosthenova vyjádření, naznačující, že soudci sami navrhují trest (DEM. 21.21, 151, 176), je třeba brát 

s rezervou; srov. LIPSIUS 1905, s. 218, pozn. 117; HARRISON 1971, s. 63–64. 

410 PECORELLA LONGO 2007, s. 132–136. Autorka nediskutuje otázku, zda korigování původního návrhu mohlo 

znamenat i zpřísnění trestu. Z hlediska argumentu předvídatelnosti je tuto možnost třeba vyloučit. Pokud 

měla předvídatelnost fungovat, pak pravidlo muselo být takové, že původní návrh mohl být pouze zmírněn. 

411 Není ostatně vůbec nový, srov. např. LIPSIUS 1908, s. 253; GOODWIN 1906, s. 161. 
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byl, pak vzhledem k tomu, že návrh konkrétního trestu se ve skutečnosti stal pouhou 

formalitou, je zřejmé, že návrh mohl být formulován naprosto vágně. Jasným dokladem je 

Démosthenovo předjímání Meidiových námitek proti Démosthenem zvolenému postupu. 

Jak již bylo naznačeno výše, formuli ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι Démosthenés nezmiňuje 

ani tak proto, že by byla součástí zákona, na jehož základě podal „stížnost“, ale proto, že 

představovala „ocenění“ (τίμημα), tj. trest, který Démosthenés navrhl před konáním 

soudu.412 Skutečně se tedy zdá, že návrh trestu byl z čistě formálního hlediska součástí 

Démosthenovy „stížnosti“, o níž hlasoval sněm,413 tento návrh však byl formulován 

naprosto vágně, takže spíše vyžadoval upřesnění, než že by umožňoval zmírnění. 

Nepředvídatelnost možného výsledku snad byla také jednou z věcí, na niž si Meidiás 

stěžoval. 

Vzhledem k tomu, že „stížnost“, o níž jednal soud, byla nejprve schválena sněmem, 

někteří badatelé soudí, že žalobce, který nezískal ani pětinu hlasů všech soudců, nebyl na 

rozdíl od podobného neúspěchu v případě standardní veřejné žaloby nijak pokutován, a to 

vzhledem k tomu, že takovéto pravidlo platilo v případě eisangelie, jež se rovněž před soud 

dostala teprve po předběžném schválení sněmem či radou pěti set.414 Tento předpoklad lze 

považovat za vcelku oprávněný, i když ho nelze doložit žádnými prameny. Za mnohem 

méně jisté považuji jiné obvyklé tvrzení, že totiž schválení „stížnosti“ sněmem stěžovatele 

nijak nezavazovalo pokračovat ve stíhání, že bylo nezávazným veřejným pokáráním, i když 

představovalo jakýsi „předsudek“ (praeiudicium), který dával stěžovateli šanci, že uspěje i u 

soudu.415 Toto tvrzení je obvykle úzce propojeno s představou, že k soudu s Meidiou 

                                                        

412 DEM. 21.25: δημοσίᾳ κρίνειν αὐτὸν καὶ τίμημα ἐπάγειν ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι – „veřejně ho soudit a 

navrhovat jako trest cokoli, co je třeba vytrpět či zaplatit“. Srov. BOECKH 1871 [1818], s. 160–161, který správně 

poznamenal, že pokud by Démosthenés navrhl konkrétní trest, Meidiás by měl nejspíše námitky právě proti 

tomuto konkrétnímu trestu. 

413 Jiná možnost je, že návrh trestu byl připojen teprve po schválení „stížnosti“ sněmem, kdy ji převzali 

thesmothetové, mající za úkol stanovit datum procesu a předsedat soudnímu jednání. 

414 GOODWIN 1906, s. 162; LIPSIUS 1905, s. 219; BERNEKER 1957, s. 47; HARRISON 1971, s. 64. 

415 Srov. BOECKH 1871 [1818], s. 163; LIPSIUS 1905, s. 217; HARRISON 1971, s. 60; MACDOWELL 1978, s. 195. Poněkud 

extrémně tento názor formuluje RHODES 1981, s. 659, který tvrdí, že ať již sněm hlasoval pro „stížnost“, nebo 

proti ní, stěžovatel mohl, ale nemusel ve stíhání pokračovat. Zamítnutí „stížnosti“ sněmem však muselo 

znamenat její konec, jak správně poznamenává GOODWIN 1906, s. 158. Pokud stěžovatel navzdory odmítnutí 

„stížnosti“ sněmem nepřestal toužit po soudním procesu, musel nepochybně podat standardní soukromou či 

veřejnou žalobu. V případě neúspěchu při této veřejné žalobě by mu však hrozila pokuta. 
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nakonec vůbec nedošlo a Démosthenova řeč Proti Meidiovi nebyla přednesena, což má 

plynout z její nehotovosti a Aischinových slov z řeči Proti Ktésifóntovi,416 pronesené roku 330, 

že se Démosthenés nechal uplatit a žalobu stáhl.417 

 Představu o nedokončenosti řeči napadl Erbse, který rovněž odmítl chápat Aischinova 

slova jako důkaz toho, že k soudu nedošlo. Soud dle Erbseho proběhl, přičemž Aischinés na 

citovaném místě s notnou dávkou zlomyslnosti naráží nikoli na stažení žaloby a 

mimosoudní vyrovnání, ale na to, že Démosthenés soud vyhrál, zahodil však možnost 

náležitě se Meidiovi pomstít a místo pořádného trestu nakonec navrhl pokutu pouhých 

třicet min (= 3000 drachem), jež byla zaplacena jemu, nikoli do státní pokladny.418 Tvrzení 

antických autorů se tak neopírá o nic jiného než o špatné pochopení Aischinových slov. 

Erbseho závěry přijal z větší části MacDowell, který nicméně stále připouští, že možnost 

soukromého vyrovnání a stažení žaloby nelze definitivně vyloučit.419 

Harris naopak rozhodně tvrdí, že soud musel proběhnout a řeč musela být pronesena, 

jelikož jinak by Démosthenés nemohl předkládat žádné další veřejné žaloby, které, jak víme, 

předkládal. Odmítá naopak Erbseho interpretaci Aischinových slov. Podle Harrise Aischinés 

naznačoval, že se Démosthenés nechal přemluvit k soukromému vyrovnání, pomluva však 

byla vyslovena teprve s velkým časovým odstupem nejméně šestnácti let, takže ji nelze brát 

jakkoli vážně. V řečech pronesených dříve totiž Aischinés na proces s Meidiou nenarážel, 

což by jistě neopomenul učinit, pokud by Démosthenovo nečestné jednání v souvislosti 

s tímto případem bylo všeobecně známou skutečností. O výsledku procesu proto nelze říci 

nic jistého, i když je pravděpodobné, že Meidiás prohrál a byl potrestán relativně mírnou 

pokutou.420 

                                                        

416 AESCHIN. 3.52: … καὶ ὡς ἀπέδοτο τριάκοντα μνῶν ἅμα τήν τε εἰς αὑτὸν ὕβριν καὶ τὴν τοῦ δήμου 

καταχειροτονίαν, ἣν ἐν Διονύσου κατεχειροτόνησε Μειδίου. – „… a jak za třicet min prodal potupu, již utrpěl, a 

spolu s ní i odsuzující hlasování lidu, které jste proti Meidiovi odhlasovali v Dionýsově divadle.“ 

417 Tato interpretace se objevují již u antických autorů, srov. PLUT. Dem. 12.3–6; [PLUT.] Vit. X or. 844d; BOECKH 

1871 [1818], s. 163–173; SCHÄFER 1858, s. 58–63; WEIL 1883, s. 103–104; BLASS 1893, s. 37–38, 338–339; GOODWIN, s. 

136; HUMBERT – GERNET 1959, s. 6–7; MACDOWELL 1978, s. 196–197; OSBORNE 1985, s. 51; PECORELLA LONGO 2007, s. 

134. 

418 ERBSE 1956, s. 149–151; takto již GROTE 1862, s. 90. 

419 MACDOWELL 1990, s. 23–28; na s. 24 se přiklání ke Groteho a Erbseho interpretaci Aischinových slov. 

420 HARRIS 1989, s. 129–136; jisté je prý jen to (s. 135), že Meidiás nebyl potrestán smrtí, vyhnanstvím, ani 

konfiskací majetku, jelikož žil a působil ještě dlouho potom, jak plyne z AESCHIN. 3.115. Harrisův výklad přejímá 

OBER 1994, s. 91–92. 
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Harrisova argumentace vychází do značné míry z předpokladu, že Démosthenova žaloba 

proti Meidiovi byla γραφὴ ὕβρεως a Menippova proti Euandrovi byla δίκη βλάβης.421 Jak 

však bylo ukázáno výše, tento Harrisův předpoklad je pochybný, a proto ani jeho námitky 

proti Erbseho interpretaci nelze považovat za neotřesitelné. Aischinova slova je 

nepochybně třeba brát s rezervou jako pomluvu spoléhající na krátkou paměť athénských 

spoluobčanů, určitě však můžeme vyloučit možnost, že Démosthenés na soudu prohrál. 

V tomto případě by se totiž Aischinova pomluva musela jevit jako zcela nesmyslná i po 

tolika letech – tak špatnou paměť Athéňané určitě neměli. Samotná pomluva přitom mohla 

být podle mého názoru vyslovena, ať již pokuta byla zaplacena do státní pokladny, nebo 

Démosthenovi. Podivnost Démosthenova chování by to naznačovalo v obou případech, i 

když ve skutečnosti se o nic podivného jednat nemuselo. 

Na otázku, zda při stíhání v rámci procedury προβολή mohl žalobce za určitých okolností 

navrhnout jako trest osobní kompenzaci místo pokuty do státní pokladny, tedy na základě 

dostupných pramenů nelze podat definitivní a jednoznačnou odpověď. Minimálně 

v případě porušení zákazu vymáhat dluhy je zřejmé, že trest nebyl čistě veřejný, jelikož 

žalující dlužník měl zjevný osobní prospěch ze zrušení dluhu, k němuž mohl být obžalovaný 

odsouzen a které mohlo být zákonem explicitně předvídáno, aby věřitele od vymáhání 

dluhů během svátku dostatečně odradilo. 

 

3.2.3.4. Účel procedury 

Podávání „stížností“ na přečiny spáchané v souvislosti se svátkem bylo podle MacDowella 

zavedeno proto, aby vykompenzovalo absenci veřejného žalobce a občané byli pobídnuti ke 

stíhání přečinů týkajících se veřejného zájmu.422 Toto vysvětlení nelze tak docela přijmout, 

jelikož vychází z nesprávné, byť rozšířené představy o charakteru athénského práva. 

Absence zvláštní instituce veřejného žalobce v moderním slova smyslu je sice 

nepopiratelná, neznamená však, že v Athénách nebyly žádné odpovědné úřady pověřené 

stíháním nejrůznějších přečinů. Právě naopak.423 Jak již bylo řečeno výše, „stížnosti“ je třeba 

                                                        

421 Harris např. na s. 130 odmítá Erbseho tvrzení, že pokuta byla zaplacena Démosthenovi, jelikož v rámci 

γραφὴ ὕβρεως soukromá kompenzace nepřipadala v úvahu. 

422 MACDOWELL 1978, s. 195 a 197. 

423 Srov. HARRIS 2013a, s. 28–44 (k jednotlivým úřadům), s. 44–50 (k radě pěti set a areopagu), s. 351–352 

(seznam relevantních epigrafických dokladů z 5. století). 
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chápat spíše jako jakýsi doplněk k již existujícím nástrojům určeným ke stíhání přečinů 

spáchaných během svátku.424 

 Podle Démosthena představoval zákon zavádějící podávání „stížností“ v souvislosti s 

Dionýsiemi rovněž jakýsi doplněk, byť v poněkud odlišném smyslu, jelikož rozšiřoval 

možnosti stíhání útoků na soukromé osoby. Démosthenés uvádí konkrétně tři typy žalob, 

které se nabízely jako alternativa: soukromou žalobu pro škodu, soukromou žalobu pro 

ublížení na těle a veřejnou žalobu pro ὕβρις. Zároveň tvrdí, že zákony o těchto žalobách 

nepostačovaly, a proto byl zaveden zákon o „posvátné době“, tj. zákon, na jehož základě 

podal svou „stížnost“ proti Meidiovi.425 

Účelem tohoto zákona zjevně bylo zajistit poklidný a ničím nerušený průběh svátku, 

během něhož se v Athénách konala shromáždění velkého množství lidí, a to nejen občanů, 

ale i cizinců. Všechny soukromé spory musely během „posvátné doby“ ustoupit do pozadí, 

a proto bylo mimo jiné zakázáno vymáhání soukromých dluhů, činnost za jiných okolností 

zcela legální. Tím spíše muselo být vnímáno jako nepřijatelné veškeré násilné jednání, které 

bylo trestné i za normálních okolností. Zákon samotný nepracoval s pojmem „bezbožnost“, 

i když konkrétní činy, které byly na jeho základě stíhány, bylo možné a vcelku logické jako 

bezbožnost konceptualizovat a udělené tresty mohly být stejně přísné jako při odsouzení na 

základě veřejné žaloby z bezbožnosti. 

 

                                                        

424 Srov. s. 89–90. 

425 DEM. 21.35. V § 51 Démosthenés uvádí, že stejně tak adekvátní by bylo odsoudit Meidiu pro bezbožnost, 

jelikož napadl Démosthena ve chvíli, kdy zastával úlohu choréga. Následně nechává citovat věštby z Delf 

a Dódóny, aby ukázal, že slavnosti a sborové zpěvy se nekonají pouze na základě lidských zákonů, ale podle 

nařízení věšteb, takže napadení choréga či sboristy je třeba vnímat jako bezbožnost (§§ 52–55). 
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3.2.4. Svatokrádež a zpronevěra posvátných peněz 

Jak již bylo řečeno výše, specifický a svým způsobem nejzávažnější přečin náboženského 

rázu, jehož stíhání a trestání bylo nepochybně upraveno zvláštními zákony, představovala 

ἱεροσυλία.426 Tento přečin lze nejlépe přeložit jako „svatokrádež“ (srov. lat. sacrilegium) 

neboli krádež posvátných (tj. bohům zasvěcených) předmětů či vykrádání svatyní. Rovněž v 

Platónových Zákonech je svatokrádež pojímána jako zvláštní přečin odlišný od bezbožnosti. 

Zatímco ἀσέβεια představuje téma obšírně diskutované v desáté knize, ἱεροσυλία je 

mnohem stručněji probrána na začátku knihy deváté jako první ze tří nejzávažnějších 

zločinů vedle ústavního převratu a zrady. Platón zde nepodává žádnou definici toho, v čem 

svatokrádež spočívá, neboť to asi považoval za samozřejmé, ale zaměřuje se na otázku 

adekvátních trestů a průběh soudního jednání – to má být u všech tří zločinů stejné.427 

 Jak byla ἱεροσυλία pojímána v rámci athénského práva, je v mnoha ohledech nejasné. 

Lipsius ji definoval jako „odcizení posvátného majetku z posvátného místa“ a zároveň hájil 

již existující názor, že kromě tohoto zločinu – obligatorně trestaného smrtí, upřením 

pohřbu na attické půdě a zabavením veškerého majetku – existoval zvláštní přečin zvaný 

                                                        

426 Srov. s. 18. Zatímco sloveso συλᾶν (loupit, plenit) nacházíme již u Homéra, kde mj. označuje svlékání 

zabitých nepřátel (srov. HOM. Il. VI.71, XV.428, XVI.500), sloveso ἱεροσυλεῖν je poprvé doloženo u Aristofana a 

Antifónta (AR. Vesp. 845; ANT. 5.10;), adjektivum ἱερόσυλος je poprvé u Lýsii, Xenofónta a Aristofana (Lys. 30.21; 

XEN. Hell. I.7.22; AR. Plut. 30), substantivum ἱεροσυλία pak u Xenofónta a Platóna (XEN. Apol. 25; PLAT. Resp. 

IV.443a3; Phaed. 113e2–3; Leg. IX.854b2, 869b13, 885a7); již u Aischyla, Eurípida či Hérodota se ale objevuje 

spojení slovesa συλᾶν s odpovídajícími předměty (τὰ ἱερά apod.), srov. SCHLESINGER 1933, s. 30–31. 

427 PLAT. Leg. IX.853d5–856a8 (svatokrádež), 856b1–c8 (ústavní převrat), 856e5–857a2 (zrada). K pasáži o 

svatokrádeži srov. COHEN 1983, s. 127–129; SAUNDERS 1991, s. 286–290 (takřka totéž SAUNDERS 1990, s. 69–73); 

SCHÖPSDAU 2011, s. 256–273. Platónovy návrhy vycházejí z athénské praxe, ale zároveň se od ní záměrně 

odchylují. Cizinci a otroci dopadení při svatokrádeži mají být zbičováni a vyhnáni z obce (jejich provinění jim 

má být zároveň vytetováno na ruce a čelo), pouze občané (jimž se dostalo nejlepší možné výchovy, takže již u 

nich není naděje na nápravu) mají být potrestání smrtí a upřením pohřbu na území obce (854d1–885a2); 

Platón nicméně odmítá, aby byl komukoli za jakýkoli zločin zabaven veškerý majetek a aby trest byl přenášen 

na nevinné potomky (885a2–b6, 856c8–e3); soud rozhodující o smrti, v němž zasedají strážci zákonů a další 

přední úředníci, má rokovat tři dny a jeho hlasování spojené s přísahami u oltáře má být veřejné (855e6–

856a8). Pokud jde o nedostatečnou definici přečinu, teprve na počátku 10. knihy Platón dodatečně uvádí, že je 

lhostejné, zda svatokrádež proběhla násilně či tajně (885a7–b2). Podobně dodatečně, ale ještě v rámci 9. knihy 

– v návaznosti na obecné úvahy o podstatě viny –, navrhuje zohledňovat polehčující okolnosti, aby 

svatokrádci, rušitele ústavy a zrádci mohli být případně potrestáni nikoli smrtí, ale dočasným vyhnanstvím 

(864c10–e9). 
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„zpronevěra posvátných peněz“ (κλοπὴ ἱερῶν χρημάτων) a trestaný pouze peněžitou 

pokutou ve výši desetinásobku zpronevěřené částky, stejně jako tomu bylo u zpronevěry 

peněž veřejných.428 Existence tohoto zvláštního přečinu je dokládána hlavně dvěma 

případy. O prvním je zmínka v první z Tetralogií připisovaných řečníku Antifóntovi, o 

druhém v Démosthenově řeči O nepoctivém vyslanectví. O tom, že trestem byla pokuta, nikoli 

smrt, je řeč pouze v prvním případě, zatímco u druhého není otázka trestu tematizována.429 

Představu o dvou zvláštních přečinech s odlišnými tresty napadl Dittenberger, podle 

něhož Tetralogie – řešící zcela fiktivní případy mimo konkrétní prostor a čas – nejsou 

relevantním pramenem pro rekonstrukci athénského práva.430 Jak zároveň zdůraznil, pro 

zpronevěru neexistovalo žádné zvláštní slovo odlišující ji od krádeže, ale κλοπή mohla 

zahrnovat obojí. V textu zákona proti svatokrádcům a zrádcům, jak ho parafrázuje Xenofón, 

přitom nenacházíme sloveso ἱεροσυλεῖν, ale právě sloveso κλεπτεῖν, mající za předmět τὰ 

ἱερά, a přitom trestem je zde smrt, upření pohřbu a zabavení majetku.431 Dittenberger z toho 

vyvodil, že existoval pouze jeden zločin spočívající v odcizení posvátných předmětů či 

peněz – na svatosti místa, odkud bylo něco odcizeno, naopak vůbec nezáleželo –,432 trestem 

                                                        

428 LIPSIUS 1904, s. 200–203 (definice svatokrádeže na s. 200: „Entwendung von heiligem Eigentum aus heiliger 

Stätte“); LIPSIUS 1908, s. 399–401 (zpronevěra), 442–443 (svatokrádež). Lipsiovu definici přejímá THALHEIM 1913, 

sl. 1589. Rozlišení svatokrádeže a zpronevěry posvátných peněz přebírají např. JACOBY 1954, I, s. 494, II, s. 399, 

pozn. 49 (ad PHILOCH. FGrH 328 F 121); MACDOWELL 1978, s. 149; MANSFELD 1980, s. 71; COHEN 1983, s. 100–102; TODD 

1993, s. 107–108, 110; SCHÖPSDAU 2011, s. 257. Ke zpronevěře veřejných peněz srov. [ARIST.] Ath. pol. 54.2; RHODES 

1981, s. 598; COHEN 1983, s. 49–51. K samotnému rozlišení veřejných a posvátných peněz srov. BLOCK 2011, s. 

248–250. 

429 ANT. 2.1.6 (srov. 2.2.9); DEM. 19.293 (případ č. 33). Další podstatné svědectví o existenci zpronevěry 

posvátných peněz jako paralely ke zpronevěře peněz veřejných představuje DEM. 24.111–112, kde je zároveň 

řeč o desetinásobné pokutě (v §§ 120–122 a 177 je pak zpronevěra rétoricky postavena na roveň svatokrádeži). 

430 DITTENBERGER 1897, s. 10–20; srov. DITTENBERGER 1905, s. 470, kde již dává Lipsiovi částečně za pravdu. Na 

problematickou relevanci Tetralogií pro rekonstrukci athénské práva upozorňuje rovněž SEALEY 1984, s. 75–85. 

431 XEN. Hell. I.7.22: … κατὰ τόνδε τὸν νόμον κρίνατε, ὅς ἐστιν ἐπὶ τοῖς ἱεροσύλοις καὶ προδόταις, ἐάν τις ἢ τὴν 

πόλιν προδιδῷ ἢ τὰ ἱερὰ κλέπτῃ, κριθέντα ἐν δικαστηρίῳ, ἂν καταγνωσθῇ, μὴ ταφῆναι ἐν τῇ Ἀττικῇ, τὰ δὲ 

χρήματα αὐτοῦ δημόσια εἶναι. – „… suďte je podle zákona, který je namířen proti svatokrádcům a zrádcům: 

pokud někdo zrazuje město nebo krade/zpronevěřuje posvátné věci, ať je souzen porotním soudem, a pokud 

bude odsouzen, ať není pohřben na území Attiky a jeho majetek ať propadne státu.“ Trest smrti sice není 

explicitně uveden, ale zdá se být implikován. Trest smrti dokládají další prameny, srov. pozn. 441. 

432 DITTENBERGER 1897, s. 16; na důkaz toho, že místo bylo irelevantní, cituje PLAT. Leg. 857b4–8; dále by bylo 

možné uvést ARIST. Rhet. 1374a4–5: κλέψαι μὲν ἀλλ’ οὐχ ἱεροσυλῆσαι (οὐ γὰρ θεοῦ τι) – „byla sice spáchána 

krádež, ale ne svatokrádež (nešlo totiž o věc patřící bohu)“, srov. COHEN 1983, s. 98. Ani jedna z pasáží podle 
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pak byla za všech okolností smrt. Jediný rozdíl prý byl mezi technickým jazykem práva a 

běžnou řečí, přičemž ἱεροσυλία představovala výraz z oblasti běžné řeči, nikoli práva.433 

Toto tvrzení je sice jasně vyvráceno prameny ze 4. století, na druhou stranu nelze popřít, že 

spojení slovesa κλεπτεῖν s posvátným majetek je doloženo dříve než sloveso ἱεροσυλεῖν. 

Toto spojení nacházíme již v Solónových verších, tedy někdy počátkem 6. století.434 

Dosud nejobsáhlejší zpracování problému předložil Cohen, podle něhož dostupné 

prameny jednoznačně nepotvrzují ani jedno z uvedených pojetí, ale spíše naznačují, že 

situace byla poněkud složitější.435 Cohen vychází z předpokladu, že v samotných zákonech 

nebyly přečiny nijak jasně definovány, a proto konceptuální hranice svatokrádeže byly 

značně fluidní a překrývaly se s dalšími přečiny, nicméně Lipsiova definice vystihuje to, co 

lze nazvat standardním případem.436 Cohen připouští existenci zpronevěry posvátných 

peněz trestané pokutou ve výši desetinásobku zpronevěřené částky, šlo však o přečin, 

z něhož mohli být obviněni pouze příslušní úředníci během skládání účtů po skončení 

funkčního období, užitou procedurou prý proto nebyla technicky vzato γραφή, ale 

                                                                                                                                                                             

mne tak docela nevyvrací možnosti, že uloupení veřejných či soukromých peněz uložených ve svatyni mohlo 

být rovněž bráno jako ἱεροσυλία. I v římském právu bylo dlouho sporné, zda sacrileigum zahrnuje pouze krádež 

posvátného majetku, nebo i jiného majetku, který byl v chrámu dočasně uložen, srov. SKŘEJPEK 1999, s. 185–

186; Cicero v rámci nedokončeného dialogu O zákonech vcelku jasně navrhoval, aby obojí bylo bráno jako stejně 

závažný zločin (CIC. Leg. II.9.22.1, srov. II.16.40–41). 

433 DITTENBERGER 1897, s. 18–19. Představa o striktním rozdílu mezi technickým jazykem práva a běžným 

jazykem je pochybná na obecné rovině, v tomto konkrétním případě je pak vyvracena záznamem pólétů 

(prodejců majetku zabaveného obcí, rovněž odpovědných za obecní pronájmy) z roku 367/6, kde se ἱεροσυλία 

jednoznačně uvádí jako název přečinu, kvůli němuž byl odsouzen jistý Theosebés (Agora XIX P5 = R/O 36, ř. 13: 

ἁλόντος Θεοσέβος ἱεροσυλίας). Kromě toho DEM. 23.26 vcelku jasně naznačuje, že součástí nějakého platného 

zákona či usnesení byla věta začínající slovy ἐάν τις ἱεροσυλήσῃ – „pokud někdo spáchá svatokrádež“, srov. 

COHEN 1983, s. 97. Sloveso ἱεροσυλεῖν nacházíme i na začátku Platónem navrženého zákona (PLAT. Leg. 

IX.854d1): Ὃς δ᾽ ἂν ἱεροσυλῶν ληφθῇ… – „Kdo bude dopaden při svatokrádeži…“ 

434 SOL. fr. 4.11–12 West (= DEM. 19.255): οὔθ’ ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δημοσίων / φειδόμενοι κλέπτουσιν 

ἀφαρπαγῆι ἄλλοθεν ἄλλος. Jde o nejstarší doklad rozlišování mezi majetkem veřejným a posvátným, srov. 

CONNOR 1988, s. 165. 

435 COHEN 1983, s. 93–115; ještě více než Lipsius a Dittenberger zde probírá i nápisné doklady z jiných řeckých 

obcí (s. 103–111); v polemice s představou, již zastával THALHEIM 1913, sl. 1590 a LATTE 1920, s. 83–86, však tvrdí, 

že zde nebyl žádný jednotný řecký koncept svatokrádeže, a proto výpovědní hodnotu těchto dokladů pro 

rekonstrukci právní situace v Athénách je velmi malá. 

436 COHEN 1983, 93–98, 114–115. 
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εὔθυνα.437 V návaznosti na Hansena dodává, že odlišnost v trestech mohla být primárně 

důsledkem užití odlišné procedury, s čímž spojuje další Hansenovo tvrzení, že svatokrádci 

patřili do zvláštní skupiny zločinců označovaných jako κακοῦργοι (doslova „zločinci“), kteří 

byli jednak trestáni smrtí, jednak proti nim byla uplatňována procedura ἀπαγωγή, 

spočívající v osobním zatčení a „odvedení“ k příslušnému úřadu – podmínkou zde bylo 

dopadení při činu či s předmětem doličným.438 Na rozdíl od předchozích autorů proto Cohen 

nepočítá s možností, že by svatokrádež mohla být stíhána prostřednictvím standardní 

veřejné žaloby (γραγή).439 

Pravdou je, že v jediném z doložených případů svatokrádeže, u něhož je v pramenech 

zmíněna konkrétní procedura, je touto procedurou právě ἀπαγωγή, nicméně dotyčný nebyl 

odveden k úřadu jedenácti, do jejichž kompetence spadali κακοῦργοι, ale k prytanům 

reprezentujícím radu pěti set.440 Pokud jde o tresty, Cohen nebere v potaz doklady, podle 

nichž smrt nemusela být v konkrétních případech obligatorním trestem. Narážky u Ísokrata 

a Lykúrga naznačují, že přinejmenším ve 4. století se mohl porotní soud rozhodnout i pro 

mírnější trest, i když v obou případech může jíž o pouhou rétoriku.441 

                                                        

437 COHEN 1983, s. 100–102. 

438 COHEN 1983, s. 94, pozn. 6, 102–103; srov. HANSEN 1976, s. 45–46. Zahrnutí svatokrádců mezi „zločince“ 

podle nich dokládá ANT. 5.9–10 (§ 10 citován v pozn. 443), ač předchozí výklad tohoto místa, který pokládám za 

smysluplnější, byl právě opačný, srov. DITTENBERGER 1897, s. 20; THALHEIM 1913, sl. 1589. O tom, že svatokrádci 

byli úzce asociováni se „zločinci“, svědčí spíše XEN. Mem. I.2.62; Apol. 25 (společným jmenovatelem je zde trest 

smrti). Podle [ARIST.] Ath. pol. 52.1 byli mezi „zločince“ počítáni především „zloději“ (κλέπται), 

„otrokáři/únosci“ (ἀνδραποδισταί) a „zloději oděvů“ (λωποδύται) – některé další typy „zločinců“ uvádí na 

citovaných místech Xenofón –, jejich zatčení měl na starosti úřad jedenácti, a pokud se hned přiznali, byli 

popraveni bez soudu. Jednalo se zřejmě o kriminálníky z okraje společnosti či cizince, vůči nimž byly 

uplatňovány přísnější normy než vůči solidním občanům, srov. HANSEN 1976, s. 36–48; GAGARIN 2003. Kdo 

všechno byl počítán mezi „zločince“ z hlediska zákona, je z narážek v pramenech obtížné určit, jelikož ve 

srovnání s pojmem svatokrádeže či bezbožnosti byl pojem κακούργημα („zločin“) mnohem vágnější. 

439 COHEN 1983, s. 98, pozn. 15. O existenci γραγὴ ἱεροσυλίας píše explicitně pouze POLL. VIII.40, což pro 

Cohena není věrohodný pramen. Novější autoři Cohenovu skepsi nesdílejí, respektive ji ani neregistrují, srov. 

TODD 1993, s. 107, 110; TODD 2007, s. 388; PHILLIPS 2013, s. 335. 

440 LIB. Arg. DEM. 24[25].1–3. Proceduru ἀπαγωγή je naopak třeba vyloučit v případě Theoseba, který byl 

odsouzen v nepřítomnosti, tj. zjevně nebyl před procesem zatčen (Agora XIX P5 = R/O 36, ř. 8–16). Dále není 

tato procedura pravděpodobná u případu, k němuž se vztahuje Lýsiova řeč Na Kalliovu obranu, neboť stíhání 

zde začalo udáním (μήνυσις), které na Kalliu podal jeho vlastní otrok, srov. LYS. 5.4–5; TODD 2007, s. 338. 

441 COHEN 1983, s. 101, pozn. 22, dokládá trest smrti povšechným odkazem na tyto pasáže: XEN. Mem. I.2.62; 

Apol. 25; Hell. I.7.22; LYS. 5; LYCURG. Leocr. 65; ISOCR. 20.6; PLAT. Resp. I.344b; DEM. 22.69. Zdaleka ne všechny však 
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Je zde ještě jedna nesrovnalost, jež bývá obvykle přehlížena. U Xenofónta je v souvislosti 

s procesem se stratégy po bitvě u Arginús roku 406 řeč o zákonu, který byl namířený proti 

svatokrádcům a zrádcům zároveň.442 V Antifóntově řeči O vraždě Héróda, již lze datovat do 

doby na přelomu dvacátých a desátých let 5. století, se naopak tvrdí, že každý ze zločinů byl 

předmětem zvláštních zákonů.443 Zjevný rozpor naznačuje, že o těchto zločinech mohlo 

současně existovat více vzájemně se překrývajících zákonů, což by vzhledem k poněkud 

chaotické situaci ke konci 5. století nebylo nijak překvapivé. 

Pokud jde o konceptuální hranice svatokrádeže, Cohen navzdory tvrzení o její naprosté 

fluidnosti velmi správně ukázal, že odnášení dřeva či vody ze svatyní nebylo klasifikováno 

jako ἱεροσυλία, ale trestem zde byla pouze peněžitá pokuta, obvykle nepříliš veliká, jak 

dokládá řada nápisně dochovaných nařízení z Athén i jiných řeckých obcí.444 Lze dodat, že 

jako ἱεροσυλία nebylo označováno ani násilí vůči prosebníkům, kteří se uchylovali do 

svatyní či k oltářům pod ochranu bohů, i když u tragických básníků se v tomto kontextu 

občas vyskytuje sloveso συλᾶν či substantivum συλήτωρ.445 Přestože ἱεροσυλία má stejný 

                                                                                                                                                                             

tvrdí, že smrt byla jediným možným trestem. Především ISOCR. 20.6 užitím substantiva τίμησις naznačuje, že o 

výši trestu rozhodoval soud, i když většinou vynesl rozsudek smrti, srov. PHILLIPS 2013, s. 335. LYCURG. Leocr. 

64–65 zase srovnává přísnost starých zákonodárců se současností, čímž může naznačovat, že v Lykúrgově 

současnosti nebyla svatokrádež vždy nutně trestána smrtí. Aniž by na tyto pasáže odkazoval, HARRISON 1971, s. 

82, řadí svatokrádež mezi přečiny, u nichž byl trest v určitých případech stanoven zákonem, v jiných byl 

ponechán na rozhodnutí soudu. O tom, že obvinění ze svatokrádeže projednával porotní soud, svědčí 

především XEN. Hell. I.7.22 a LYS. V.1. 

442 Citováno výše, pozn. 431. 

443 ANT. 5.10: Φασὶ δὲ αὖ τό γε ἀποκτείνειν μέγα κακούργημα εἶναι, καὶ ἐγὼ ὁμολογῶ μέγιστόν γε, καὶ τὸ 

ἱεροσυλεῖν καὶ τὸ προδιδόναι τὴν πόλιν· ἀλλὰ χωρὶς περὶ αὐτῶν ἑκάστου οἱ νόμοι κεῖνται. – „Oni nicméně 

tvrdí, že zabíjení je veliký zločin, a já jistě souhlasím, že je nadmíru veliký, stejně jako dopouštění se 

svatokrádeže či zrazování města/obce, ale o každé z těchto věcí jsou zákony stanoveny zvlášť.“ K dataci řeči 

srov. MAIDMENT 1941, s. 148; GAGARIN 1997, s. 173–174. 

444 COHEN 1983, s. 98–100, 102, 111–114. Zatímco pojem svatokrádeže není v tomto kontextu doložen vůbec, 

pojem bezbožnosti je doložen alespoň jednou, srov. pozn. 82 a 211. Pro chození na dřevo je navíc doložen 

zvláštní pojem ὑλασία a sloveso ὑλάζεσθαι, a to v citovaném usnesení o Thesmoforiu v Peiraieus (IG II2 1177 = 

LSCG 36 = CGRN 78, ř. 19–20), srov. s. 52. 

445 Srov. SCHLESINGER 1933, s. 33, pozn. 3; AESCHYL. Suppl. 927; SOPH. OC 922; EUR. Heracl. 243. Někteří autoři 

nicméně násilí ve svatyních s pojmem svatokrádeže směšují, srov. zvl. TRAMPEDACH 2005, s. 143, který následně 

(od s. 157) rozlišuje tyto typy: A) zapalování chrámů; B) ničení posvátných předmětů či stromů; C) krádež 

chrámového majetku, tj. ἱεροσυλία užším smyslu; D) znesvěcování chrámů, zvl. vojenským využitím; E) 

narušování průběhu rituálů; F) Nedbání kněží a kultických nařízení; G) nerespektování práv prosebníků. 
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základ jako ἀσυλία – vyjadřující nedotknutelnost konkrétních míst, zvláště svatyní, nebo 

konkrétních osob –,446 tyto dva pojmy nebyly přímými protiklady. Jediný doložený případ 

pošlapání práv prosebníků, které mělo v Athénách právní následky, představuje pobití 

Kylónových stoupenců, k němuž došlo v 7. století, přičemž v pramenech je tato masová 

vražda asociována nikoli s pojmem ἱεροσυλία, ale s pojmem ἄγος, vyjadřujícím velmi silnou 

poskvrnu či kletbu.447 Násilí vůči athénským amfiktyonům v Apollónově svatyni na Délu, 

jehož se v polovině sedmdesátých let 4. století dopustilo několik místních občanů, bylo 

právně kvalifikováno jako ἀσέβεια.448 Podobnou situaci zachycuje rozsudek smrti nad více 

než čtyřiceti muži ze Sard, kteří napadli posly přicházející z Efesu do místního Artemidina 

chrámu. Sloveso ἀσεβεῖν je zde nicméně užito pouze ve spojení s posvátnými předměty, 

které poslové nesli, zatímco násilí vůči poslům samotným je vyjádřeno slovesem ὑβρίζειν.449 

Konkrétních případů svatokrádeže je v Athénách doloženo málo. Osborne uvádí pouze tři 

případy, všechny ze 4. století.450 K nim lze připočíst nepochybně historickou osobu jednoho 

dalšího svatokrádce z konce 5. století.451 Pokud jde o stíhání, jemuž měl být vystaven sochař 

Feidiás někdy ve třicátých letech 5. století, je sporné, šlo-li o svatokrádež, zpronevěru či 

bezbožnost.452 Podobně je na tom Periklés, v jehož případě je nejasné i to, zda byl stíhán 

pouze jednou, nebo dvakrát.453 Jako zcela fiktivní je třeba odmítnout případ, k jehož 

odhalení údajně přispěl tragický básník Sofoklés.454 

 

                                                                                                                                                                             

Problém je v tom, že na rozdíl od latinského pojmu sacrilegium, které se stalo generickým označením pro 

přečiny náboženského rázu a takto přešlo i do moderních jazyků (srov. PARKER 1983, s. 144–190, kapitola 

„Sacrilege“, obsahující pestrou směs různých přečinů vedle svatokrádeže v užším smyslu), ἱεροσυλία tento 

význam nikdy nezískala, jelikož generickým označením byla ἀσέβεια. 

446 K rozlišení mezi nedotknutelností míst a nedotknutelností osob srov. SCHLESINGER 1933, s. 53–68. 

447 Případ č. 1. 

448 Případ č. 26. 

449 IEph 2, ř. 9–10: τά τε ἱ[ερὰ]/ ἠσέβησαγ καὶ τοὺς θεωροὺς ὕβρι[σαν]. K případu srov. HANFMANN 1987; MASSON 

1987; TRAMPEDACH 2005, s. 158 (č. B4); DELLI PIZZI 2011, s. 70–71; FILONIK 2013, s. 79. 

450 OSBORNE 1985, s. 56: případy č. 23, 27, 34. 

451 Případ č. 18. 

452 Případ č. 5. 

453 Případ č. 6. 

454 Případ č. 16. 
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3.2.5. Poškozování posvátných olivovníků 

Specifickým přečinem, přísností trestu srovnatelným se svatokrádeží, bylo pokácení či 

vykopání tzv. posvátného olivovníku. Na rozdíl od bezbožnosti či svatokrádeže, s nimiž 

někteří autoři tento přečin směšují,455 nespadal do jurisdikce porotních soudů, ale areopagu, 

což naznačuje, že šlo o přečin, který byl zákonem podchycen již v archaické době, stejně 

jako další přečiny, jejichž stíhání zůstalo areopagu na starosti v době klasické: úmyslné 

zabití či poranění, travičství a žhářství.456 

Podle báje, jež měla v Athénách nepochybně oficiální status, jelikož byla vyobrazena na 

západním štítu Parthenónu, vyrostl první olivovník světa na athénské Akropoli a vyrůst ho 

nechala bohyně Athéna, když soupeřila s Poseidónem o vládu nad Attikou.457 Za tento 

primordiální, stále živý olivovník byl vydáván strom rostoucí v rámci Erechtheia. Jak 

zaznamenal Hérodotos, byl spálen perským vojskem během vyplenění athénské Akropole 

roku 480, z jeho pahýlu však prý hned následující den zázračně vyrostl nový výhonek.458 

Kromě tohoto zcela jedinečného olivovníku, který byl nutně vnímán jako posvátný, 

rostly na různých místech Attiky další olivovníky mající posvátný status a označované jako 

                                                        

455 Směšování s bezbožností: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 1893, II, s. 188; THALHEIM 1896, sl. 1530; LIPSIUS 1905, s. 

129; HEITSCH 1961, s. 204; HARRISON 1971, s. 175, pozn. 4; TODD 1993, s. 307; Todd 2007, s. 478. Směšování 

s bezbožností a svatokrádeží: GERNET – BIZOS 1924, s. 107–108 (bezbožnost zločinem spíše duchovním, i když 

v archaické době to asi ještě úplně neplatilo). Odlišování od bezbožnosti: RUDHARDT 1960, s. 89; PECORELLA LONGO 

2011, s. 43; PHILLIPS 2013, s. 409. 

456 Tyto přečiny prohlašuje [ARIST.] Ath. pol. 57.3 za jediné, které areopag soudí (srov. DEM. 23.24; POLL. 

VIII.117); kácení a vykopávání olivovníků je uvedeno dodatečně v jiném kontextu (60.2). Velké stáří zákona na 

ochranu posvátných olivovníků předpokládají WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 1893, I, s. 241; LATTE 1933, sl. 302; 

srov. BONNER – SMITH 1930, s. 258. Řečníci zdůrazňují velké stáří a trvalou jurisdikci areopagu jen v souvislosti 

se zákony o zabití, srov. ANT. 5.14; 6.2; DEM. 23.66. 

457 Srov. HDT. VIII.55; [APOLLOD.] III.14.1 (nejucelenější výklad báje); PAUS. I.24.5, 26.5, 27.2; PLUT. Them. 19.4. 

O tom, že olivovníky prý původně nerostly nikde jinde než v Athénách a byly obecně nejposvátnější (ze všech 

stromů), se zmiňuje HDT. V.82.2. 

458 HDT. VIII.55. Olivovník nerostl přímo v Erechtheově chrámu, ale v přilehlém Pandrosseiu, posvátném 

okrsku zasvěceném Kekrópově dceři Pandrossos, srov. [APOLLOD.] III.14.1; DION. HAL. Din. 3.5 = PHILOCH. FGrH 328 

F 67; TRAVLOS 19802, s. 213–214, 218. Uvedený příběh se zdá dokládat, že olivovník na Akropoli byl pro 

Athéňany osudovým stromem, jehož život byl nedílně spjat s životem obce, srov. HARRISON 1895, s. 89–90. Jeho 

nezničitelnost opěvuje i SOPH. OC 694–706, i když primárně míní olivovníky v Akadémii, srov. KAMERBEEK 1984, 

s. 108. Jak soudí PAPAZARKADAS 2011, s. 262, pozn. 10, 281, pozn. 90, posvátným olivovníkem (ἣ ἱερὰ ἐλαία), 

o němž se píše v PLUT. Thes. 18.1 a Sol. 12.12, je míněn právě strom na Akropoli. 
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μορίαι (sc. ἐλαῖαι).459 Nejznámější byla skupina dvanácti μορίαι rostoucích v Akadémii, které 

byly považovány za přímé odnože prvního olivovníku na Akropoli.460 I když mohly existovat 

další podobné háje, většinou se asi jednalo o jednotlivé stromy rostoucí osamoceně na 

soukromých pozemcích. Jejich posvátnost spočívala primárně v tom, že byly chápány jako 

Athénin majetek, což prakticky znamenalo, že si na jejich úrodu dělal nárok stát.461 Zajistit 

výběr olivového oleje z těchto stromů měl přinejmenším ve 4. století na starosti archón, olej 

byl následně skladován na Akropoli a během Velkých Panathénají byl udělován jako cena 

pro vítěze v gymnických a jezdeckých soutěžích.462 I když Velké Panathénaje, které se 

konaly jednou za čtyři roky a měly charakter všeřecké slavnosti, byly poprvé uspořádány 

někdy ve druhé čtvrtině 6. století, tzv. Malé Panatnénaje, slavené každoročně jako svátek 

čistě athénský, byly nepochybně svátkem mnohem starším.463 

 O tom, že poškozování tzv. posvátných olivovníků bylo přísně trestáno, nás informují 

dva prameny ze 4. století, aristotelská Athénská ústava a Lýsiova řeč O pahýlu. Tato řeč je 

obhajobou napsanou pro nejmenovaného Athéňana, který byl jistým Níkomachem 

                                                        

459 Toto adjektivum je obvykle vykládáno tak, že vyjadřuje charakter „dílu“, „podílu“, tj. že označuje Athénin 

vlastnický podíl na těchto stromech, srov. LATTE 1933, sl. 302; NILSSON 19673, s. 442; FRISK 1970, s.v. μορίαι; 

BEEKES 2010, s.v. μορίαι; TODD 2007, s. 485; PAPAZARKADAS 2011, s. 261. Byzantští lexikografové (PHOT. Lex. s.v. 

Μορίαι ἐλαῖαι; SUDA, s.v. Μορίαι; EM s.v. Μορίαν; srov. schol. AR. Nub. 1005) uvádějí, že tyto olivovníky byly 

posvátné/zasvěcené Athéně (což znamená, že jí patřily, neboť adjektivum ἱερός neslo tento význam), a 

zároveň připomínají, že z nich byl vybírán olej, který se rozdával při Panathénajích; kromě toho nabízejí 

alternativní výklad, podle něhož byl název odvozen od záhuby (μόρος) Poseidónova syna Halirrhothia, který 

se prý pokusil první olivovník pokácet či vykopat. Podstatné je, že o μορίαι se nejspíše psalo již v Solónových 

zákonech, kde byly stavěny do protikladu k olivovníkům označovaným jako στοιχάδες, tj. rostoucí „v řadě“, 

srov. POLL. V.36 = SOL. NOM. fr. 90/a Leão–Rhodes; tento údaj může pocházet z Filochora, srov. HARP. s.v. 

Περίστοιχοι (Π 63) = PHILOCH. FGrH 328 F 180 = SOL. NOM. fr. 90/b Leão–Rhodes. Odlišný protiklad nacházíme 

v LYS. 7.7 a 10, kde jsou vedle μορίαι ἐλαῖαι uvedeny ἰδίαι ἐλαῖαι, tj. soukromé olivovníky. První olivovník na 

Akropoli je jako μορία označen pouze v PLUT. Them. 19.4 a schol. AR. Nub. 1005. 

460 Schol. SOPH. OC 701 = Istros FGrH 334 F 30; PHOT. Lex. s.v. Μορίαι ἐλαῖαι; SUDA, s.v. Μορίαι; srov. schol. AR. 

Nub. 1005. Jako odnože prvního olivovníku byly tyto μορίαι vlastně jeho dílem, což mohlo rovněž hrát jistou 

roli v etymologii, srov. LATTE 1933, sl. 302. Na druhou stranu PAUS. I.30.2 uvádí, že v Akadémii roste olivovník, 

který se prý objevil jako druhý, což naznačuje, že vyrostl sám od sebe bez lidské pomoci. 

461 Z tohoto vyvstává poněkud scholastický spor, zda μορίαι byly majetkem posvátným, nebo spíše veřejným, 

srov. PAPAZARKADAS 2011, s. 283; ROUSSET 2013, s. 116. K roztroušenosti stromů srov. PAPAZARKADAS 2011, s. 264. 

462 [ARIST.] Ath. pol. 60.1 a 3. Srov. pozn. 469. 

463 K ustavení Velkých Panathénají srov. PARKER 1996, s. 75–77, 89–92. K Panathénajím obecně DEUBNER 19562, 

s. 22–35; PARKE 1977, s. 33–50; PARKER 2005, s. 253–269. 
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obžalován z toho, že na jednom ze svých pozemků nechal vykopat pahýl posvátného 

olivovníku. Mělo k tomu dojít za archonta Súniada, tj. roku 397/6, samotná žaloba však byla 

podána později.464 V Lýsiově řeči je několikrát vcelku jasně řečeno, že obžalovanému hrozí 

trest propadnutí majetku a vyhnanství.465 V Athénské ústavě, sepsané o více než půl století 

později, se nicméně tvrdí, že v minulosti bylo vykopání či pokácení tzv. posvátného 

olivovníku trestáno smrtí, nyní se však v dané věci žádné soudy nekonají, i když zákon stále 

platí.466 

Jak vysvětlit rozpor týkající se výše trestu? Jedna z možností je předpokládat, že ve věci 

posvátné olivy probíhal soud stejně jako ve věci úmyslného zabití (φόνος ἑκούσιος) neboli 

vraždy athénského občana. Při projednávání tohoto přečinu, který byl rovněž trestán smrtí 

a spadal do kompetence areopagu, hovořili žalobce i žalovaný dvakrát, nikoli pouze jednou, 

přičemž obžalovaný mohl před druhou řečí odejít dobrovolně do vyhnanství, čímž se trestu 

smrti vyhnul.467 V Lýsiově řeči však není nic, co by takovouto možnost naznačovalo. 

                                                        

464 Rok uvádí LYS. 7.11. Tvrzení, že žaloba byla podána mnohem později (§ 42: τοσούτῳ χρόνῳ ὕστερον), je 

poněkud vágní a možná nadsazené. Mohlo jít ve skutečnosti jen o pár let, nebo možná ani to ne, srov. GERNET – 

BIZOS 1924, s. 110; CAREY 1989, s. 114; TODD 2007, s. 481. K samotnému přečinu a otázce, zda „pahýl“ představuje 

adekvátní překlad řeckého slova σηκός, srov. pozn. 476. Fakt, že řeč byla přednesena před areopagem, tj. 

radou z Areova pahorku, dosvědčuje jednak oslovování soudců „rado“ (ὦ βουλή: LYS. 7.1, 5, 7, 9, 12, 27, 34, 36, 

38, 40, 42), jednak přímá zmínka o Areově pahorku (LYS. 7.22). 

465 LYS. 7.3, 25, 32, 41. 

466 [ARIST.] Ath. pol. 60.2: … καὶ εἴ τις ἐξορύξειεν ἐλαίαν μορίαν ἢ κατάξειεν, ἔκρινεν ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλή, 

καὶ εἴ [τ]ου καταγνοίη, θανάτῳ τοῦτον ἐζημίουν. … ὁ μὲν νόμος ἔστιν, ἡ δὲ κρίσις καταλέλυται. – „… a pokud 

někdo vykopal či pokácel posvátný olivovník, soudila ho rada z Areova pahorku, a pokud někoho odsoudila, 

potrestali ho smrtí… zákon sice platí, ale soudní projednávání vzalo za své…“ Ke kontextu, z něhož je citace 

vytržena, srov. dále. 

467 K možnosti odejít po první řeči do vyhnanství srov. ANT. 5.13; DEM. 23.69; MACDOWELL 1963, s. 113–115 

WALLACE 1989, s. 125; podle POLL. VIII.117 nebylo dovoleno odejít pouze těm, kteří byli obviněni z vraždy 

vlastních rodičů. Stejný postup v případě posvátných olivovníků předpokládají WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 

1893, I, s. 241; LIPSIUS 1905, s. 128, pozn. 24; HEITSCH 1961, s. 204; LEPPIN 2006, s. 187. Proti jsou naopak GERNET – 

BIZOS 1924, s. 108–109 (Lýsiás by trest smrti neopomenul zmínit, pokud by žalovanému skutečně hrozil, navíc 

stíhání zabití bylo soukromou záležitostí postižené rodiny, zatímco ochrana posvátných olivovníků byla věcí 

veřejného zájmu); CAREY 1989, s. 115 (dvě série řečí jsou doloženy jen v případě soudů pro zabití); HORSTER 

2006, s. 175, pozn. 175; TODD 2007, s. 484, pozn. 29. 
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 Další možnost je předpokládat, že smrt byla trestem v dávných dobách, později však 

došlo ke zmírnění práva a smrt byla nahrazena méně přísným vyhnanstvím.468 Toto 

vysvětlení působí lákavě, jelikož ladí s obvyklou představou o přísnosti práva v archaické 

době a jeho postupném zlidšťování, není však úplně v souladu s tím, co tvrdí Athénská 

ústava. Ta nehovoří o zmírnění zákona, ale o jeho neuplatňování, které je navíc podáno jako 

důsledek časově blíže neurčené změny ve způsobu výběru oleje. Soudy ve věci posvátné 

olivy se prý přestaly konat poté, co výběr oleje přestal být pronajímán soukromým 

výběrčím a majitelé pozemků, na nichž posvátné olivovníky rostly, začali olej odvádět 

přímo archontovi, jednu a půl kotyly (tj. asi 0,4 litru) z každého stromu/kmene.469 

Proces, k němuž se vztahuje Lýsiova řeč, proběhl zjevně ještě v době, kdy byl olej 

odváděn prostřednictvím výběrčích, tedy ještě před uvedenou změnou.470 Pokud by tvrzení 

Athénské ústavy mělo být jako celek pravdivé, bylo by asi třeba předpokládat, že někdy po 

tomto procesu nejprve došlo ke zpřísnění trestu z vyhnanství na smrt, teprve poté se 

změnil způsob výběru oleje, načež zákon přestal být uplatňován. O této možnosti uvažuje 

Horsterová, avšak nepovažuje ji za příliš pravděpodobnou, a proto dospívá k závěru, že 

tvrzení o trestu smrti je mylné.471 V podobných případech poškozování stromů ve svatyních 

jsou totiž doloženy pouze peněžité pokuty.472 

                                                        

468 GERNET – BIZOS 1924, s. 109; RHODES 1981, s. 673; PARKER 1983, s. 165; CAREY 1989, s. 115; CHAMBERS 1990, s. 405; 

PAPAZARKADAS 2011, s. 266. Gernet soudí, že nemuselo jít o změnu psaného zákona, což by ovšem znamenalo, že 

konkrétní trest nebyl zákonem nikdy explicitně stanoven. O zmírnění práva psal již Willamowitz-Moellendorff 

(citovaný v předchozí poznámce), podle něhož možnost odejít do vyhnanství byla pozdějším přídavkem ke 

zprvu zcela striktnímu zákonu. Dále srov. LATTE 1933, sl. 302. 

469 [ARIST.] Ath. pol. 60.2–3. K výběru oleje srov. RHODES 1981, s. 673; HORSTER 2006, s. 173–175; TODD 2007, s. 

483–484; FOXHALL 2007, s. 117–120; PAPAZARKADAS 2011, s. 263, 267–272; ROUSSET 2013, s. 116. Athénská ústava se 

vyjadřuje poněkud zmatečně, když dodává, že obec olej nově získává z majetku/pozemku (ἐκ τοῦ κτήματος), 

nikoli podle kmenů/stromů (ἀπὸ τῶν στελεχῶν), což někteří interpretují tak, že olej již nebyl vybírán pouze 

z posvátných olivovníků, ale i ze všech ostatních, jelikož samotné posvátné olivovníky již nepostačovaly 

k získání potřebného množství oleje (Horsterová, Papazarkadas, Rousset). Tuto interpretaci odmítá Todd. 

Možná šlo spíše o to, že množství požadovaného oleje bylo fixně stanoveno bez ohledu na úrodu v tom kterém 

roce, tj. bez ohledu na reálnou plodnost té které posvátné olivy či pahýlu, který po ní zbyl. 

470 LYS. 7.2. Srov. TODD 2007, s. 513. 

471 HORSTER 2006, s. 175–179, 183–185. Možnost omylu připouštěl již WALLACE 1989, s. 107, zatímco Gernet ji 

odmítl jako nepravděpodobnou (GERNET – BIZOS 1924, s. 109). 

472 HORSTER 2006, s. 179–181. Na ojedinělost trestu smrti poukazuje rovněž PARKER 1983, s. 165. Tento výklad 

nicméně pomíjí, že i vyhnanství s propadnutím majetku bylo neobvykle přísné. 
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 Proti tomu namítá Leppin, že Athénská ústava sice není zcela důvěryhodná ve své první 

části podávající historický přehled ústavního vývoje, nicméně její druhá část popisuje 

fungování jednotlivých institucí v současnosti, již musel autor dobře znát, a proto i tvrzení 

o trestu smrti, který byl zřejmě stanoven zákonem stále platným, má zřejmě reálný základ. 

Zároveň opouští představu, že by trest smrti byl dokladem archaičnosti, ale navrhuje ho 

naopak chápat jako reakci na náboženskou krizi. Jeho zavedení proto datuje do doby po 

peloponnéské válce, během níž se tradiční náboženství stalo předmětem útoků a údajně 

došlo i ke zničení mnoha olivovníků.473 Podle tohoto výkladu by trestem v 5. století byla 

čistě peněžitá pokuta, což sice nelze vyloučit, za pravděpodobnější však považuji, že 

posvátné olivovníky byly přísně chráněny již před peloponnéskou válkou. Lze-li věřit 

tradici doložené ve fragmentech atthidografů, nedotknutelnost těchto stromů byla 

sankciována kletbami, takže si i Sparťané pod vedením krále Archidáma dávali pozor, aby je 

při plenění athénského území nepoškodili a nevzbudili tím hněv bohyně Athény.474 

 Rozpor ve věci trestu se rovněž nabízí vysvětlit tím, že přečin, o který jde v Lýsiově řeči, 

nebyl úplně totožný s tím, který má na mysli Athénská ústava. V Lýsiově řeči se jednalo o 

odstranění pouhého pahýlu/pařezu, který z posvátného olivovníku zbyl a který již nenesl 

žádnou úrodu, zatímco v Athénské ústavě se mohlo mínit poražení či vykopání živého 

stromu.475 Odlišnost přečinu by hrála roli i v případě, že klíčové slovo σηκός v Lýsiově řeči 

neoznačovalo pahýl/pařez, jak se obvykle soudí, ale pouze ohrádku či zídku postavenou 

kolem.476 

                                                        

473 LEPPIN 2006, s. 188–189. Toto vysvětlení počítá s tím, žalovaný mohl během procesu odejít dobrovolně do 

vyhnanství (srov. výše, pozn. 467), což bylo ve spojení s konfiskací majetku rovněž značně přísné. Na kácení a 

zapalování olivovníků během války naráží LYS. 7.6, 24. Vzhledem k životaschopnosti olivovníku však lze o 

trvalém zničení velkého množství stromů pochybovat, srov. TODD 2007, s. 517–518, 530; PAPAZARKADAS 2011, s. 

262. Leppin argumentuje rovněž tím, že roku 403/2 došlo k rozšíření pravomocí areopagu, žádné takovéto 

rozšíření pravomocí se však nejspíše nekonalo, srov. s. 30. 

474 Schol. SOPH. OC 698 (= ANDROT. FGrH 324 F 39 a PHILOCH. FGrH 328 F 125) a 701 (= ISTER FGrH 334 F 30). Srov. 

PAPAZARKADAS 2011, s. 278–279. 

475 THALHEIM 1896, sl. 1530; MACDOWELL 1978, s. 135. Naopak LATTE 1933, sl. 303, zdůrazňuje, že trest byl stejný. 

476 Srov. FOXHALL 2007, s. 108, 120 a pozn. 11. K této možnosti, již autorka představila již ve své nepublikované 

disertaci, se přiklání rovněž TODD 1993, s. 308. Jistou skepsi naopak projevují HORSTER 2006, s. 172–173; TODD 

2007, s. 485–487. I když je jisté, že slovo σηκός znamenalo primárně ohrádku, zídku či plot, potažmo jimi 

ohraničený prostor, v Lýsiově řeči dává dobrý smysl, pokud metonymicky označuje (oplocený) pahýl/pařez. 

Kromě slovesa ἀφανίζειν (LYS. 7.2, 17) je totiž v souvislosti s ním užito i sloveso ἐκκόπτειν (LYS. 7.11, 15). 

Zmatek způsobuje fakt, že podle původního obvinění měl být ze země odstraněn olivovník, když se však 
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 Lýsiova řeč každopádně dokládá, že předmětem ochrany nebyly pouze živé stromy, ale i 

pahýly, které po nich zbyly, a stejně tak i bezprostřední okolí.477 Půdu v blízkosti posvátných 

olivovníků totiž nebylo dovoleno obdělávat pod hrozbou pokuty, jejíž pravomocné udělení 

bylo v rukou areopagu – který ze svého středu vybíral zvláštní „dohlížitele“ (ἐπιμεληταί) a 

posvátnými olivovníky se zabýval jednou měsíčně –, případně „odhadců“ (ἐπιγνώμονες), 

kteří byli areopagem vysíláni jednou ročně.478 Nebylo by tedy nic zvláštního, pokud v 

zákonu či zákonech na ochranu posvátných olivovníků byly stanoveny různě přísné tresty 

podle závažnosti konkrétního provinění. Přečinem nejzávažnějším přitom muselo nutně 

být pokácení živého stromu. I kdyby tvrzení o trestu smrti bylo mylné, faktem zůstává, že 

značně přísné bylo i vyhnanství spojené s propadnutím majetku. 

 O tom, že odstraňování posvátných olivovníků či jejich pozůstatků bylo chápáno jako 

skutečně závažný přečin, jemuž se zákony snažily maximálně předejít, svědčí další čtyři 

právní aspekty, na které Lýsiás naráží. Žalobci, který u soudu neuspěl, nehrozila žádná 

pokuta.479 Otrokovi, který udal svého pána, byla udělena svoboda, pokud se jeho udání 

ukázalo být pravdivé.480 Kromě podání žaloby proti zločinu již spáchanému bylo nejspíše 

možné dojít za devíti archonty či někým z areopagítů a přivést je, aby viníka dopadli přímo 

při činu, tj. nabízelo se i užití procedury ἐφήγησις – pokud Lýsiás v dané pasáži nemá na 

                                                                                                                                                                             

ukázalo, že výběrčí oleje přítomnost (živého) olivovníku na daném pozemku nepotvrdí, žalobci přišli 

s alternativním obviněním, že odstraněn byl σηκός (LYS. 7.2). Když je následně řeč o údajném vysekávání 

kořenů a odvozu dřeva (LYS. 7.19; srov. TODD 2007, s. 486, pozn. 36 a 40), nabízí se chápat tato slova jako součást 

druhého obvinění, které se týkalo odstranění pahýlu/pařezu, podle Foxhallové je zde však znovu řeč o 

původním obvinění, které se týkalo pokácení celého stromu. To nepovažuji za příliš smysluplné, na druhou 

stranu nic nebrání tomu chápat druhé obvinění tak, že zahrnovalo jak vykopání pahýlu/pařezu, tak zrušení 

ohrádky a celého jím vyznačeného prostoru, který mohl být na překážku zemědělské činnosti, srov. LYS. 7.14. 

477 Ohrádky stály nejspíše i kolem živých stromů, a jednalo se tak o jakési drobné posvátné okrsky, srov. 

FOXHALL 2007, s. 120; PAPAZARKADAS 2011, s. 282–283. 

478 LYS. 7.25–26, 29; srov. PAPAZARKADAS 2011, s. 265. 

479 LYS. 7.37–38 (… οὐδεμιᾷ ζημίᾳ ἔνοχος ἦν … ἀκινδύνως ψεύδεσθαι…), srov. např. GERNET – BIZOS 1924, s. 119, 

pozn. 1; HARRISON 1971, s. 175, pozn. 4; CAREY 1989, s. 138–139. Tuto tradiční interpretaci napadá TODD 2007, s. 

538–539, jehož námitky jsou však oprávněné pouze potud, že absence pokuty nebyla u žalob z bezbožnosti 

obecným pravidlem; nic takového ostatně nikdo z citovaných autorů netvrdí, ale všichni píší, že posvátné 

olivovníky představovaly výjimku. 

480 LYS. 7.16. Totéž platilo i v případě svatokrádeže, srov. LYS. 5.4–5 a pozn. 440. 
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mysli spíše to, že by členové areopagu coby soudci byli i nejlepšími svědky.481 Zároveň zde 

nebyla žádná promlčecí lhůta a žaloba mohla být podána i s velkých časovým odstupem.482 

 Nejasné je, jaká konkrétní procedura byla uplatněna v případě žaloby, k níž se vztahuje 

Lýsiova řeč. Užití slovesa ἀπογράφεσθαι by mohlo naznačovat, že šlo o proceduru zvanou 

ἀπογραφή, tato možnost je však obvykle odmítána a badatelé navrhují nechápat sloveso 

v úzce technickém smyslu, ale jako obecné označení pro veřejnou žalobu.483 Osobně bych 

však nevylučoval ἀπογραφή zvláštního druhu. Někteří badatelé píší v souvislosti 

s posvátnými olivovníky o veřejné žalobě z bezbožnosti (γραφὴ ἀσεβείας).484 To je však 

značně pochybné. Gernet namítá, že tato procedura byla mladšího data než ochrana 

posvátných olivovníků, navíc při neúspěchu hrozila žalobci pokuta, navrhuje proto, že 

v případě olivovníků se jednalo o φάσις k basileovi.485 De Bruyn zase soudí, že procedurou 

                                                        

481 LYS. 7.22. K proceduře ἐφήγησις srov. LIPSIUS 1908, 337–338; HARRISON 1971, s. 231–232; HANSEN 1976, s. 24–

26. Možnost jejího využití v případě kácení posvátných olivovníků předpokládají GERNET – BIZOS 1924, s. 115, 

pozn. 2; DE BRUYN 1995, s. 116. Poněkud skeptičtější jsou CAREY 1989, s. 131; TODD 2007, s. 528–529. 

482 LYS. 7.17. TODD 2007, s. 526, usuzuje, že absence promlčecí lhůty (προθεσμία) platila ve všech případech 

bezbožnosti, ale žádné jiné doklady neuvádí. Absence promlčecí lhůty je jinak doložena jen v případě vraždy, 

srov. LYS. 13.83; MACDOWELL 1963, s. 10; skeptický je PHILLIPS 2008, s. 106, pozn. 64. 

483 LYS. 7.2, 29; srov. CAREY 1989, s. 119; DE BRUYN 1995, s. 115; TODD 2007, s. 513. Název procedury ἀπογραφή se 

odvozoval od stejnojmenného seznamu majetku určeného k zestátnění. Tím mohl být: 1) majetek osob, které 

byly k propadnutí majetku odsouzeny; 2) majetek osob, které dlužily peníze do veřejné pokladny a svůj dluh 

nesplácely; 3) majetek náležející státu, leč neoprávněně užívaný soukromými osobami. Samozvaní žalobci se 

mohli stíhání ujmout nejspíše jen ve třetím případě, z vysouzeného majetku měli nárok na třetinu, zároveň 

jim však hrozila pokuta tisíc drachem, pokud nezískali pětinu hlasů všech soudců. Srov. HARRISON 1971, s. 211–

217; OSBORNE 1985, s. 44–47; TODD 1993, s. 118–119. 

484 WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 1893, II, s. 188; THALHEIM 1896, sl. 1530; HARRISON 1971, 175, pozn. 4. O 

„bezbožnosti“ píše rovněž LIPSIUS 1905, s. 129, proceduru však neřeší. LIPSIUS 1908, s. 359, upozorňuje, že 

veřejné žaloby z bezbožnosti projednával porotní soud, zatímco poškozování posvátných olivovníků soudil 

areopag. 

485 GERNET – BIZOS 1924, s. 109 a pozn. 2. Vychází jednak z toho, že na existenci procedury φάσις πρὸς τὸν 

βασιλέα naráží DEM. 22.27 (srov. pozn. 88 a 96). Kromě toho prý byla φάσις procedurou užitou v zákonu na 

ochranu (soukromých) olivovníků, který cituje [DEM.] 43.71. Zde sice přímo nenacházíme subst. φάσις ani 

sloveso φαίνειν, je zde ale stanoveno, že pokud někdo pokácí ročně více než dva olivovníky pro soukromou 

potřebu, má za každý strom zaplatit pokutu sto drachem státu a stejnou částku žalobci. Proceduru φάσις tedy 

Gernet zjevně vyvozuje z toho (stejně jako HARRISON 1971, s. 219, pozn. 1), že žalobci měla připadnout stejná 

částka jako státu, což bylo pro tuto proceduru příznačné, srov. HARRISON 1971, s. 220; OSBORNE 1985, s. 47; TODD 
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musela být εἰσαγγελία, a to s odůvodněním, že při ní žalobci nehrozil žádný trest.486 Obvykle 

se předpokládá, že žaloba byla předkládána basileovi, který pak soudu předsedal, protože 

právě pod jeho vedením areopag soudil i případy úmyslného zabití či poranění, travičství a 

žhářství.487 O soudu ve věci posvátné olivy se však Athénská ústava nezmiňuje v souvislosti 

basileovými pravomocemi, ale až v souvislosti s úkoly athlothetů majících na starosti 

pořádání Velkých Panathénají, přičemž je zároveň řečeno, že výběr olivového oleje 

určeného vítězům měl na starosti archón.488 Nelze proto vyloučit, že soudu mohl předsedat 

právě on. Stejně tak je ale možné, že šlo čistě o věc areopagu. 

 Z našeho hlediska je podstatnější jiná otázka. Jak chápat tvrzení, že v době sepsání 

Athénské ústavy, tj. zhruba na přelomu třicátých a dvacátých let 4. století, se ve věci 

posvátných olivovníků již žádné soudy nekonaly – navzdory stále platnému zákonu? Má to 

znamenat, že lidé začali tyto stromy bezstarostně kácet a nikdo je kvůli tomu nestíhal? 

Nebo šlo naopak o důsledek toho, že se je již nikdo kácet neodvažoval ani se nepokoušel 

vznášet falešná obvinění? 

Pokud podle nového systému nebyl olej vybírán výhradně z posvátných olivovníků, ale 

ze všech olivovníků na daných pozemcích, nebo dokonce ze všech olivovníků na území 

Attiky jako jakýsi desátek, mohlo to vést k postupnému setření rozdílu mezi stromy 

posvátnými a soukromými.489 Athénská ústava však existenci posvátných olivovníků jako 

specifické kategorie stromů stále předpokládá, takže možná naznačuje něco úplně jiného, a 

sice to, že starý systém přinášel problémy. Pokud soukromí výběrčí sbírali z posvátných 

olivovníků veškerou úrodu, mohlo to majitele pozemků podněcovat k tomu, že stromy, 

z nichž sami neměli žádný užitek, odstranili či utajili.490 Tento systém mohl rovněž 

                                                                                                                                                                             

1993, s. 119. Text zákona nicméně nemusí být autentický, srov. HORSTER 2006, s. 181–183. Jako pravý ho stále 

bere PAPAZARKADAS 2011, s. 275–276. 

486 DE BRUYN 1995, s. 115. Užití této procedury by asi znamenalo, že žaloba byla předkládána přímo areopagu, 

nikoli basileovi či jinému úředníkovi. 

487 Srov. pozn. 456. Nicméně HANSEN 1991, s. 294, s odvoláním na [ARIST.] Ath. pol. 57.4 tvrdí, že basileus 

předsedal areopagu pouze při souzení vraždy, zatímco ve všech ostatních případech jednal areopag sám. 

488 [ARIST.] Ath. pol. 60.1–3. 

489 Setření tohoto rozdílu by mohl reflektovat zákon citovaný v [Dem.] 43.71, jeho autenticita je však sporná, 

srov. pozn. 485. Stejně tak nejistý je dohad, že olej byl nově vybírán ze všech olivovníků, srov. pozn. 469. 

490 Srov. TODD 2007, s. 484. 
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podněcovat účelové žaloby.491 Nelze nicméně vyloučit možnost, že spojitost mezi systémem 

výběru oleje a konáním soudů je zcela mylným dohadem. Pokušení zbavit se překážejících 

stromů mohlo být lákavé v době peloponnéské války či krátce po ní, kdy byla jistá naděje, že 

zmizení olivovníku bude možné vydávat za důsledek válečného plenění. 

O tom, že by kácení a vykopávání posvátných olivovníků začalo být obecně tolerováno, 

přehlíženo a hodnoceno stejně jako pokácení jakéhokoli jiného stromu na soukromém 

pozemku, lze každopádně pochybovat. Na přelomu třicátých a dvacátých let, v době sepsání 

Athénské ústavy, měl totiž v Athénách velmi vlivné postavení Lykúrgos, urputný obhájce 

tradičního náboženství, pocházející navíc z kněžského rodu Eteobútovců, jehož členové 

měli výhradní právo zastávat úřad kněze Poseidóna Erechthea a kněžky Athény Polias. Měl 

tedy k Athénině kultu na Akropoli úzké rodinné vazby a kácení posvátných olivovníků by 

asi sotva toleroval, pokud byl schopen obžalovat Menesaichma kvůli vadně provedené oběti 

na Délu a z Leókratova opuštění Athén v době bitvy u Chairóneie udělat ukázkový případ 

zrady a bezbožnosti.492 

 

                                                        

491 Výběrčí byli každopádně v důležité pozici případných svědků, které se nabízelo uplatit nebo zastrašovat, 

jak lze vyvodit z LYS. 7.2. 

492 Ke stíhání Leókrata srov. s. 17; Ke stíhání Menesaichma srov. s. 56–58. K Eteobútovcům srov. PARKER 1996, 

s. 290–293. RHODES 1981, s. 674, v Athénské ústavě identifikuje další dva údajně podobné příklady obsoletního 

zákona, ale oba jsou jako analogie sporné. To, že stratégové mohou kázeňské přestupky pravomocně potrestat 

uvězněním, vyloučením z vojska či udělením pokuty, ale pokuty obvykle neudělují (61.2), není systematickým 

porušováním platného zákona, ale nevyužíváním možnosti, která byla zjevně nepraktická. Druhým příkladem 

má být to, že právo zastávat úřad jednoho z devíti archontů bylo zákonem rozšířeno pouze na zeugíty, ale 

reálně ho začali zastávat i thétové (7.4 a 26.2), srov. HANSEN 1991, s. 106–107. I kdyby to byla pravda, šlo spíše o 

využití mezery v zákonech než o systematické porušování zákazu, za jehož porušení by byl stanoven přísný 

trest. 
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3.2.6. Soukromá žaloba z bezbožnosti (?) 

Značně spornou a teprve v poslední době vážně diskutovanou otázkou je, zda existovala 

možnost podat k basileovi kromě veřejné žaloby z bezbožnosti (γραφὴ ἀσεβείας) i čistě 

soukromou žalobu z bezbožnosti (δίκη ἀσεβείας). Jedná se svým způsobem o inverzní 

podobu problému, který se objevuje v souvislosti se stíháním zabití/vraždy, zločinu rovněž 

spadajícího do kompetence basilea. Zde se spor vede o to, zda stíhat vraždu mohl i někdo 

jiný než blízký příbuzný oběti (či pán v případě otroka), protože δίκη φόνου byla nejspíše 

záležitostí nejbližší rodiny a γραφὴ φόνου nexistovala.493 Zatímco v případě vraždy je 

zdrojem rozpaků představa, že by se v takto zásadní věci, spojené s problémem rituální 

poskvrny, žádná možnost veřejné žaloby nenabízela, v případě bezbožnosti se jako poněkud 

zvláštní jeví možná existence čistě soukromé žaloby. 

Existenci soukromé žaloby z bezbožnosti se zdá naznačovat pasáž z lýsiovské řeči Proti 

Andokidovi, kde se tvrdí, že Andokidés měl krátce po návratu do vlasti (tj. roku 403 či 402)494 

tu drzost – jsa sám bezbožník zapletený do zhanobení athénských hermovek roku 415 – 

pohnat k basileovi jistého Archippa kvůli tomu, že se prý dopustil bezbožnosti vůči jeho 

otcovské hermovce; když mu však Archippos nabídl peníze, žalobu stáhl. 

 

[11] Ἀνδοκίδης δὲ τοσοῦτον καταπεφρόνηκε τῶν θεῶν καὶ ὧν ἐκείνοις δεῖ τιμωρεῖν, ὥστε 

πρὶν {μᾶλλον ἢ ἧττον} ἢ ἐπιδεδημηκέναι δέκα ἡμέρας ἐν τῇ πόλει προσεκαλέσατο δίκην 

ἀσεβείας πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἔλαχεν Ἀνδοκίδης <ὢν> καὶ πεποιηκὼς ἃ οὗτος πεποίηκε περὶ 

τοὺς θεοὺς καὶ (ἵνα μᾶλλον πρόσσχητε τὸν νοῦν) φάσκων τὸν Ἄρχιππον ἀσεβεῖν περὶ τὸν 

                                                        

493 Možnost, že právo podat δίκη φόνου nebylo omezeno na blízké příbuzné oběti, ale žalobu mohl vznést 

každý, hájí MACDOWELL 1963, s. 13–20, 94–96. Na s. 133–135 pak v souvislosti s procedurou ἀπαγωγή 

(„odvedení“ neboli soukromé zatčení a odvedení viníka k úřadu jedenácti) uvažuje o existenci γραφὴ φόνου. 

Podobně HANSEN 1976, s. 108–112 (srov. HANSEN 1981, s. 13–17), argumentuje ve prospěch existence γραφὴ 

φόνου, a to na základě analogie s γραφὴ τραύματος; srov. TODD 1993, s. 273, který nepřesně uvádí, že takto 

argumentuje HANSEN 1983. Proti těmto názorům, které jen oživily pojetí běžné v 19. století, leč mezitím 

zavržené, se staví HARRISON 1971, s. 9 a 77, pozn. 2, a zvláště GAGARIN 1979, s. 322–323; srov. VOLONAKI 2000, s. 

174; PHILLIPS 2008, s. 59, pozn. 3. Odpůrci existence γραφὴ φόνου správně namítají, že toto spojení uvádí pouze 

POLL. VIII.40, ale v soudobých pramenech nemá oporu. Otázka využitelnosti ἀπαγωγή v konkrétních situacích 

je rovněž částečně sporná, jisté je však alespoň to, že v určitých situacích byla dostupná veřejná procedura. 

494 K dataci Andokidova návratu a následně i procesu (rok 400 či 399), během něhož zazněla nejen lýsiovská 

šestá řeč, ale i Andokidova řeč O mystériích, srov. MACDOWELL 1962, s. 204–205; Todd 2007, s. 399. Spolu s nimi se 

přikláním k dataci návratu do roku 403 a procesu do roku 400, proto zde budu uvádět již jen tato data. 
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Ἑρμῆν τὸν αὑτοῦ πατρῷον. [12] ὁ δὲ Ἄρχιππος ἠντεδίκει ἦ μὴν τὸν Ἑρμῆν ὑγιᾶ τε καὶ ὅλον 

εἶναι, καὶ μηδὲν παθεῖν ὧνπερ οἱ ἄλλοι Ἑρμαῖ· ὅμως μέντοι ἵνα μὴ ὑπὸ τούτου τοιούτου ὄντος 

πράγματ᾽ ἔχοι, δοὺς ἀργύριον ἀπηλλάγη. καίτοι ὁπότε οὗτος παρ᾽ ἑτέρου ἠξίωσε δίκην 

ἀσεβείας λαβεῖν, ἦ που ἑτέρους γε παρὰ τούτου λαβεῖν δίκαιον καὶ εὐσεβές ἐστιν.495 

 

[11] Andokidés již natolik pohrdal bohy i těmi, kteří mají za úkol je mstít, že v Athénách 

nepobyl ještě ani deset dnů a už učinil předvolání k basileovi kvůli žalobě z bezbožnosti, 

obdržel termín slyšení – ač je to Andokidés a vůči bohům se dopustil toho, čeho se dopustil –, 

přičemž prohlašoval – teď dávejte opravdu pozor –, že Archippos spáchal bezbožnost vůči 

jeho otcovské hermovce. [12] Archippos obvinění popíral a zapřísahal se, že hermovka je 

v pořádku a celá, že se jí nic nestalo jako ostatním hermovkám; přece však, aby se 

kvůli takovémuto člověku nedostal do nepříjemností, dal mu peníze a tak se ho zbavil. Když se 

tedy tento člověk dožadoval potrestání druhého za bezbožnost, pak je snad jistě spravedlivé 

a zbožné, aby za ni ostatní potrestali jeho. 

 

Spojení δίκη ἀσεβείας, které nacházíme v § 11, lze vykládat dvojím způsobem. Na jednu 

stranu se nabízí chápat užití δίκη namísto γραφή jako doklad soukromého charakteru 

žaloby. Na druhou stranu lze namítnout, že kromě užšího (a historicky pozdějšího) 

významu soukromé žaloby byl termín δίκη užíván v obecném smyslu žaloby vůbec a 

v tomto smyslu zahrnoval i γραφή jako veřejnou žalobu, tudíž se i zde ve skutečnosti jedná 

o standardní veřejnou žalobu.496 

Možnost interpretovat danou pasáž jako poukaz k soukromé žalobě výslovně zavrhuje 

Harris, který argumentuje tím, že žaloba je předkládána basileovi, jemuž se standardně 

předkládala γραφὴ ἀσεβείας, a že užití slova δίκη ve smyslu γραφή bylo obvyklé.497 Naopak 

Rubinsteinová tvrdí, že se jednalo o soukromou žalobu, jelikož to naznačuje užití slovesa 

λαγχάνειν.498 Skutečností, že šlo o soukromou, nikoli veřejnou žalobu, prý zároveň 

vysvětluje, proč za stažení žaloby nebyl Andokidés nijak postižen. Rovněž Carey 

                                                        

495 [LYS.] 6.11–12 (Carey). 

496 HANSEN 1983, s. 314–315, považuje oba výklady této pasáže za stejně pravděpodobné. 

497 HARRIS 1999, s. 137, pozn. 36 (= HARRIS 2006, s. 417, pozn. 36). Na doklad prvního argumentu uvádí [ARIST.] 

Ath. pol. 57.2; HYP. 4.6; DEM. 35.48. Na doklad druhého je citován POLL. VIII.41: ἐκαλοῦντο γὰρ αἱ γραφαὶ καὶ 

δίκαι, οὐ μέντοι καὶ αἱ δίκαι γραφαί. 

498 RUBINSTEIN 2000, s. 206, pozn. 36. V právním kontextu mělo spojení δίκην λαγχάνειν význam „obdržet 

losem termín slyšení“ či prostě „podat žalobu“, srov. dále. 
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argumentuje slovesem λαγχάνειν ve prospěch soukromé žaloby, jejíž užití zdůvodňuje i tím, 

že škoda byla spáchána na posvátném objektu patřícím soukromé osobě.499 Todd neklade 

takový důraz na sloveso λαγχάνειν, poukazuje však na skutečnost, že nikde jinde u řečníků 

nenacházíme paralelu k označení konkrétní γραφή pomocí slova δίκη.500 Zároveň však se 

mu zdá trochu zvláštní, že by bezbožnost mohla být předmětem δίκη, když šlo z definice o 

přečin proti společnosti či jejím bohům. Na všechny tyto tři autory a na příslušné heslo 

v LSJ se jako na autority odvolává Filonik, který tvrdí, že spojení δίκην … ἔλαχεν v právním 

kontextu vždy předpokládá „δίκη sensu stricto“.501 Navzdory tomuto rezolutnímu tvrzení 

však i on dodává, že celá věc je těžko rozhodnutelná. 

 Celý tento rodící se konsensus o soukromém charakteru dotyčné žaloby je značně 

pochybný. Především není vůbec průkazné tvrzení, že již samotné užití slovesa λαγχάνειν 

nutně vylučuje možnost veřejné žaloby. I když u řečníků nejspíše opravdu žádnou paralelu 

nenalézáme a údaje u pozdních lexikografů či ve scholiích je třeba brát s rezervou, máme 

k dispozici jiné soudobé prameny, které λαγχάνειν, nemluvě o δίκη, užívají v jednoznačné 

souvislosti s veřejnou žalobou.502 Proto také Lipsius ani Harrison nečinili žádný zásadní 

rozdíl mezi δίκη a γραφή ve svých výkladech o předvolání obviněného k příslušnému 

soudnímu úředníkovi a následném přijetí či nepřijetí podávané žaloby k dalším 

projednávání při předběžném slyšení.503 Lipsius dokonce cituje § 11 naší řeči jako jeden 

z dokladů toho, že spojení δίκην λαγχάνειν bylo možné užít i ve smyslu γράφεσθαι.504 Kromě 

                                                        

499 CAREY 2004, s. 127 a pozn. 59 na s. 136. 

500 TODD 2007, s. 448–449. Jedinou paralelou, již nalézá, je spojení δίκην ἀσεβείας λαβεῖν („potrestat za 

bezbožnost“) v bezprostředně následujícím § 12. Podle Todda (s. 450) je zde spojení δίκη ἀσεβείας méně 

podivné než v § 11 díky amalgámu s obvyklým idiomem δίκην λαβεῖν („vymoci pokutu“, „potrestat“, „pomstít 

se“). Nedává však užití slova δίκη v § 11 dobrý smysl právě s ohledem na následné užití v § 12? Pro náležitý 

rétorický účinek celé pasáže by nebylo příliš přínosné, pokud by v § 11 bylo užito jiné slovo, konkrétně γραφή. 

501 FILONIK 2013, s. 45–46; srov. FILONIK 2012, s. 59. 

502 Srov. především PLAT. Euthphr. 5b2: λάχε δίκην (spojení zde vzhledem ke kontextu zjevně poukazuje ke 

γραφὴ ἀσεβείας); PLAT. Leg. X.909c5–6: δίκας ἀσεβείας τῷ ἐθέλοντι λαγχάνειν ὑπεχέτω (zde důraz na to, že 

žalobu může podat kdokoli, kdo chce, vylučuje čistě soukromou žalobu, již mohla podat jen osobně dotčená 

osoba); [ARIST.] Ath. Pol. 57.2: γραφαὶ δὲ λαγχάνονται πρὸς αὐτὸν ἀσεβείας. 

503 LIPSIUS 1915, s. 804–828; HARRISON 1971, s. 85–89. K podávání žalob obecně srov. MACDOWELL 1978, s. 240; 

TODD 1993, s. 125. 

504 LIPSIUS 1915, s. 817, pozn. 47. Týž paragraf je citován již na s. 815, pozn. 40, jelikož dohromady zmiňuje 

první dvě fáze soudního řízení: předvolání obviněného, které činil žalobce osobně s několikadenním 

předstihem, a předložení (přednesení) žaloby úředníkovi v přítomnosti obviněného. Na Lipsia a konkrétně i 
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toho je třeba zohlednit i výskyty substantiva λῆξις, které je od slovesa λαγχάνειν odvozeno 

a které bylo jedním z výrazů užívaných pro označení textu žaloby. Skutečnost, že toto slovo 

se mohlo i u řečníků objevit ve zjevné souvislosti s žalobou veřejnou,505 rovněž nijak 

nesvědčí ve prospěch tvrzení, že se v případě Andokidem vznesené žaloby muselo jednat o 

žalobu soukromou. 

 Tvrzení, že šlo o soukromou žalobu, jelikož v případě veřejné žaloby by se její stažení 

neobešlo bez pokuty, je podobně neprůkazné, a to už jen proto, že explicitní zmínka o 

pokutě nepředstavovala nijak nezbytnou součást invektivy proti Andokidovi, i kdyby si 

Andokidés stažením žaloby pokutu skutečně vysloužil. Především však není vůbec jistý 

základní předpoklad, že jednou podanou veřejnou žalobu již nebylo možné stáhnout. Jak se 

snaží vcelku přesvědčivě ukázat Harris, žalobce byl pokutován, pouze pokud se nedostavil 

k předběžnému slyšení (ἀνάκρισις) nebo později k soudu, případně pokud získal méně než 

pětinu hlasů všech soudců, žalobu však mohl beztrestně stáhnout právě během 

předběžného slyšení.506 Pokud má Harris pravdu, pak není opravdu nic zvláštního na tom, že 

v souvislosti s Andokidem podanou a následně staženou žalobou není žádná zmínka o 

pokutě. Andokidés mohl žalobu jednoduše stáhnout během ἀνάκρισις. 

 Připustíme-li, že Andokidem podaná žaloba byla žalobou soukromou, pak hermovka, vůči 

níž se měl Archippos dopustit bezbožnosti, musela být hermovkou patřící přímo 

Andokidově rodině. Těžko by totiž mohl podávat soukromou žalobu kvůli hermovce patřící 

někomu jinému. Andokidovu vlastnictví se zdají nasvědčovat slova o „otcovské“ hermovce 

(§ 11). Nejde však o výklad zcela neproblematický. Když totiž Archippos na svou obhajobu 

tvrdil, že dotyčná hermovka nebyla na rozdíl od ostatních hermovek nijak poškozena (§ 12), 

zdá se, že tím narážel na tutéž jedinou nepoškozenou hermovku, o níž se v řeči O mystériích 

zmiňoval Andokidés v souvislosti s masovým poničení hermovek roku 415. Šlo o hermovku, 

již měl za úkol poškodit sám Andokidés, ale čin nakonec nevykonal. Problém je v tom, že 

tato hermovka, ač stála poblíž Andokidova domu a později byla přezdívána hermovkou 

Andokidovou, nepatřila Andokidovi, ale byla zasvěcena fýlou Aigéis, jak Andokidés 

                                                                                                                                                                             

tyto dvě poznámky odkazuje rovněž OSTWALD 1986, s. 535–536, dle něhož Andokidova žaloba byla δημοσία 

δίκη, tj. γραφή. 

505 DEM. 24.83; DEM. 39.17; DEM. 58.32. 

506 HARRIS 1999, s. 132–138 (= HARRIS 2006, s. 412–418). 
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explicitně říká.507 Kvůli této cizí hermovce by však Andokidés mohl těžko podávat 

soukromou žalobu. Problém s označením hermovky ostatně zůstává i v případě žaloby 

veřejné. 

 Nejjednodušším řešením uvedeného rozporu je prohlásit celou lýsiovskou řeč za pozdní 

falzum a citované místo chápat jako jeden z dokladů neautentičnosti. K tomuto řešení 

dospěl Sluiter, dle něhož žádný současník nemohl hermovku fýly Aigéis před Andokidovým 

domem mylně označit za Andokidovu „otcovskou“ hermovku.508 Sluiterovy argumenty proti 

autentičnosti řeči napadl Kirchhoff, podle něhož je Andokidovo tvrzení o jediné neponičené 

hermovce přehnané a v lýsiovské řeči je nejspíše míněna Archippova, nikoli Andokidova 

otcovská hermovka – kromě toho se stejně tak dobře mohlo jednat i o hermovku 

Andokidovu, odlišnou od hermovky zasvěcené fýlou Aigéis.509 Kirchhoffův výklad byl 

s jistými modifikacemi přijat řadou dalších autorů.510 Aniž by na tyto autory odkazoval, 

MacDowell připouští, že zájmeno αὑτοῦ se může vztahovat k Archippovi, ale Andokidova 

žaloba se mu pak jeví méně smysluplná. Předpokládá proto, že šlo o hermovku zasvěcenou 

Andokidovou rodinou.511 

S důvtipnou interpretací přišel Furley, který stejně jako MacDowell soudí, že zájmeno 

αὑτοῦ je smysluplnější vztahovat k Andokidovi, zároveň však vychází z toho, že dotčená 

hermovka nepatřila Andokidovi, ale šlo o onu „jedinou“ neponičenou hermovku 

zasvěcenou fýlou Aigéis. Furley proto navrhuje vykládat slova τὸν Ἑρμῆν τὸν αὑτοῦ 

πατρῷον v tom smyslu, že poukazují k bohu Hermovi jako Andokidovu předkovi, tj. neřeší 

                                                        

507 AND. 1.62. Andokidés zároveň říká, že hermovka stála před Forbanteiem (tj. svatyní héróa Forbanta), 

k němuž nejspíše bezprostředně patřila. K „Andokidově“ a zároveň „jediné“ nepoškozené hermovce srov. 

AESCHIN. 1.125, PLUT. Alc. 21.3; PLUT. Nic. 13.3; NEP. Alc. 3. O „většině“ zhanobených hermovek píší realističtěji 

THUC. VI.27.1 a PLUT. Alc. 18.2. 

508 SLUITER 1834, s. 113–115. Proti Andokidovu a Aischinovu svědectví nemůže jistě obstát tvrzení 

„tragického“ historika Dúrida ze Samu (4.–3. stol.), že tzv. Andokidovu hermovku zasvětil sám Andokidés: DUR. 

FGrH 76 F 68 = HARP. s.v. Ἀνδοκίδου Ἑρμῆς (Α 128) – za nevěrohodného prohlašuje Dúrida i sám Harpokratión. 

509 KIRCHHOFF 1866, s. 7–13. Možnost, že Archippos poškodil svou vlastní hermovku, Kirchhoff vysvětluje 

temperamentní jižanskou povahou. 

510 Srov. např.  BLASS 1887, s. 567, pozn. 1; SCHNEIDER 1902, s. 360–361; BEGODT 1914, s. 18–19. Schneider ani 

Begodt navíc nepovažují za nijak problematické, pokud by označení „otcovská“ hermovka bylo užito 

k označení hermovky stojící před Andokidovým „otcovským“ domem, i když šlo o hermovku fýly Aigéis. 

511 MACDOWELL 1962, s. 5. 
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vlastnictví dotčené Hermovy sochy.512 Tento výklad vychází ze skutečnosti, že řečtina nijak 

nerozlišuje mezi Hermem jako bohem a hermovkou jako Hermovou sochou. V naší pasáži 

tak může nastat snadný přechod od Herma jako takového k jeho konkrétní realizaci 

v kameni. Rovněž se zdá vcelku jisté, že Andokidova rodina odvozovala svůj původ od 

Odyssea, a tedy v konečném důsledku od Herma, za jehož vzdáleného potomka byl Odysseus 

podle některých genealogických výkladů považován.513 

 Sporná otázka vlastnictví postižené hermovky souvisí úzce s otázkou, zda bezbožnost, 

kvůli níž měl Andokidés Archippa stíhat, byla spáchána během oněch několika málo dní po 

Andokidově návratu do vlasti, tj. bezprostředně před podáním žaloby roku 403, anebo o 

mnoho let dříve roku 415 v rámci hromadného zhanobení hermovek, do něhož byl 

Andokidés sám jistým způsobem zapleten. Názor, že Andokidés obžaloval Archippa kvůli 

dvanáct let staré bezbožnosti – i když by tím zjevně porušoval aktuální amnestii –, zastává 

Aurenche, dle něhož Archippova odpověď jasně poukazuje k tehdejším událostem.514 Furley 

naopak soudí, že muselo jít o čin spáchaný po Andokidově návratu, i když s explicitním 

vztahem k roku 415. Archippos dle něho zaútočil na hermovku spojenou s Andokidovým 

jménem, aby tak upoutal pozornost na návrat tohoto nepotrestaného bezbožníka. 

Vzhledem k tomu, že hermovka zůstala podle Archippových vlastních slov celá, Furley 

spekuluje, že ji pouze potřísnil barvou. Podání žaloby proti Archippovi pak vykládá 

Andokidovou snahou očistit své jméno a zamezit podobným provokacím připomínajícím 

                                                        

512 FURLEY 1996, s. 64–65 (zvl. pozn. 56). Jako narážku na Andokidův původ od Herma chápal tuto pasáž již 

JACOBY 1954, II, s. 66, pozn. 7 (komentář ad HELLAN. FGrH 323a F 24), jehož ovšem Furley necituje. TODD 2007, s. 

450, považuje Furleyho výklad za zajímavý, ale poněkud přemrštěný. 

513 O Andokidově původu psal jeho starší současník Helláníkos z Lesbu: HELLAN. FGrH 323a F 24a (= [PLUT.] Vit. 

X Or. 834b), 24b (= PLUT. Alc. 21.1), 24c (= SUDA, s.v. Ἀνδοκίδης). První z fragmentů uvádí jako předka přímo 

Herma, další Odyssea a jeho syna Télemacha. Pokud jde o Odysseův původ od Herma, schol. HOM. Il. ΙΙ.173 

uvádí tuto genealogii: Hermés – Kefalos – Killeus – Arkesios – Laertés – Odysseus. Podle HYG. Fab. 200 a 201 byl 

Hermés otcem Autolyka, Odysseova děda z matčiny strany. Andokidův životopisec ([PLUT.] Vit. X Or. 834b) 

spojuje Andokidův původ od Herma s příslušností k eleusínskému kněžskému rodu Kéryků, tento údaj (s nímž 

lze spojit AND. I.132) však moderní badatelé většinou zpochybňují; srov. např. BLASS 1887, s. 281, pozn. 2; 

MACDOWELL 1962, s. 156; DAVIES 1971, s. 27. Andokidovu příslušnost ke Kérykům se nicméně pokouší hájit 

FURLEY 1996, s. 50. 

514 AURENCHE 1974, s. 92–93. 
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události z doby před amnestií.515 Todd v tomto výkladu shledává dvě výhody: zaprvé prý 

lépe odpovídá přítomnému času slovesa ἀσεβεῖν v § 11, zadruhé vysvětluje, proč se 

obviněný neodvolával na amnestii, i když – jak Todd zároveň připouští – tuto skutečnost 

mohl autor lýsiovské řeči potlačit, aby tím neimplikoval, že Andokidés by mohl být amnestií 

rovněž chráněn.516 

 Tímto Toddovým postřehem se dostáváme ke cela zásadní otázce. Jakou roli tato epizoda 

a její konkrétní podání hraje v rámci rétorické strategie řeči Proti Andokidovi v kontextu 

celého procesu s Andokidem z roku 400? Tuto epizodu, stejně jako všechny ostatní události 

líčené v soudních řečech, totiž nelze brát jako nezaujatou zprávu o skutečné události, ale je 

třeba počítat s tím, že se může jednat o účelovou pomluvu, jejíž nevěrohodnost bude tím 

zřejmější, čím jasnější bude její rétorický účel. Lze totiž oprávněně uvažovat o tom, že tato 

pomluva měla za cíl nejen povšechně očernit Andokida jako člověka troufalého a úplatného, 

ale především dodat větší legitimitu samotnému procesu s Andokidem, k němuž se 

lýsiovská řeč váže. Identita údajně obviněného Archippa zde rovněž může být ve hře.517 

Mohlo se totiž jednat o téhož Archippa, který byl jedním z lidí udaných roku 415 metoikem 

Teukrem, ač nikoli ve věci hermovek, ale ve věci znesvěcení eleusínských mystérií, k jehož 

odhalení došlo během pátrání po lidech, kteří zhanobili hermovky.518 Mohlo jít tedy o osobu 

ve veřejném povědomí přímo spojenou s bezbožnostmi z roku 415.  

                                                        

515 FURLEY 1996, s. 65 a pozn. 56. Furley tuto žalobu zároveň chápe jako „veřejnou“ žalobu. Snahou o očistu 

svého jméno vysvětluje Andokidovu žalobu rovněž OSTWALD 1986, s. 535–536, 547, který ovšem neřeší, kdy 

byla bezbožnost spáchána, a navíc předpokládá, že šlo o Andokidovu rodinnou hermovku. 

516 TODD 2007, s. 450. Podle prvního argumentu by v případě poukazu ke staré bezbožnosti měl být místo 

infinitivu prézenta užit infinitiv aoristu či perfekta, což však ve skutečnosti není zcela nutné. Participium 

prézenta ἀσεβῶν v § 48 téže řeči je rovněž užito v přítomném kontextu, ale primárně poukazuje k Andokidově 

bezbožnosti z roku 415, dále srov. § 54 a § 55. 

517 V § 11 je v rukopisech jméno Aristippos, na Archippa je opravováno podle § 12. 

518 AND. 1.13. Podle předchozího paragrafu Archippos spolu s většinou dalších udaných mužů uprchl a byl 

odsouzen k smrti v nepřítomnosti. Události z roku 415 tedy přežil a mohl se později vrátit do Athén podobně 

jako Andokidés. MACDOWELL 1962, s. 211, a GOMME – ANDREWES – DOVER 1970, s. 281, pozn. 6, uvažují o možné 

totožnosti tohoto Archippa s komickým básníkem téhož jména. Naopak AURENCHE 1974, s. 92–93 a 103, odmítá 

ztotožnění Andokidem obžalovaného Archippa jak s mužem obviněným ve věci mystérií, tak s komickým 

básníkem, ale spekuluje o tom, že se mohlo jednat o Andokidova souseda z dému Kydathénaion, člena hetairie 

Andokidova otce Leógory, jehož jméno mohlo být mezi lidmi udanými otrokem Lýdem, který udal právě i 

Andokidova otce (AND. 1.17). 
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Furley a především Todd sice správně namítají, že podáním žaloby pro bezbožnost 

spáchanou roku 415 by Andokidés porušoval amnestii z roku 403/2, to však nijak nevylučuje 

možnost, že právě o to v lýsiovské řeči jde. Důležité je vzít v potaz, že i žaloba proti 

Andokidovi z roku 400 se svým způsobem snažila amnestii obejít.519 Když se Archippos 

údajně hájil tím, že ona hermovka, vůči níž se měl dopustit bezbožnosti, jako jediná zůstala 

nepoškozená, naznačoval tak jasnou souvislost s událostmi z roku 415. Implicitní tvrzení 

žalobce, že Andokidés sám hned po návratu z exilu měl tu drzost podávat žalobu 

z bezbožnosti, jež navíc nerespektovala amnestii, proto mohlo mít za cíl dodat větší 

legitimitu současné žalobě proti Andokidovi, již Andokidés napadal jako nepřípustnou 

především s ohledem na amnestii.520 Nešlo tedy jen o Andokidovu skandální troufalost 

podávat žaloby z bezbožnosti obecně. Tato troufalost se musela jevit jako ještě větší, pokud 

hermovka, kvůli níž prý Archippa obžaloval, byla totožná s onou hermovkou, již měl roku 

415 za úkol poničit Andokidés sám. Především však je třeba vzít v potaz, že žalobce se 

s pomocí slovesa λαγχάνειν nejspíše snažil zdůraznit, že Andokidova žaloba byla přijata k 

projednání. Tím se asi mělo naznačit, že pokud žaloba podaná Andokidem kvůli bezbožnosti 

spáchané roku 415 byla shledána přípustnou, není nic nepřípustného na tom, aby byl nyní 

Andokidés kvůli tehdejším událostem sám odsouzen. 

 Je ostatně otázkou, máme-li věřit tomu, že Andokidés byl skutečně tak troufalý a 

sebevědomý, aby krátce po návratu do vlasti podával na kohokoli žalobu z bezbožnosti, ať 

již veřejnou či soukromou. Představa, že by si tak mohl nějakým způsobem vylepšit svoji 

neblahou pověst, se mi jeví, mírně řečeno, jako poněkud nerealistická. Pro člověka s jeho 

minulostí bylo jistě bezpečnější chovat se nenápadně a neupoutávat na sebe přílišnou 

pozornost. Pokud měl Andokidés v tuto dobu důvody k nějakým soudním jednáním, pak šlo 

především o to vysoudit zpět rodinný majetek včetně otcovského domu v centru Athén, 

o který v minulých letech přišel.521 

                                                        

519 Tato tzv. amnestie, tj. zákaz podávat veřejné žaloby kvůli činům spáchaným před rokem 403/2, byla 

součástí dohod o usmíření ukončujících občanskou válku, k jejímu zajištění bylo zároveň přijato i několik 

zvláštních zákonů, srov. výše. s. 23–24. 

520 Srov. AND. 1.81–91. Jak plyne z [LYS.] 6.12–13, žalobci si vážně uvědomovali, že by soudci mohli chtít 

Andokida s ohledem na amnestii osvobodit. Andokidés byl také osvobozen, což si nelze vysvětlit bez toho, že 

soudci na tento argument slyšeli. 

521 Jak zmiňuje AND. 1.146, v době Andokidova exilu se v jeho „otcovském“ domě zabydlel politik Kleofón, 

z čehož nepřímo plyne, že dům byl zkonfiskován a Kleofón ho následně koupil. O dobrovolném předání domu 

tomuto muži, jehož Andokidés pohrdlivě označuje jako výrobce lyr, nelze vůbec zvažovat. 
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Jako nejabsurdnější se z tohoto hlediska musí jevit možnost navržená Kirchhoffem, že 

Andokidés žaloval Archippa kvůli bezbožnosti spáchané v náhlém záchvatu na své vlastní 

hermovce. Tato žaloba by nemohla být soukromá – nešlo o Andokidovu hermovku –, ale ani 

by ji nebylo možno vydávat za hájení skutečně veřejného zájmu. Možnost, že Achippos po 

Andokidově návratu do vlasti nějakým způsobem znesvětil hermovku spojenou 

s Andokidovým jménem, aby připomněl jeho dávnou bezbožnost, nepůsobí sama o sobě 

zcela nelogicky, v lýsiovské řeči se však přímo netvrdí, že by Archippos skutečně provedl 

nějaký symbolický útok na Andokida. Andokidova žaloba je prezentována spíše jako 

nepodložená. Možnost, že žaloba byla podána kvůli bezbožnosti spáchané roku 415, se sice 

rovněž jeví jako absurdní, a navíc právně nepřípustná, dává však na druhou stranu velmi 

dobrý smysl jako pomluva v rámci žaloby, jež chce zdůraznit nesmyslnost a nehoráznost 

Andokidova celoživotního počínání. Za integrální součást této pomluvy je pak třeba brát i 

tvrzení, že si Andokidés za stažení žaloby nechal zaplatit jako typický sýkofant, sudič 

z povolání, pro něhož je vydírání pomocí žalob způsobem obživy. 

Připustíme-li nicméně, že zpráva o Andokidově žalobě proti Archippovi obsahuje 

historické jádro, je natolik zkratkovitě a účelově podána, že se lze jen těžko dohadovat, o co 

mezi Andokidem a Archippem ve skutečnosti šlo. Pasáž každopádně nelze vydávat za 

neproblematický doklad existence soukromé žaloby z bezbožnosti. Uváděné jazykové 

důvody nejsou průkazné, přičemž ojedinělé spojení δίκη ἀσεβείας + λαγχάνειν lze snadno 

vysvětlit rétorickým záměrem celé pasáže. 

Ve prospěch existence soukromé žaloby z bezbožnosti podávané basileovi zároveň 

nesvědčí ani žádné jiné doklady. Enigmatické spojení δικάζεσθαι πρὸς Εὐμολπίδας, které 

nacházíme v Démosthenově řeči Proti Androtiónovi, naznačuje, že jakousi soukromou žalobu 

bylo možné předložit kněžskému rodu Eumolpovců, nikoli basileovi, který je zmíněn teprve 

následně v souvislosti s jinou procedurou.522 V řeči Proti Meidiovi, kde Démosthenés 

anticipuje možné argumenty obhajoby proti užití procedury προβολή, je vedle veřejné 

žaloby pro ὕβρις jako alternativní soukromá procedura jmenována pouze žaloba pro škodu 

(δίκη βλάβης).523 Pokud by možnost čistě soukromé žaloby z bezbožnosti existovala, lze se 

                                                        

522 DEM. 22.27. Srov. s. 21–22 s pozn. 88, 95 a 96. 

523 DEM. 21.25. Zatímco δίκη βλάβης je zmíněna s ohledem na poničení oděvů a zlatých věnců, o γραφὴ 

ὕβρεως je řeč s ohledem na ránu pěstí, již Meidiás Démosthenovi uštědřil. 
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ptát, proč zde není naznačena.524 Je přitom zajímavé, že autoři uvažující o existenci 

soukromé žaloby z bezbožnosti uvádějí právě δίκη βλάβης jako její možnou alternativu.525 

Není ovšem jasné, v čem by se soukromá žaloba z bezbožnosti nějak podstatně lišila od 

soukromé žaloby pro škodu na straně jedné a od veřejné žaloby z bezbožnosti na straně 

druhé, aby byl vůbec nějaký důvod k jejímu zavedení. Něčím jiným byly spory o kněžské 

úřady a jiné náboženské záležitosti, jejichž rozsuzování měl basileus rovněž na starosti. 

Tyto spory jistě nelze zahrnovat pod pojem „bezbožnosti“ a nečiní tak ani autor aristotelské 

Athénské ústavy.526 

 

                                                        

524 Když Démosthenés o něco později říká, že Meidiás by si zasloužil odsouzení nejen pro ὕβρις, ale i pro 

„bezbožnost“ (DEM. 21.51), musí mít na mysli odsouzení v rámci veřejné procedury, jelikož odsouzení v rámci 

soukromé pře, kde by zřejmě nemohl žádat nejvyšší tresty, by bylo sotva možné prezentovat jako něco 

závažnějšího než odsouzení pro ὕβρις, jež byla zcela jednoznačně předmětem veřejné žaloby. 

525 CAREY 2004, s. 127; FILONIK 2013, s. 46. K δίκη βλάβης obecně srov. Lipsius 1912, s. 652–663; MACDOWELL 

1978, s. 149–153; TODD 1993, s. 279–282. Autoři se shodují, že spektrum činů, které bylo pod pojem βλάβη 

možné zahrnout, bylo značně široké, zároveň se k tomuto typu žaloby vztahuje největší množství 

dochovaných soudních řečí. 

526 [ARIST.] Ath. Pol. 57.2. 
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3.2.7. Diopeithovo usnesení (?) 

3.2.7.1. Úvod 

Diopeithovo usnesení, o němž nacházíme pouze jedinou stručnou zmínku u Plútarcha v 

Životě Perikleově,527 je v odborné literatuře jednoznačně nejzmiňovanější, zároveň však 

i nejkontroverznější právní normou, již měli Athéňané údajně zavést s cílem stíhat 

bezbožnost. Lze se setkat s tvrzením, že šlo o vůbec první athénský zákon definující 

bezbožnost nebo o jeho zásadní novelizaci, jež měla umožnit stíhání filosofů, na prvním 

místě Anaxagory z Klazomen. Novost měla spočívat v tom, že usnesení nepostihovalo vadné 

jednání, ale vadné názory, že poprvé definovalo názorový přečin, konkrétně ateismus.528 

S tím souvisí další rozšířené tvrzení, že  Diopeithovo usnesení bylo základem žaloby proti 

Sókratovi.529 V širším kontextu duchovních dějin je pak Diopeithovo usnesení – spolu 

s procesy proti filosofům obecně – chápáno jako projev nábožensky konzervativní reakce 

athénského lidu proti řeckému „osvícenství“, které z intelektuálně pokročilejší Iónie 

dospělo do Athén teprve se zpožděním.530 Případně je vysvětlováno jako doklad skutečnosti, 

že Athéňané se starali více o politickou než o intelektuální svobodu.531 

                                                        

527 PLUT. Per. 32.2 (text a překlad níže, s. 129). Někteří moderní autoři nicméně navozují zcela mylný dojem, 

že o Diopeithově usnesení píše též Diodóros Sicilský, srov. REVERDIN 1945, s. 208, pozn. 1; DODDS 2000 [1951], 

s. 193, pozn. 62; SAUNDERS 1991, s. 305, pozn. 20. Ještě horší zmatek způsobil OLIVER 1950, s. 16, pozn. 39, když 

citoval řecký text podle PLUT. Per. 32.2, ale odkázal na schol. AR. Eq. 1085; s tímto mylným odkazem pak pracuje 

PODLECKI 1998, s. 185, pozn. 70, odkazující na Plútarcha i scholia. 

528 Zákon umožňující stíhat filosofy: např. DERENNE 1930, s. 23–24; MOMIGLIANO 1973b, 565. Vůbec první zákon 

definující bezbožnost: OSTWALD 1986, s. 530–532; BAUMAN 1990, s. 48–49. Zákon postihující „názorový přečin“ 

(„délit d’opinion“): RUDHARDT 1960, s. 102–103. 

529 PÖHLMANN 1899, s. 122; DERENNE 1930, s. 223; RUDHARDT 1960, s. 92; FINLEY 1973, s. 91; CONNOR 1991, s. 50–51; 

CANCIK-LINDEMAIER 2006, s. 18; VERSNEL 2011, s. 544. 

530 Srov. např. BELOCH 1914, s. 260–262, 295 (o Diopeithovi není přímo řeč, ale nacházíme zde obvyklé 

hodnocení Periklea jako průkopníka „osvícenství“ v Athénách); BURY 1927, s. 382–383; DERENNE 1930, s. 15 

(termín „osvícenství“ přímo neužívá, ale tvrdí, že zatímco v Iónii měla veřejnost dlouhý čas zvyknout si na 

přírodní filosofy, Athéňané nebyli připraveni na příchod muže, který svými meteorologicko-astronomickými 

výklady nabourával jejich tradiční náboženské představy); NESTLE 1950, sl. 737; DODDS 2000 [1951], s. 193–194; 

GUTHRIE 1969, s. 226–228; FAHR 1969, s. 23; CANCIK-LINDEMAIER 2006, s. 18. Problém adekvátnosti užívání pojmu 

„osvícenství“ shrnuje RUBEL 2000, s. 58–60. 

531 MOMIGLIANO 1971, s. 516; MOMIGLIANO 1973a, s. 258. Ještě dále jde SCHUBERT 1994, s. 114, jež usnesení vykládá 

jako snahu athénského lidu monopolizovat si nárok na pravdu a zakazovat konkurenční názory. MACTOUX 

1990, s. 292, v usnesení vidí snahu státu o obnovení kontroly nad náboženským diskursem. 
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Do poloviny sedmdesátých let 20. století představovalo Diopeithovo usnesení předmět 

sporů pouze z hlediska přesné datace, politického pozadí a konkrétní povahy trestných 

činů, na které mělo toto usnesení mířit. Teprve Dover si ve svém článku zpochybňujícím 

doklady o stíhání filosofů před Sókratem dovolil radikálně zapochybovat i o historicitě 

Diopeithova usnesení (a stíhání lidí z Perikleova okolí, o nichž Plútarchos v dané souvislosti 

rovněž píše).532 Od osmdesátých let lze v odborné literatuře poněkud schematicky rozlišit 

dva či možná lépe čtyři základní přístupy k tomuto problému. Menší část badatelů v 

návaznosti na Dovera historicitu Diopeithova usnesení (a souvisejících procesů) rozhodně 

popírá nebo o ní alespoň vážně pochybuje.533 Proti nim stojí badatelé, kteří Doverovy 

pochyby reflektují, ale odmítají je jako přehnané a hájí tradiční pojetí.534 Mezi těmito 

extrémy se nacházejí autoři, kteří připouštějí, že věc je sporná, ale nedávají žádné 

z možností přednost, případně se nevyjadřují úplně jasně či konzistentně.535 Kromě nich se 

však i nadále objevují autoři, kteří pochyby vůbec nereflektují či nezmiňují a Diopeithovo 

usnesení nadále uvádějí jako neproblematický historický fakt.536 Nakonec je třeba upozornit 

                                                        

532 DOVER 1976, s. 27–34 (procesy s Aspasií a Anaxagorou) a 39–41 (Diopeithovo usnesení). O jednotlivých 

procesech byly pochyby vyjadřovány již dříve, o Diopeithovu usnesení však nikoliv či alespoň ne explicitně. 

533 LEFKOWITZ 1981, s. 110–111; STONE 1988, s. 231–247 (zvl. s. 233); COHEN 1991, s. 212; WALLACE 1994, s. 137–138; 

RAAFLAUB 2000, s. 109; KRAUTER 2004, s. 232; GAGNÉ 2009, s. 215; DELLI PIZZI 2011, s. 61, pozn. 11;  FILONIK 2013, 

s. 32–33. 

534 Např. KERFERD 1981, s. 21; MEIJER 1981, s. 220; WOODBURY 1981, s. 302–303, pozn. 22; KIRK – RAVEN – SCHOFIELD 

2004 [1983], s. 455; OSTWALD 1986, s. 525, 528–532; BAUMAN 1990, s. 39; VERSNEL 1990, s. 124 et passim; BURKERT 

1992, s. 368; PARKER 1996, s. 208–210; FURLEY 1996, s. 84–85; PODLECKI 1998, s. 34 (náznak možnosti, že 

Diopeithovo usnesení má základ v dokumentárním zdroji, autor bere jako důkaz, že Anaxagorás byl skutečně 

stíhán, ač kritický rozbor všech ostatních dokladů směřoval spíše k opaku); BANFI 1999, s. 43–48; RUBEL 2000, s. 

90, 91–95; JANKO 2001, s. 12 a 14, pozn. 52; LENFANT 2002, s. 149–153 (na něho se odvolávají  DONNAY 2002, s. 156, 

pozn. 12; PECORELLA LONGO 2011, s. 50); DREßLER 2010, s. 76–81; PARKER 2011, s. 37; WHITMARSH 2015, s. 117–118; 

WINIARCZYK 2016, s. ix–x, 13–14 (pozn. 41); SAMONS 2016, s. 290, pozn. 36. 

535 Např. YUNIS 1988, s. 68–72; TODD 1993, s. 312; DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 50 (zde je existence Diopeithova 

usnesení zpochybněna), 86–87 (zde je usnesení s jistou výhradou bráno jako skutečné); HANSEN 1995, s. 25; 

SCHOLTEN 2003, s. 47–48; AZOULAY 2014 [2010], s. 92, 125. 

536 Např. MANSFELD 1980, s. 36–37 et passim; MIKALSON 1983, s. 92; STADTER 1989, s. 286–287; MACTOUX 1990, 

s. 291–292; PHILLIPS 1991, s. 262; CONNOR 1991, s. 50–51; EDMUNDS 2006, s. 416; HOGENMÜLLER 2011, s. 178 (pozn. 16) 

a 179 (pozn. 21); CANCIK-LINDEMAIER 2006, s. 18; SCHÖPSDAU 2011, s. 373; SEDLEY 2013, s. 335; PHILLIPS 2013, s. 410. 
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i na existenci textů, které Diopeithovo usnesení úplně opomíjejí, ač by vzhledem ke svému 

tematickému zaměření minimální zmínku obsahovat mohly či měly.537 

Jak již bylo naznačeno, problematika Diopeithova usnesení se velmi úzce proplétá 

s otázkou údajného stíhání lidí z Perikleova okruhu, především filosofa Anaxagory, proti 

němuž mělo být usnesení přímo namířeno. Anaxagorovo stíhání je navíc třeba vnímat v 

širším kontextu všech dalších údajných procesů s filosofy před Sókratem, jakož i ve zvláštní 

souvislosti s nepochybně historickým stíháním samotného Sókrata. 

Diopeithovo usnesení bude nejprve představeno v kontextu Plútarchova podání příčin 

peloponnéské války, které se do značné míry shoduje s podáním u Diodóra, aby náležitě 

vynikla problematičnost celého Plútarchova líčení. Následně budou nastíněny protichůdné 

moderní výklady týkající se chronologie, politického pozadí a smyslu usnesení. Problémy, 

které se během toho nashromáždí, budou následně propojeny s argumenty skeptiků, kteří 

historicitu usnesení úplně zpochybňují. 

 

3.2.7.2. Pramenný kontext: příčiny peloponnéské války podle Plútarcha a Diodóra 

Plútarchos se o Diopeithově usnesení zmiňuje v souvislosti s líčením příčin peloponnéské 

války, jež podle Thúkýdida začala na jaře roku 431 útokem Thébanů na Plataje a následným 

vpádem peloponnéského vojska do Attiky.538 Plútarchos tvrdí, že hlavní vina za její 

vypuknutí je všeobecně přičítána Perikleovi, jelikož se neústupně stavěl proti spartskému 

požadavku, aby Athéňané zrušili takzvané megarské usnesení.539 V souvislosti s jeho 

                                                        

537 Např. CAILLEMER 1877; DE STE. CROIX 1972 (opomíjí i Anaxagoru); HANSEN 1975 (nad jeho opomenutím se 

podivuje OSTWALD 1986, s. 525); BREMMER 2007; TRAMPEDACH 2015 (o athénském Diopeithovi se sice zmiňuje na s. 

316 jako o fanatickém obránci staré víry, jeho usnesení však neřeší). 

538 Srov. THUC. II.2.1; II.18–19. 

539 PLUT. Per. 29.8, 31.1. Perikleovu neústupnost (nejen) ve věci megarského usnesení dosvědčuje THUC. I.140–

144 (zvl. 140.3–5, 144.2). Megarské usnesení (oficiálně zdůvodněné tím, že Megařané zorali část posvátné louky 

na hranicích mezi oběma státy) zakazovalo Megařanům vstup na agoru a do přístavů v Athénách i 

spojeneckých obcích, srov. THUC. I.67.4 a 139.2; AR. Ach. 532–534; DIOD. SIC. XII.39.4; PLUT. Per. 29.4. Plútarchos 

celou věc poněkud komplikuje tím, že následně rozlišuje mezi mírným Perikleovým usnesením, vysílajícím 

posly se stížností do Sparty a do Megar, a usnesením Charínovým, které bylo vyprovokováno zabitím 

athénského posla Anthemokrita a nařizovalo jednak trest smrti pro všechny Megařany vstoupivší na území 

Attiky, jednak vojenské vpády do Megar dvakrát ročně (PLUT. Per. 30.2–3); Charína jako navrhovatele 

megarského usnesení uvádí též PLUT. Praec. ger. rep. 812d mezi případy, kdy Periklés prosadil určité opatření 

skrze jiné osoby (srov. schol. AR. Pax 246 s Wilamowitzovou opravou χάριν τοῦ na Χαρῖνου); k zabití 
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přijetím Plútarchos spekuluje o Perikleově čistě osobní nevraživosti vůči Megařanům, 

k čemuž ho zjevně podnítily verše z Aristofanových Acharňanů, z nichž cituje o něco dále, 

jako by žert komického básníka musel skrývat relevantní historické jádro.540 O Perikleově 

neústupnosti ohledně zrušení megarského usnesení následně píše, že bývá vysvětlována 

trojím způsobem: jedni ji přičítají Perikleovu správnému úsudku, jiní samolibosti a touze 

vyniknout,541 nejvíce svědků však má nejhorší/nejchatrnější příčina (χειρίστη αἰτία), totiž 

stíhání sochaře Feidii, obviněného ze zpronevěry zlata určeného na Athéninu sochu. Na 

vylíčení tohoto případu, který měl skončit sochařovou smrtí ve vězení,542 navazuje zmínka o 

dalších dvou případech, k nimž mělo dojít „touto dobou“ (περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον). 

                                                                                                                                                                             

Anthemokrita, kvůli němuž měli Athéňané vyloučit Megařany z účasti na eleusínských mystériích, srov. [DEM.] 

12.4; HARP. s.v. Ἀνθεμόκριτος (Α 142); PAUS. I.36.3. Ke spletitému problému megarského usnesení srov. např. 

GOMME 1945, s. 447–450; KAGAN 1969, s. 251–272; DE STE CROIX 1972, s. 225–289; LEWIS 1992, S. 376–378; STADTER 

1989, S. 274–280; HORNBLOWER 1991, s. 110–112; PELLING 2000, s. 103–111. 

540 PLUT. Per. 30.2 (náznak osobní Perikleovy nevraživosti vůči Megařanům), 30.4 (citace AR. Ach. 524–527). 

Plútarchos citaci rámuje poněkud překvapivým tvrzením, že Aristofanovými známými verši argumentují sami 

Megařané, když odmítají obvinění z vraždy Anthemokrita a vinu za válku svalují na Periklea (jak soudí PELLING 

2000, s. 272, pozn. 60, tuto reakci Megařanů si Plútarchos nejspíše sám vyfabuloval). – Na citovaném 

místě Acharňanů, hraných o Lénajích r. 425 (tj. asi šest let po vypuknutí války), Aristofanés ústy hlavní postavy 

líčí, jak athénští mladíci unesli prostitutku z Megar a Megařané na oplátku unesli dvě prostitutky patřící 

Perikleově družce Aspasii, což je následně prohlášeno za příčinu války mezi Řeky; rozzuřený Periklés totiž 

v reakci na únos sepsal usnesení proti Megařanům, které pak Athéňané odmítli odvolat (AR. Ach. 524–539). 

I když výklad o únosech prostitutek může částečně narážet na historické obviňování Megařanů z přijímání 

uprchlých athénských otroků (THUC. I.139.2), navazuje spíše na nelichotivý obraz Míléťanky Aspasie jako 

pouhé konkubíny či vyložené prostitutky (tento obraz se v komedii ustavil již před Aristofanem, srov. PLUT. 

Per. 24.9–10; SCHWARZE 1971, s. 169–170). Především však představuje parodii na motiv vzájemného unášení žen 

mezi Řeky a barbary jako příčiny trójské války – tento motiv známe především z Hérodota (HDT. I.1–5), ale 

nejspíše jej obsahovala i nedochovaná Eurípidova tragédie Télefos, která je v celé Aristofanově komedii a dané 

scéně zvláště předmětem systematické parodie (srov. PELLING 2000, s. 153–155; OLSON 2002, s. liii–lxi, 209). 

Perikleovo rozhodnutí zasáhnout ve prospěch Mílétu do války mezi Samem a Mílétem asi o deset let dříve (k 

této válce srov. THUC. I.115.2–117.3), bylo rovněž vysvětlováno vlivem Aspasie (PLUT. Per. 24.2; HARP. s.v. 

Ἀσπασία [Α 249] = DUR. FGrH 76 F 65). 

541 PLUT. Per. 31.1. Správným úsudkem věc vysvětloval především Thúkýdidés, srov. THUC.  I.140.4–5; II.65.5–7. 

542 PLUT. Per. 31.2–5. Ještě podezřelejší než tvrzení o Feidiově smrti ve vězení je tvrzení o alternativním 

obvinění, které mělo přijít poté, co se zpronevěra neprokázala: že prý Feidiás na Athénině štítu zobrazil sám 

sebe a Periklea. Toto obvinění berou dodnes někteří badatelé vážně, srov. AZOULAY 2014 [2010], s. 124; SAMONS 

2016, s. 199. Jedná se však o hellénistický výmysl, srov. STADTER 1989, s. 294; PODLECKI 1996, s. 108. 
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Nejprve je řeč o žalobě z bezbožnosti, již prý proti Perikleově družce Aspasii podal komický 

básník Hermippos,543 načež přicházejí slova: 

 

… καὶ ψήφισμα Διοπείθης ἔγραψεν εἰσαγγέλλεσθαι τοὺς τὰ θεῖα μὴ νομίζοντας ἢ λόγους 

περὶ τῶν μεταρσίων διδάσκοντας, ἀπερειδόμενος εἰς Περικλέα δι᾽ Ἀναξαγόρου τὴν 

ὑπόνοιαν.544 

 

„… a Diopeithés sepsal usnesení, aby eisangelií byli stíháni ti, kdo neuznávají božské věci 

nebo vyučují řeči o nadpozemských/nebeských úkazech, s cílem vrhnout na Periklea 

podezření skrze Anaxagoru.“545 

 

Dále je řeč o usnesení navrženém jistým Drakontidem, které bylo namířené přímo proti 

Perikleovi a vyžadovalo od něho vyúčtování obecních peněz.546 Následně Plútarchos líčí, že 

zatímco Aspasii hájil Periklés u soudu, Anaxagoru poslal z Athén tajně pryč, když se však 

dostal u lidu do potíží kvůli Feidiovi, rozdmychal válku, která již tak jako tak doutnala, aby 

otupil závist nepřátel a ukázal se jako nepostradatelný. Od svého vlastního shrnutí těchto 

obvykle uváděných příčin se pak Plútarchos distancuje závěrečným konstatováním, že 

pravda je nejistá.547 

                                                        

543 PLUT. Per. 32.1.  

544 PLUT. Per. 32.2 (= ANAXAG. DK 59 A 17). 

545 Uvádím vlastní, co možná doslovný překlad. Překlad Rudolfa Mertlíka je zavádějící, jelikož výraz τὰ θεῖα a 

sloveso νομίζειν překládá způsobem příliš zužujícím, zatímco sloveso εἰσαγγέλλεσθαι je přeloženo příliš 

obecně: „Diopeithés podal též návrh, aby byli obžalováni ti, kdož nevěří v bohy nebo vykládají o věcech 

nadpozemských, chtěje tak přes Anaxagoru uvalit podezření i na Periklea.“ Význam jednotlivých slov bude 

rozebrán v kap. 3.2.7.5–6 od s. 153. Zde jen připomenu, že překlad „věřit v bohy“ pro spojení νομίζειν θεούς 

užívá rovněž František Novotný v dodnes přetiskovaném překladu Platónovy Obrany Sókrata (pro spojení 

νομίζειν εἶναι θεούς pak volí neadekvátně abstraktní ekvivalent „věřit v jsoucnost bohů“). Naopak Václav 

Bahník v překladu Xenofóntových Vzpomínek na Sókrata a Obrany Sókrata užívá v souvislosti s Melétovou 

žalobou proti Sókratovi mnohem adekvátnější překlad „uznávat bohy“. Dále srov. LEPAŘ 1892, s.v. νομίζω, 2. a) 

α: „uznávám (řádně a slušně), Aischl. θεοὺς νομίζων οὐδαμοῦ bohů za nic neuznávaje, nic si nevšímaje. Pl. 

θεοὺς νομίσαι, νομίζειν bohy uznati, uznávati; v bohy uvěřiti, věřiti…“ 

546 PLUT. Per. 32.3. V následujícím paragrafu je řeč o Hagnónově zmírňujícím „dodatku“, kterým se rušilo 

ustanovení, aby soudci brali hlasovací kameny z oltáře. Plútarchos neříká nic o tom, zda se hlasování konalo a 

jak dopadlo. K problémům s dataci Drakontidova usnesení a Hagnónova dodatku srov. níže, pozn. 570. 

547 PLUT. Per. 32.4–6. 
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Obdobným způsobem jako u Plútarcha jsou Perikleovy čistě osobní motivy k rozpoutání 

peloponnéské války podány u Diodóra Sicilského, který ve svém líčení vycházel z Efora, jak 

sám explicitně dodává.548 Diodórovo podání nicméně není s Plútarchovým úplně totožné, i 

když Plútarchos z Efora nepochybně rovněž částečně vycházel.549 Kromě toho je třeba vzít 

potaz i těžko datovatelný fragment enigmatického Aristodéma, který má rovněž zřejmý 

základ v Eforovi. Je totiž možné, že jeho mnohem stručnější podání příčin války 

reprodukuje Eforovo celkové pojetí věrněji než Diodóros.550 Podle Diodóra spočívala hlavní 

příčina války v Perikleových obavách, že nebude schopen podat vyúčtování veřejných 

peněz, které mu Athéňané svěřili do správy po přesunu spojenecké pokladny z Délu do 

Athén. Když mu synovec Alkibiadés poradil, aby uvažoval spíše o tom, jak nemuset podávat 

vyúčtování, rozhodl se odvést od svých problémů pozornost a rozpoutat velkou válku.551 

                                                        

548 DIOD. SIC. XII.38–40 = EPHOR. FGrH 70 F 196. Efora jako zdroj jmenuje Diodóros dodatečně (XII.41.1). 

549 Přehledné porovnání Diodórova líčení s Plútarchovým podává STADTER 1989, s. 287–288. V  Životě Perikleově 

se Plútarchos Efora dovolává dvakrát v jiné souvislosti (PLUT. Per. 37.3, 28.2), je tedy zřejmé, že musel dobře 

znát i jeho podání příčin války. Přehled všech pramenů, z nichž Plútarchos v tomto životopise čerpal, uvádí 

STADTER 1989, s. lviii–lxxxv. 

550 ARISTODEM. FGrH 104 F 1 rozlišuje vícero příčin války: první je příčina κατὰ Περικλέα, odpovídající 

přibližně tomu, co uvádí Diodóros (kap. 16); druhou příčinou je athénský zásah do války mezi Korintem a 

Korkýrou (kap. 17; srov. THUC. I.24–55; DIOD. SIC. XII.33.1–35.1); třetí příčinou je odpadnutí Poteidaie od Athén 

(kap. 18; srov. THUC. I.56–65; DIOD. SIC. XII.34.2–4 a 37.1); čtvrtou a zároveň nepravdivější (ἀληθεστάτη)  

příčinou jsou obavy Sparťanů z růstu athénské moci – dochovaný text sice končí v půlce věty, začátek však 

prozrazuje inspiraci Thúkýdidovými slovy o skutečné příčině války (kap. 19; srov. THUC. I.23.6). Zatímco např. 

JACOBY 1926, s. 335, považoval Aristodéma za pozdního a bezcenného kompilátora, který zde spojil Thúkýdida 

s Diodórem a nějakým dalším pramenemn, PARMEGGIANI 2011, s. 417–420, argumentuje ve prospěch možnosti, 

že všechny uvedené body byly již u Efora, takže Aristodémos reprodukuje Eforovo celkové podání problému 

věrněji než Diodóros, omezující se pouze na osobní příčiny. 

551 DIOD. SIC. XII.38.2–4. Plútarchos tento motiv v Perikleovi neuvádí, ale o Alkibiadově vtipné radě, zbavené 

jakéhokoli historického kontextu, se zmiňuje na dvou jiných místech (PLUT. Alc. 7.3; Reg. et imp. apophteg. 186e). 

Podle VAL. MAX. III.1. ext. 1 byla příčinou Perikleova odpovědnost za stavbu Propylají na Akropoli, a jak píše 

CIC. Off. II.17.60 (= DEMETR. fr. 137 Wehrli), za vynaložení přílišného množství peněz na Propylaje byl Periklés 

později kritizován Démétriem Falérským. HELIOD. FGrH 373 F 1 (= HARP. s.v. Προπύλαια ταῦτα [Π 101]) uvádí, že 

šlo o částku 2 012 talentů, tato částka je však příliš velká a zahrnuje nejspíše i další stavby na Akropoli, srov. 

MERITT – WADE-GERY – MCGREGOR 1950, s. 124, pozn. 15. Podle teorie, s níž přišel VOGEL 1889 a již navzdory 

relevantní kritice (MEYER 1899, s. 330–331; SCHWARTZ 1905, sl. 680) převzal JACOBY 1926, s. 92 (komentář ad 

EPHOR. FGrH 70 F 196), Diodórovo líčení v kap. 38 nevychází z Efora, ale z jiného zdroje, čímž se má vysvětlovat, 

proč je spojení kap. 38 a 39 poněkud neorganické. V analogickém, značně stručnějším shrnutí Perikleových 
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Jako další příčinu motivující Periklea k rozpoutání války pak Diodóros uvádí stíhání sochaře 

Feidii.552 O Aspasii se Diodóros vůbec nezmiňuje, oproti Plútarchovi však navíc uvádí, že 

v souvislosti s obviněním Feidii byl obviněn i sám Periklés.553 O Anaxagorovi, jehož nazývá 

sofistou a Perikleovým učitelem, říká, že jej stíhali kvůli bezbožnosti vůči bohům (ὡς 

ἀσεβοῦντα εἰς τοὺς θεοὺς ἐσυκοφάντουν) a že do žalob/obvinění zapletli i Periklea, neříká 

však, jak věc dopadla a co se s Anaxagorou mělo dít dál.554 Snahou o odvedení pozornosti od 

osobních problémů je pak stejně jako u Plútarcha motivován odpor proti zrušení 

megarského usnesení.555 Ve verších z Aristofanova Míru, které Diodóros cituje až na závěr 

                                                                                                                                                                             

osobních důvodů k válce, které uvádí ARISTODEM. FGrH 104 F 1.16, je Alkibiadova rada uvedena poněkud 

logičtěji až po nástinu událostí, které Diodóros líčí v kap. 39, přičemž obavy z vyúčtování jsou zde dány do 

jasné souvislosti s Perikleovým dohledem nad stavebními pracemi. Podle Jacobyho je uvedení motivu na jiném 

místě důkazem toho, že se jedná o motiv vzatý odjinud, který nemohl být již u Efora. Neorganičnost Diodórova 

líčení přitom není vůbec nutné vysvětlovat kombinací dvou odlišných pramenů, stejně tak dobře mohla 

vzniknout neumělým přeskupením a pospojováním motivů vzatých z pramene jediného, zvláště když ani 

Eforovo líčení nemuselo být jednoduše lineární. Relevantní verše z Aristofanova Míru (srov. pozn. 556) 

Diodóros na rozdíl od Aristodéma rovněž necituje v bezprostřední souvislosti s popisem Feidiova stíhání, tj. 

v kap. 39, ale teprve dodatečně na konci kap. 40, aby jimi doložil Perikleovy řečnické schopnosti. Jacobyho 

tvrzení zavrhují MERITT – WADE-GERY – MCGREGOR 1950, s. 122 pozn. 12; stejně tak PARMEGGIANI 2011, s. 417–420. 

552 DIOD. SIC. XII.39.1–2. O tom, jak stíhání dopadlo, nic neříká. 

553 DIOD. SIC. XII.39.2. Předmětem obvinění měla být ἱεροσυλία, tj. vykrádání chrámů či posvátného majetku. 

Pominutí Aspasie Diodórem neznamená, že o ní nepsal ani Eforos, ten však nemusel psát o stíhání pro 

bezbožnost, ale citovat Aristofanovy Acharňany stejně jako Aristodémos, citující vv. 524–534, srov. pozn. 540. 

554 DIOD. SIC. XII.39.2. Jelikož vágní sloveso ἐσυκοφάντου nemusí nutně znamenat podání žaloby a soudní 

stíhání, ROSENBERG 1915, s. 217, navrhl chápat Diodórovu formulaci jako narážku na Diopeithovo usnesení. Na 

druhou stranu ARISTODEM. FGrH 104 F 1.16 se o Anaxagorově stíhání vůbec nezmiňuje. Nabízí se proto otázka, 

zda o něm musel psát již Eforos. Jak poznamenává STADTER 1991, s. 122, pozn. 41, Diodórova zmínka o stíhání 

Anaxagory nemusela vycházet z Efora, ale mohla mít základ v pozdější tradici. Přidání Anaxagory by pak 

mohlo vysvětlovat vynechání Aspasie. O Anaxagorovi Diodóros věděl zcela jistě i bez Efora, neboť jej zmiňuje 

v první knize, kde za jeho žáka označuje Eurípida (DIOD. SIC. I.7.7), což je tvrzení, které rovněž nemá oporu 

v soudobých pramenech. Aristofanés a další komičtí básníci totiž zesměšňovali Eurípida jako Sókratova žáka 

(AR. Ran. 1491; fr. 376 Kock = fr. 392 Kassel–Austin; DIOG. LAERT. II.18; DOVER 1993, s. 381). Prvním doloženým 

autorem, který psal o tom, že Eurípidés byl žákem Anaxagorovým, je až alexandrijský knihovník a básník 

Alexandr z Aitólie (poč. 3. stol.), jehož verše cituje GELL. XV.20 = ANAXAG. DK 59 A 21. Srov. GUTHRIE 1965, s. 323–

324; TrGF 5 T 35–38d. 

555 DIOD. SIC. XII.39.3–5. 
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celé pasáže v souvislosti s Perikleovými řečnickými schopnostmi,556 se přitom naznačuje 

spíše to, že snahou o odvedení pozornosti bylo motivováno již samotné jeho prosazení. 

Aristofanés tedy nenaznačoval přesně to, co z něho Eforos a/nebo následně Diodóros a 

Plútarchos vyvodili – jde o drobný rozdíl, který zůstává většinou nepovšimnut i moderními 

                                                        

556 DIOD. SIC. XII.40.6; AR. Pax 603–606, 609–611; kromě toho zde cituje ještě AR. Ach. 530-1 (srovnání s citacemi 

u Plútarcha a Aristodéma [srov. pozn. 540 a 553] naznačuje, že Diodórův zdroj Eforos z Acharňanů necitoval jen 

verše o Perikleově hřímání, ale celou pasáž o únosu prostitutek a roli Aspasie) a tři verše z Eupolidových Démů 

(EUP. fr. 94 Kock). Pokud jde o Aristofanův Mír (uvedený r. 421, tj. deset let po vypuknutí války), v dotyčných 

verších Hermés vysvětluje příchod války či přesněji řečeno zmizení personifikovaného Míru (v řečtině 

ženského rodu) Feidiovými blíže nespecifikovanými potížemi (v. 605: Φειδίας πράξας κακῶς), které měly v 

Perikleovi vyvolat obavy, že by ho s ohledem na prudkost athénského lidu mohl postihnout týž osud, a proto 

zažehl válku „jiskrou“ megarského usnesení. Tyto verše jsou nejstarším „dokladem“ jak Feidiova procesu, tak 

Perikleovy snahy o odvedení pozornosti od osobních problémů a vyhnutí se soudnímu stíhání. V následujících 

verších je zdůrazněno, že jde o odhalení nové a překvapivé, spojitostí/příbuzností s Feidiou se pak vysvětluje, 

proč je mír tak krásný (vv. 615–618). Jak připomíná scholiasta, spojování megarského usnesení (a tedy příčiny 

války) s Feidiovýmy potížemi je z chronologických důvodů značně pochybné (srov. pozn. 616). Jak upozorňuje 

GOMME 1956, s. 186, Aristofanovo nové obvinění Periklea ze snahy o odvedení pozornosti je třeba vnímat v  

kontextu druhé poloviny dvacátých let, kdy byl z podobného jednání (prodlužování války s cílem odvést 

pozornost od vlastních zločinů) obviňován Kleón, srov. AR. Eq. 801–809; THUC. V.16.1. Jako zpětnou projekci je 

ostatně třeba vnímat i další příčinu války, již Aristofanés uvádí hned vzápětí: podplacení Sparťanů athénskými 

spojenci/poddanými, kteří měli obavy kvůli placení poplatků Athénám (vv. 619–622). Tuto příčinu 

nenacházíme nikde jinde a PLATNAUER 1964, s. 122, si s ní zjevně neví rady. Odpor k placení poplatků hrál roli 

při revoltách v prvních desetiletích existence námořního spolku (srov. THUC. I.99.1), ale odpadnutí Poteidaie a 

dalších chalkidských obcí od Athén r. 432 (tj. událost předcházející o rok vlastní válku mezi Athénami a 

Spartou) bylo reakcí na athénský tlak, aby Poteidajší strhli hradby a přerušily styky s mateřskou obcí 

Korintem, jež měla sama aktivní zájem na tom, aby Poteidaia od Athén odpadla (srov. THUC. I.56–58; DIOD. SIC. 

XII.34.1–2). I když k určitému zvýšení poplatků v thrácké oblasti došlo již ve třicátých letech (srov. GOMME 

1945, s. 210–212, který zde shrnuje údaje z ATL), konkrétní rekonstrukce učiněná moderními editory 

athénského tributního listu je v detailech nejistá (srov. KAGAN 1969, s. 275; GREEN 2006, s. 230, pozn. 176); jisté 

naopak je, že ke skutečně výraznému zpřísnění způsobu vybírání a zvýšení plateb od všech spojenecký obcí 

došlo až během války v polovině dvacátých let, srov. IG I3 68 = M/L 68 (r. 426/5); IG I3 71 = M/L 69 (r. 425/4); 

SAMONS 2000, s. 171–200; JANOUCHOVÁ 2011, s. 73–74, 78–79. Jako zjevnou narážku na zvýšení poplatků 

z poloviny dvacátých let chápe Aristofanova slova OLSON 1998, s. 425. 
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badateli.557 O žádném jiném usnesení kromě megarského se Diodóros nezmiňuje, a tedy ani 

o usnesení Diopeithovu. 

 Hlavní otázka nyní zní, odkud Plútarchos své tvrzení o Diopeithovi a jeho usnesení 

převzal.558 Lze uvažovat o tom, že vycházel z Efora jako Diodóros, který Eforovo podání 

nereprodukuje doslova, ale ve zkrácené podobě, mohl tedy Eforovu zmínku o Diopeithově 

usnesení vynechat. Obvyklé je však předpokládat, že Plútarchos čerpal ze sbírky usnesení, 

již sestavil Makedonec Krateros,559 a že z téže sbírky vycházejí Plútarchova tvrzení o mnoha 

dalších usneseních, která v Životě Perikleově cituje.560 Krateros zde sice není explicitně 

jmenován, Plútarchos se ho však dovolává v jiných dvou životopisech,561 což znamená, že 

z něho mohl čerpat i zde. Představa, že Plútarchos se o Diopeithově usnesení dočetl u 

Kratera, je obvykle spojována s přesvědčením, že přítomnost v Kraterově sbírce je sama o 

sobě dostatečným důkazem autentičnosti. Ani jeden z těchto dvou vzájemně propojených 

                                                        

557 Plútarchos Mír přímo necituje, ale jeho formulace μέλλοντα τὸν πόλεμον καὶ ὑποτυφόμενον ἐξέκαυσεν 

(PLUT. Per. 32.6) prozrazuje inspiraci Aristofanovými slovy (AR. Pax. 608–610: … ἐξέφλεξε τὴν πόλιν / ἐμβαλὼν 

σπινθῆρα μικρὸν Μεγαρικοῦ ψηφίσματος· / κἀξεφύσησεν τοσοῦτον πόλεμον…), srov. STADTER 1989, s. 304–305. 

558 K Diopeithovi srov. níže od s. 140. 

559 Ke Kraterovi (CRATER. FGrH 342) a jeho sbírce usnesení obecně srov. především KRECH 1888 (non vidi); 

JACOBY 1922; JACOBY 1955, s. 94–99; STADTER 1989, s. lxix-lxx; HIGBIE 1999, s. 46–54; SICKINGER 1999, s. 183; ERDAS 

2002; FARAGUNA 2006; CARAWAN 2017, s. 18–21 (na rozdíl od předchozích autorů Carawan soudí, že Krateros 

necitoval dokumenty in extenso, ale podával pouze shrnutí). Otázka, kdy přesně Krateros žil, je nejasná, stejně 

jako jeho identita. Pokud by byl totožný s makedonským vojevůdcem věrně sloužícím svému nevlastnímu 

bratrovi Antigonu Gonatovi, jak někteří autoři předpokládají, vznikla jeho sbírka nejdříve až v první polovině 

3. století. Může však být i mnohem pozdější. 

560 Srov. např. COBET 1873, 112, 117; KRECH 1888, s. 84 nn. (non vidi); BUSOLT 1904, s. 728; ROSENBERG 1915, s. 

215–217; DERENNE  1930, s. 22; MANSFELD 1980, s. 26; STADTER 1989, s. 286–287; RUBEL 2000, s. 91; DREßLER 2010, s. 

76–77; WHITMARSH 2015, s. 118. Zvláštní variantu této teze zastává Jacoby, podle něhož Diopeithovo usnesení 

mířilo i proti lyrickému básníkovi Diagorovi z Mélu a Krateros se o usnesení mohl zmínit právě v souvislosti 

s tímto mužem, který byl údajně prvním radikálním ateistou (JACOBY 1959, s. 19–24, zvl. s. 21). Spojování 

usnesení s Diagorou odmítli WOODBURY 1965, s. 197; WINIARCZYK 2016, s. 16 (oba zároveň zavrhují Jacobyho tezi 

o Diagorově radikálním ateismu); naopak ERDAS 2002, s. 202–203 (ad CRATER. FGrH 342 F 16) nechává možnost 

otevřenou. Proti většinové představě o převzetí z Kratera namítá FROST 1964a, s. 71, že Plútarchos se o 

usneseních mohl dočíst i u Theofrasta nebo Démétria z Faléru. Jak ale upozorňuje STADTER 1989, s. lxx, tyto dva 

autory v souvislosti s citací konkrétního usnesení Plútarchos nikdy explicitně nejmenuje. 

561 PLUT. Arist. 26.2–4 a Cim. 13.5 (= CRATER. FGrH 342 F 12 a 13). U Kratera se Plútarchos podle všeho dočetl i 

jméno Themistokleova žalobce Leóbóta (PLUT. Them. 23.1), jehož jméno uváděl Krateros podle Lex. Cant. s.v. 

εἰσαγγελία (= CRATER. FGrH 342 F 11). 
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předpokladů přitom není zdaleka jistý a je s podivem, jak velké autoritě se mezi historiky 

těší autor, z něhož se dochovalo jen několik fragmentů.562 

Thúkýdidés, který byl na rozdíl od Efora, Diodóra a Plútarcha současníkem popisovaných 

událostí, nepíše nic o Perikleových osobních potížích, které by mu měly poskytnout čistě 

osobní, nízký důvod k rozpoutání války. Vypuknutí války mezi Athénami a Spartou totiž 

považoval za nevyhnutelný důsledek růstu athénské moci, který ve Sparťanech vyvolával 

obavy.563 To nicméně neznamená, že by Thúkýdidés úplně opomenul veškeré osobní a 

zároveň náboženské důvody, jimiž bylo před válkou argumentováno – i když šlo z jeho 

pohledu o pouhé záminky. Hovoří totiž jasně o tom, že Sparťané se před vypuknutím války 

snažili Periklea odstranit či alespoň oslabit jeho pozici, a proto Athéňany skrze posly 

vyzývali, aby se zbavili poskvrny/kletby (ἄγος) vůči Athéně.564 Jak Thúkýdidés vysvětluje, 

naráželi tím na fakt, že po matce Periklés patřil mezi potomky mužů zodpovědných za 

pozabíjení vzdávajících se kylónovců po Kylónově neúspěšném pokusu o zmocnění se 

samovlády a že poskvrněné rodiny mužů odpovědných za krveprolití byly z Athén již 

dvakrát vyhnány.565 

Plútarchos o tomto spartském požadavku píše s explicitním odvoláním na Thúkýdida 

v návaznosti na svůj výklad o Perikleových osobních těžkostech, přičemž tvrdí, že 

                                                        

562 Pochyby o spolehlivosti Kraterovy sbírky vyjádřil HABICHT 1961, s. 24, 28, na něhož navázal ROBERTSON 

1980, s. 296 a pozn. 41 (oba v souvislosti s usnesením proti Arthmiovi ze Zeleie, CRATER. FGrH 342 F 14). 

O autenticitě dokumentů zmiňovaných přímo v Plútarchově Životě Perikleově se skepticky vyjadřuje RAAFLAUB 

2000, s. 109. Sporné je zvláště Perikleovo usnesení svolávající všeřecký kongres (PLUT. Per. 17.1), o jehož 

autenticitě zapochyboval již SEAGER 1969 (podle něho se jednalo o propagandistický podvrh vzniklý mezi lety 

346 a 340 v reakci na Filokratův mír); následnou debatu shrnuje STADTER 1989, s. 201–204 (na s. 204–207 

komentář k textu), který se usnesení snaží hájit. Skeptici se však nevzdávají, srov. SAMONS 2016, s. 115–116 (s 

odkazy na další literaturu). K problému falešných dokumentů ve 4. století obecně srov. DAVIES 1996. 

563 THUC. I.23.6. Nutno zároveň dodat, že Periklés podle Thúkýdida nejen odmítal ústupky, ale v souvislosti se 

stupňujícími se spartskými požadavky vyloženě pobízel Athéňany do války (THUC. I.127.3). Toto odhodlání 

však bylo z Thúkýdidova pohledu výsledkem Perikleovy předvídavosti (srov. THUC.  I.140.4–5; II.65.5–7). 

564 THUC. I.126.2: … ἐκέλευον τοὺς Ἀθηναίους τὸ ἄγος ἐλαύνειν τῆς θεοῦ. K pojmu ἄγος, označujícímu 

mnohem závěžnější problém, než byla „standardní“ rituální poskvrna (μίασμα) spojená se smrtí, porodem 

apod., srov. PARKER 1983, s. 5–9. 

565 THUC. I.126–127. K zabití kylónovců (7. stol.) a následnému vyhánění poskvrny/prokletí srov. HDT. V.70–

72; ARIST. Ath. Pol. 1; 20.2; PLUT. Sol. 12.4; schol. AR. Eq. 445; PARKER 1983, s. 16–17. Druhé vyhnání, k němuž došlo 

během rozbrojů po vyhnání Peisistratovců, si rovněž vynutili Sparťané, konkrétně král Kleomenés, který 

přitáhl s vojskem, aby pomohl Ísagorovi v jeho sporu s Kleisthenem. 
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požadavek měl účinek právě opačný, jelikož Periklés díky spartskému nátlaku získal ještě 

větší důvěru a úctu Athéňanů.566 To si však Plútarchos zřejmě domýšlí sám, jelikož 

potřeboval skloubit Thúkýdidovo líčení se značně odlišnou tradicí o příčinách války.567 

Nelze proto vyloučit, že ač byl spartský požadavek odmítnut, problém rodového prokletí – 

které spí, ale může se kdykoli probudit – byl pro Perikleovy athénské nepřátele 

smysluplným a využitelným argumentem, který navíc mohl nabýt na ještě větší aktuálnosti 

během druhého roku války, kdy Athéňané, které trápilo nejen pleněním attického území 

peloponnéským vojskem, ale navíc i mor, Periklea dočasně sesadili z úřadu stratéga a 

potrestali těžkou pokutou.568 

Lze-li věřit Platónovi, Periklés byl roku 430/429 odsouzen a pokutován kvůli 

krádeži/zpronevěře (κλοπή), rozumí se veřejných (či posvátných?) peněz.569 Vzhledem 

                                                        

566 PLUT. Per. 33,1–2. 

567 Thúkýdidés říká jen to, že Sparťané splnění svého požadavku neočekávali, chtěli ale v Athénách vyvolat 

nevraživost vůči Perikleovi a přisoudit mu odpovědnost za válku (I.127.2), a že Athéňané na oplátku vznesli 

požadavek, aby Sparťané vyhnali lidi, na nichž lpěla poskvrna/kletba kvůli pozabíjení heilótů vyvlečených 

z Poseidónova chrámu na Tainaru, a dále i ty, kteří nesli odpovědnost za smrt krále Pausanii uvnitř chrámu 

Athény Chalkioikikos (I.128.1–2). Tato diplomatická výměna u Thúkýdida časově předchází spartskému 

požadavku na zrušení megarského usnesení (I.139.1), předneseného r. 432 spolu s požadavkem na ukončení 

obléhání Poteiaie a navrácení nezávislosti Aigíně. Plútarchos chronologii obrací, což lze jen částečně vysvětlit 

tím, že nesplněný spartský požadavek na vyhnání poskvrny Thúkýdidés stručně připomíná ještě v souvislosti s 

prvním vpádem Sparťanů do Attiky r. 431 a Perikleovou obavou, že Sparťané – v opětovné snaze diskreditovat 

jej v očích Athéňanů – ušetří jeho pozemky od plenění (THUC. II.13.1). 

568 K sesazení a pokutě srov. THUC. II.59 a 65.1–4; DIOD SIC. XII.45.4–5; PLUT. Per. 35.4–5. Pokud jde o epidemii, 

nejednalo se přesně vzato o „mor“, ale o jinou infekční chorobu, jejíž přesná identifikace je předmětem 

dohadů (srov. GOMME 1956, s. 150–153; STADTER 1989, s. 317; HORNBLOWER 1991, s. 316); z praktických důvodů 

však zůstávám u zažitého překladu. O tom, že očerňování oponentů poukazem na údajné rodové 

prokletí/provinění vůči Athéně (plynoucí se zabití kylónovců), patřilo i ve dvacátých letech mezi argumenty 

užívané ve vnitropolitickém boji, svědčí verš z Aristofanových Jezdců z roku 424 (AR. Eq. 445: ἐκ τῶν ἀλιτηρίων 

σέ φημι γεγονέναι τῶν τῆς θεοῦ – následující verš obsahuje obvinění z toho, že protivník je potomkem mužů 

sloužících Peisistratovi). 

569 Ani jeden z pramenů uvedených v předchozí poznámce neuvádí žádný konkrétní formální důvod pro 

uvalení pokuty, jež musela být výsledkem odsouzení během soudního procesu (obecná nespokojenost 

s průběhem války, do níž Periklés Athéňany zavlekl, mohla být sotva předmětem žaloby). Diodorós hovoří 

vágně o „jakýchsi malicherných podnětech“ (μικράς τινας ἀφορμὰς), které vedly k obvinění (XII.45.5). U 

Platóna čteme, že Periklés byl nedlouho před smrtí odsouzen pro krádež/zpronevěru (κλοπή) k vysoké pokutě 

a jen těsně unikl trestu smrti – je přitom zdůrazněno, že jde o věc zaručeně jistou (PLAT. Gorg. 515e–516a). 
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k tomu, že Thúkýdidés i Platón hovoří pouze o jediném procesu, k němuž došlo nedlouho 

před Perikleovou smrtí, mnozí badatelé se kloní k závěru, že údaje o Perikleově stíhání, 

které u Diodóra a Plútarcha nacházíme v souvislosti s předválečnými událostmi, se ve 

skutečnosti vztahují až k tomuto procesu z druhého roku války.570 Podobné pochyby 

ohledně datace vyvolává i Charínovo usnesení, v němž se mělo nařizovat plenění území 

Megar dvakrát ročně. Jelikož vojenské vpády by byly jasným porušením míru, mnozí autoři 

soudí, že toto usnesení bylo přijato až roku 431 na samém počátku peloponnéské války, 

nikoli před ní, jak uvádí Plútarchos.571 

Jak bude ukázáno v následujícím oddílu, datace procesů s Feidiou, Aspasií a Anaxagorou 

do doby krátce před vypuknutí peloponnéské války je rovněž značně sporná. I kdyby se 

všechna tato stíhání skutečně odehrála – což je s výjimkou Feidiova případu rovněž značně 

diskutabilní –, nemusela vůbec souviset s vypuknutím peloponnéské války ani mezi sebou 

navzájem. Stejně tak nemusela existovat žádná přímá spojitost mezi stíháním Anaxagory a 

Diopeithovým usnesením, nebo snad dokonce snahou nepřímo poškodit Periklea.572 

                                                                                                                                                                             

Jelikož víme, že Periklés zemřel v polovině třetího roku války (THUC. II.65.6; srov. PLUT. Per. 38.1; DIOD. SIC. 

XII.46.1), je vcelku logické spojovat Platónova slova s událostmi z druhého roku války, nikoli s událostmi před 

válkou. 

570 S teorií jediného procesu, k němuž došlo až během druhého roku války a k němuž se má vztahovat 

Drakontidovo usnesení zmiňované Plútarchem v souvislosti s událostmi před válkou (srov. pozn. 546), přišel 

BELOCH 1884, s. 330–335, na něhož navázali další, především SWOBODA 1893 (z jeho podrobné analýzy vychází 

ještě HANSEN 1975, s. 71–73); WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 1893, I, s. 245–249; MEYER 1899, s. 329; BUSOLT 1904, s. 

826 (pozn. 1), 949–957; BELOCH 1914, s. 309–310; ROSENBERG 1915, s. 215; ADCOCK 1927, s. 478; JACOBY 1955, s. 88 (ad 

IDOM. FGrH 338 F 9); KIENAST 1953, s. 222–223; BANFI 1999, s. 40–42; RAAFLAUB 2000, s. 98–100, 104–106; RUBEL 2000, 

s. 99–101; FILONIK 2013, s. 27. Dlouho dominantní teorii jednoho procesu odmítl FROST 1964a (který však 

opomenul jakkoli zmínit Platónovo svědectví) a DONNAY 1968, s. 33–34 (podle něhož se Platón mýlí a důvodem 

odsouzení r. 430 byl vojenský neúspěch); podobně MANSFELD 1980, s. 47–51; OSTWALD 1986, s. 191–192 (na s. 60, 

pozn. 248, tvrdí, že důvodem Perikleova odsouzení roku 430 byl neúspěch při pokusu o dobytí „svatého“ 

Epidauru, což je tvrzení vycházející ze značně nekritického čtení Plútarcha, srov. níže, pozn. 765); ke dvěma 

zvláštním procesům se kloní rovněž STADTER 1989, s. 301, 323–324; srov. LEWIS 1992, s. 398, pozn. 85. 

571 K usnesení srov. pozn. 539. Každoroční vojenské vpády do Megar potvrzuje THUC, II.31 a IV.66 (ale právě 

až od prvního roku války do r. 424, kdy se Athéňané zmocnili megarského přístavu Nísaia), srov. např. MEYER 

1899, s. 328; BUSOLT 1904, s. 814–816, pozn. 4; BELOCH 1914, s. 239, pozn. 1; GOMME 1945, s. 450; KAGAN 1969, s. 261; 

DE STE. CROIX 1972, s. 246–251, 386–388; STADTER 1989, s. 281; PELLING 2000, s. 109–111. 

572 K možnosti, že spojení Diopeithova usnesení s Anaxagorou je teprve Plútarchův vlastní dohad, se kloní 

MENZEL 1902, s. 27; WOODBURY 1981, s. 302;  STADTER 1991, s. 122. 
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Plútarchos byl primárně filosof, zástupce tzv. středního platonismu, čemuž se podřizoval 

i jeho zájem o dějiny, který byl primárně etický. Plútarchos nebyl historik ani biograf 

v přísném slova smyslu, ale spíše moralizující esejista. Ve svých paralelních biografií 

slavných Řeků a Římanů si za cíl nekladl rekonstruovat přesně průběh a sled událostí, ale 

jako malíř malující portrét chtěl vylíčit zajímavé individuální charaktery, které by čtenáře 

inspirovaly k vlastnímu ctnostnému jednání, k čemuž sloužily drobné epizody, vtipné 

výroky a podobné motivy, z hlediska velké historie marginální.573 Tomu se nutně 

podřizovala i celková strategie psaní a nakládání s prameny. I když Plútarchos občas 

projevuje kritický úsudek, nijak systematicky nezkoumá věrohodnost a relevanci autorů, 

jejichž tvrzení přebírá a velmi volně kombinuje. Na jednu stranu zavrhuje tvrzení 

Stésimbrota z Thasu, že Themistoklés byl posluchačem Anaxagorovým a zajímal se 

o Melissa, a to s odůvodněním, že jmenovaní filosofové byli současníky Periklea, který byl 

mnohem mladší než Themistoklés.574 Na druhou stranu odmítá pochyby o setkání mezi 

                                                        

573 K cílům a metodám srov. PLUT. Alex. 1.2–3; Cim. 2.2–5; Nic. 1.5; Per. 2.1–4. K Plútarchovi jako historikovi 

obecně srov. HIRZEL 1912, s. 47–73. Dodnes cenné zhodnocení Plútarchových Životů s ohledem na řecké dějiny 

5. století podává GOMME 1945, s. 54–84 (na s. 54 označení Plútarcha jako „esejisty“; na s. 65–70 zhodnocení 

Života Perikleova). K provázanosti rétorické a historické metody v Životě Perikleově srov. PELLING 1989, s. xxxviii–

li (na s. li–lii je užitečný přehled obecných principů, jak Plútarcha číst, následné ocenění historické hodnoty 

Perikleova životopisu je však s ohledem na předchozí rozbor až příliš optimistické, s. lii–liii). 

574 PLUT. Them. 2.5 = STESIMBR. FGrH 107 F 1. Oprávněnost Plútarchovy kritiky je ovšem sporná. JACOBY 1930, s. 

345, odmítá zpochybňovat Plútarchův úsudek a Stésimbrotovo tvrzení zavrhuje jako irelevantní pomluvu, 

jejímž cílem bylo očernit Themistoklea coby žáka jmenovaných filosofů. Jiní však slova nechápou jako 

pomluvu a považují za pravděpodobné, že se Themistoklés po odchodu z Athén a usazení v Magnésii 

v šedesátých letech s dotyčnými stýkal, srov. BELOCH 1916, s. 9, SCHACHERMEYR 1965, s. 14–15; MEISTER 282–283. 

Tento výklad vychází z předpokladu, že Anaxagorás přišel do Athén až koncem šedesátých let a 

s Themistoklem se setkal předtím v Malé Asii. Je zde však ještě třetí možnost (výše uvedenými autory svorně 

zavržená), že Anaxagorás přišel do Athén již roku 480 (srov. pozn. 628) a s Themistoklem se stýkal přímo 

v Athénách ještě před Themistokleovým ostrakismem. K této verzi se kloní  GERSHENSON – GREENBERG 1964, s. 4 a 

470 (pozn. 5), jelikož Stésimbrotos je nejstarším svědkem; podobně WOODBURY 1981, s. 298–300. Stésimbrotovo 

tvrzení je jistě třeba chápat i v souvislosti s otázkou koncem 5. století nepochybně diskutovanou, zda 

Themistoklés byl důvtipný od přírody, nebo se takovým stal až díky konkrétnímu rádci/učiteli (srov. XEN. 

Mem. IV.2.2). Zatímco HDT. VIII.57–58 jeho schopnosti zpochybňuje a tvrdí, že plán na vylákání Peršanů 

do bitvy u Salamíny r. 480 Themistoklés převzal od jistého Mnésifila, THUC. I.138.3 v implicitní polemice 

s podobnými výklady zdůrazňuje, že Themistoklés dokázal vše správně posoudit i bez vzdělání díky svým 

vrozeným schopnostem (GOMME 1945, s. 442, skrytou polemiku popírá, ale pomíjí svědectví XEN. Mem. IV.2.2, 

srov. WESTLAKE 1955, s. 65, pozn. 1). Otevřenou otázkou zůstává, zda Stésimbrotos psal rovněž o Anaxagorově 
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Solónem a lýdským králem Kroisem, jelikož toto setkání považuje za slavné, mnoha autory 

potvrzené a Solónův charakter vystihující. Nejmenované autory, kteří setkání kvůli 

chronologické nesrovnalosti prohlásili za smyšlenku, proto odbývá konstatováním, že různí 

sepisovatelé chronologických tabulek se mezi sebou beztak v ničem neshodnou.575 V obou 

případech je zřejmé – stejně jako v případě líčení Perikleových potíží –, že události 

Plútarchos poměřoval primárně jejich moralně-poučným potenciálem a množstvím autorů, 

kteří o nich psali, zatímco otázka relevance, žánru a doby sepsání porovnávaných textů pro 

něho byla spíše vedlejší.576 

Pro Plútarchovy Životy je příznačná chronologické komprese, seskupení událostí 

vzdálených od sebe i mnoho let a majících spojitost čistě tematickou.577 Plútarchos je 

                                                                                                                                                                             

vlivu na Periklea, nebo s tímto motivem přišli až Platón a Ísokratés (PLAT. Phaedr. 270a; ISOCR. 15.235). 

Plútarchova kritická poznámka vůči Stésimbrotově spojování Anaxagory s Themistoklem se zdá naznačovat, 

že o spojení s Periklem nic nepsal, i když samozřejmě nelze zcela vyloučit, že o něm psal a že psal i o Periklevě 

závislosti na Damónovi, jehož na citovaném místě jmenuje Ísokratés jako druhého Perikleova učitelé. Stejně 

tak dobře možné však je, že o Anaxagorově vlivu na Periklea se Ísokratés dočetl u Platóna a Stésimbrotos psal 

pouze o Damónovi, případně nepsal ani o Damónovi a Perikleovi upíral jakékoli vzdělání. O Damónovi jako 

Perikleovou vychovateli se totiž zmiňoval komický básník Platón (PLAT. COM. fr. 191 Kock = PLUT. Per. 4.4; srov. 

SCHWARZE 1971, s. 160–164), Ísokratés tedy mohli vycházet z něho. Jisté je, že Stésimbrotos byl Perikleův 

současník a osobně se s ním setkal (STESIMBR. FGrH 107 T 2 [= ATHEN. XIII.56 589d], F 10b [= PLUT. Per. 13.16]). 

Plútarchos jej v Životě Perikleově cituje čtyřikrát (PLUT. Per. 8.9, 13.16, 26.1, 36.6), ne však v souvislosti s otázkou 

vzdělání či styku s filosofy/sofisty. Je velmi nejisté, vycházel-li Plútarchos ze Stésimbrota, když psal o tom, že 

Periklés a Prótagorás strávili celý den řešením otázky, kdo je z hlediska nejvyšší spravedlnosti vinen, dojde-li 

během her k náhodnému zabití diváka vrženým kopím (PLUT. Per. 36.4–5, u Jacobyho bráno jako možná součást 

STESIMBR. FGrH 107 F 11). Přisouzení Stésimbrotovi odmítá STADTER 1991, s. 112; srov. STADTER 1989, s. 329. 

575 PLUT. Sol. 27.1; srov. HDT. I.29–33, 86. Historicita Solónovy návštěvy u Kroisa je předmětem sporů dodnes, 

ale spíše se zdá, že antičtí pochybovači měli pravdu, srov. ASHERI – LLOYD – CORCELLA 2007, s. 99. Plútarchův 

přístup k otázce Solónovy návštěvy proto nedokládá ani tak jeho nespolehlivost v otázkách absolutní 

chronologie (takto MANSFELD 1980, s. 38), jako nespolehlivost v otázce samotné historicity líčených událostí. 

576 Filosofické dialogy, v nichž vystupují historické postavy, bral proto stejně vážně jako díla historiků. Líčení 

procesu s Aspasií zjevně opřel o dialog Aspasiá Aischina sókratika (PLUT. Per. 32.5; srov. 24.6; DIOG. LAERT. II.61), 

v němž byla Aspasiá prezentována jako moudrá žena a Perikleova učitelka (k tomuto dialogu srov. KAHN 1994, 

s. 94–103; KAHN 1996, s. 23–28; AESCHIN. SOCR. SSR VI A 59–72). V Životě Perikleově  není naopak citován žádný 

z atthidografů, tedy historiků skutečně relevantních pro athénské dějiny (k atthidografům u Plútarcha obecně 

srov. STADTER 1989, s. lxxvii–viii). Nelze se příliš divit, jelikož podání Feidiova případu u Filochora, 

nejvýznamnějšího z nich, se s Eforovým podáním příliš neslučovalo, srov. pozn. 616). 

577 Ke kompresi u Plútarcha srov. obecně PELLING 1980, s. 127–128. V Životě Perikleově je tato komprese, která 

nedbá ani na relativní chronologii, patrná zvl. v přehledu Perikleových vojenských výprav (kap. 19–20),  kde 
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zároveň schopen líčit a hodnotit tytéž události ve dvou různých životopisech podle potřeby 

velmi odlišně, čemuž je přizpůsobena i jejich relativní chronologie.578 Přizpůsobování 

událostí potřebám konkrétního narativu se ostatně projevuje i v Plútarchově podání 

Anaxagorova osudu. V Životě Perikleově píše, že Periklés dostal strach a poslal Anaxagoru 

pryč z města, což naznačuje, že k žádnému zákroku proti Anaxagorovi na základě 

Diopeithova usnesení nestačilo dojít.579 V Životě Níkiově se naopak zmiňuje o tom, že 

Anaxagorás byl uvězněn a Periklés ho jen stěží zachránil, což přepokládá, že Anaxagorás byl 

již odsouzen a ve vězení čekal na smrt; jde o podání, na které Plútarchos zřejmě naráží i na 

dalších místech.580 K Plútarchovu líčení je proto třeba přistupovat s největší opatrností. 

 

                                                                                                                                                                             

Plútarchos líčí nejprve výpravu na Chersonnésos (asi r. 447), poté obeplutí Peloponnésu (pol. padesátých let) 

a výpravu do Černého moře (třicátá léta), načež v kap. 21 přejde ke „svaté“ válce o Delfy (počátek čtyřicátých 

let), srov. STADTER 1989, s. 213–218, 223–224. 

578 Např. relativní chronologie bitvy u Mantineie roku 418 (srov. THUC. V.65–74) a ostrakismu, jemuž padl za 

nečekanou oběť Hyperbolos (srov. THUC. VIII.73.3), podává jinak PLUT. Alc. 13–15 (ostrakismos – bitva) než PLUT. 

Nic. 10–11 (bitva – ostrakismos), líčení samotného ostrakismu je pak rovněž přizpůsobeno konkrétnímu 

životopisu. Podle PLUT. Alc. 13.1 byli Alkibiadovými soupeři Faiáx a Níkiás, naopak PLUT. Nic. 11.10 odmítá 

Theofrastovo tvrzení, že se rozhodovalo mezi Alkibiadem a Faiákem, jelikož podle většiny autorů šlo o spor 

mezi Alkibiadem a Níkiou, srov. PELLING 2000, s. 49–52. 

579 Takto Plútarchovo podání v kombinaci s Diodórovým vykládal ROSENBERG 1915, s. 216–217, srov. níže, 

pozn. 620. 

580 PLUT. Nic. 23.4 (καὶ Ἀναξαγόραν εἱρχθέντα μόλις περιεποιήσατο Περικλῆς); podobně PLUT. De exil. 607f 

(ἀλλ’ Ἀναξαγόρας μὲν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὸν τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸν ἔγραφε); PLUT. Prof. virt. 84f (εἱργμὸν 

Ἀναξαγόρου); srov. PLUT. De superst. 169f (Ἀναξαγόρας δίκην ἔφυγεν ἀσεβείας). STADTER 1989, s. 301–302, má 

sice dobrou poznámku k problematickému textu PLUT. Per. 32.3 (stejně jako ROSENBERG 1915, s. 216, preferuje 

čtení Ἀναξαγόραν δὲ φοβηθεὶς [sc. Periklés] ἐξέπεμψεν ἐκ τῆς πόλεως), bohužel však odmítá vidět rozpor mezi 

podáním Anaxagorova osudu v Životě Perikleově a na jiných místech u Plútarcha (ještě důrazněji odmítá 

jakýkoli rozpor MANSFELD 1980, s. 80–82). Neslučitelnost těchto podání si naopak uvědomuje HERSHBELL 1982, s. 

149. Pokud jde o Anaxagorovo uvěznění, Stadter spekuluje, že mohlo jít o preventivní uvěznění před procesem 

(podobně již DERENNE 1930, s. 40, který správně uvádí, že v případě cizinců bylo preventivní zatčení před 

soudem možné), což by však znamenalo, že kromě čtyř verzí procesu s Anaxagorou, které uvádí DIOG. LAERT. 

II.12, nalézáme u Plútarcha hned dvě další verze. Pravděpodobnější je, že Plútarchovo standardní podání 

vycházelo z podání biografa Hermippa ze Smyrny (3./2. stol.), podle jehož líčení Anaxagorás již čekal ve vězení 

na smrt, ale Periklés předstoupil před lid a vahou své osobnosti Athéňany přemluvil, aby Anaxagoru propustil 

(DIOG. LAERT. II.13 = HERM. SMYRN. fr. 30). Pokud podání v Životě Perikleově nevycházelo z Efora, mohlo být ad hoc 

vymyšlené samotným Plútarchem. Vzhledem k tomu, že zde líčí dva jiné procesy (s Feidiou a Aspasií), možná 

se rozhodl pojednat o Anaxagorově osudu co nejstručněji. 
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3.2.7.3. Diopeithés a údajní Anaxagorovi žalobci 

Plútarchos ani Diodóros neříkají nic konkrétního o politickém či náboženském pozadí 

útoků. Toto pozadí je různě rekonstruováno na základě dalších pramenů, z nichž 

nejdůležitejší je třeba uvést předem. Jde o údaje týkající se jednak samotného Diopeitha, 

jednak identity údajných Anaxagorových žalobců, tedy konkrétních osob, s nimiž je 

spojováno specifické politické či náboženské zaměření. 

O Diopeithovi, muži s mluvícím jménem („Dia poslouchající“ / „Diovi důvěřující“), neříká 

Plútarchos v Životě Perikleově nic víc, než že sepsal usnesení. Bývá ztotožňován s Diopeithem, 

na něhož nacházíme posměšné narážky v Aristofanových v Jezdcích z roku 424, Vosách 

z roku 422 a Ptácích z roku 414, kromě toho i u dalších tří komických básníků citovaných 

v příslušných scholiích.581 Z jejich narážek vyvstává (nepochybně pokřivený) obraz 

pološíleného vykladače/recitátora věšteb (χρησμολόγος) a žebravého či úplatného 

podvodníka. V Amepsiově komedii Konnos z roku 423 byl zesměšňován jako nastrčená 

figurka přednášející věštby, které mu připravili jiní.582 Scholia k Aristofanovi dodávají, že byl 

Níkiovým druhem a jedním z řečníků.583 Jelikož slovem „řečník“ (ῥήτωρ) byli tehdy 

označováni politicky aktivní občané vystupující na sněmu,584 je rovněž pravděpodobné, že 

vykladač věšteb Diopeithés je zároveň totožný s navrhovatelem fragmentárně dochovaného 

usnesení o Methóně, i když jeho jméno je zde pouze rekonstruováno.585 O vykladači věšteb 

jménem Diopeithés se dále zmiňují Xenofón a Plútarchos v souvislosti se spory o 

                                                        

581 AR. Eq. 1085; Vesp. 380; Av. 988. Zlomky dalších básníků uvádí schol. AR. Av. 988 (PHRYN. fr. 9 Kock; TELECL. 

fr. 6 Kock; AMEIPS. fr. 10 Kock). 

582 AMEIPS. fr. 10 Kock: ὥστε ποιοῦντες χρησμοὺς αὐτοὶ / διδόασ᾿ ᾄδειν / Διοπείθει τῷ παραμαινομένῳ. Stojí 

za pozornost, že v této komedii, uvedené stejného roku jako Aristofanova Oblaka, byl zároveň zesměšňován 

Sókratés (AMEIPS. fr. 9 Kock = DIOG. LAER. II.27). Konnos, syn Métrobiův, byl hráčem na kitharu a Sókratés byl 

v komedii zřejmě prezentován jako jeho nepříliš nadaný student, srov. PLAT. Euthd. 272c, 295d; Menex. 235e. 

583 Schol. AR. Eq. 1085: … ἦν δὲ καὶ Νικίου ἑταῖρος. Schol. AR. Vesp. 380: … ἦν δὲ εἷς τῶν ῥητόρων… 

584 Srov. AR. Ach. 38; OLSON 2002, s. 80. 

585 IG I3 61 (= M/L 65), ř. 4–5 (… Δ̣[ιοπ]-/[εί]θες εἶπε·…). K tomuto usnesení, jímž Athéňané spojenecké obci 

Methóné promíjeli povinnost platit foros, a jeho dataci (kolem r. 430 či později) srov. SAMONS 2000, s. 63–66. 

Identifikování „věštce“ Diopeitha s navrhovatelem usnesení odmítal SWOBODA 1903, s. 1046–1047 (č. 8), 1048 (č. 

10). Jak soudí CONNOR 1963, s. 116, toto odmítání vycházelo z  předpokladu, že vykladač věšteb Diopeithés 

musel být bytostný „konzervativec“, tedy člověk, který nemohl usnesení o Methóně navrhnout. 
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nástupnictví na spartský trůn, k nimž došlo počátkem 4. století.586 Mnozí badatelé 

předpokládají, že se jedná o tutéž osobu.587 Z odchodu do Sparty a přátelství s Níkiou bylo 

zároveň dříve vyvozováno, že se muselo jednalo o „konzervativce“, ale tento předpoklad 

napadl Connor, podle něhož šlo o politického oportunistu.588 Někteří badatelé pokládají 

Diopeitha za skutečného náboženského fanatika, ale jiní v něm vidí pouhého šarlatána.589  

 O údajných Anaxagorových žalobcích píše Diogenés Laertios, uvádějící hned čtyři 

vzájemně se vylučující verze procesu s Anaxagorou, které nalezl u čtyř hellénistických 

životopisců (o datu procesu nic neříká). Konkrétního žalobce zmiňovali pouze dva: Sótión, 

autor Nástupnictví filosofů, a Satyros, jehož Životy napsané dialogickou formou se zabývaly 

nejen filosofy, ale též básníky.590 Podle Sótióna podal žalobu z bezbožnosti Kleón, a to kvůli 

tomu, že Anaxagorás označil Slunce za rozžhavenou hroudu železa (μύδρος διάπυρος). 

Anaxagoru na soudu hájil jeho žák Periklés, odsouzen byl k pokutě ve výši pěti talentů 

(= 30 000 drachem) a vyhnanství.591 Podle Satyra byl žalobcem Perikleův politický oponent 

                                                        

586 XEN. Hell. III.3.3–4; PLUT. Ages. 3.3–5; Lys. 22.5–6; srov. TRAMPEDACH 2015, s. 308–328. Diopeithés měl 

vystoupit ve prospěch Leótychida, syna zesnulého krále Ágida, a argumentovat Apollónovou věštbou, že je 

třeba mít se na pozoru před chromým královstvím. Doslovným výkladem věštby chtěl diskvalifikovat Ágidova 

bratra Agésiláa, který kulhal na jednu nohu, ale Sparťané se nechali přesvědčit Lýsandrem, že věštba varuje 

před králem, který není Hérakleovým potomkem, tj. před Leótychidou, o jehož manželském původu vládly 

pochyby. 

587 Srov. např. SWOBODA 1903, sl. 1047; DERENNE 1930, s. 19–21; KETT 1966, s. 33–35 (č. 21–22); SCHACHERMEYR 

1968, s. 61–63; RUBEL 2000, s 109–111. O identifikaci athénského Diopeitha s mužem působícím později ve 

Spartě naopak pochybují DUNBAR 1995, s. 550; FILONIK 2013, s. 26, pozn. 60; TRAMPEDACH 2015, s. 316, pozn. 78. 

588 CONNOR 1963, s. 116; srov. OSTWALD 1986, s. 197; RUBEL 2000, s. 110. Za úplatného oportunistu označil 

Diopeitha již KIENTAST 1953, s. 215 (a pozn. 27 na s. 226–227), jelikož podle podle potřeby spolupracoval nejen 

s Níkiou, ale též s Kleónem, jak usuzuje z narážky v AR. Vesp. 381. 

589 Fanatik: SCHACHERMEYR 1968, s. 61; srov. TRAMPEDACH 2015 s. 316. Šarlatán: EHRENBERG 1968, s. 244. 

590 Satyrovo dílo lze datovat jen volně mezi lety 240 a 170, srov. Handbuch II, s. 718. Sótiónovo dílo vzniklo po 

roce 208/4, kdy zemřel stoik Chrýsippos, poslední Sótiónem nepochybně probíraný filosof, srov. WEHRLI 1978, 

s. 7. Výtah z obou děl pořídil nějpozději kolem roku 170 Hérakleidés Lembos, srov. Handbuch II, s. 720. Diogenés 

Laertios vycházel zřejme až z těchto výtahů. Třetí verze procesu je verze Hermippova, zmiňovaná výše (srov. 

pozn. 580). Podle čtvrté verze, s níž přišel Hierónymos z Rhodu (3./2. století), byl Anaxagorás následkem 

nemoci v tak žalostném fyzicém stavu, že ho soud ze soucitu osvobodil (HIERON. RHOD. fr. 41 = DIOG. LAERT. II.14). 

Všechny verze mají společné, že Periklés Anaxagorovi pomáhal. 

591 DIOG. LAERT. II.12 = SOT. fr. 3. 



 

142 

 

Thúkýdidés, předmětem žaloby byla nejen bezbožnost, ale též „stranění Peršanům“ 

(μηδισμός), přičemž Anaxagorás byl v nepřítomnosti odsouzen k smrti.592 

Podle značně schematické přehledu vývoje athénské vnitřní politiky, který podává 

aristotelská Athénská ústava, byli Kleón a Thúkýdidés politiky zcela opačného zaměření. 

Zatímco Thúkýdidés, syn Melésiův, byl ve své době hlavním zástupcem urozených a 

oponentem Periklea, který zastupoval lid, Kleón se měl stát zástupcem lidu po Perikleově 

smrti a jeho oponentem byl Níkiás.593 

O politické činnosti jmenovaného Thúkýdida (odlišného od historika Thúkýdida) nevíme 

v zásadě nic jistého. Plútarchos pouze uvádí, že z morálních důvodů oponoval Perikleovu 

velkolepému stavebnímu programu, který byl financován z peněz vybíraných od spojenců 

z námořního spolku, a že jejich spor se vyřešil až Thúkýdidovým ostrakismem.594 Plútarchos 

rovněž tvrdí, že Periklés byl po Thúkýdidově odchodu z Athén nejméně patnáctkrát za 

sebou zvolen stratégem, z čehož bývá vyvozováno, že ostrakismos se konal roku 444/3 nebo 

443/2.595 Tato data však vzhledem k Plútarchově nespolehlivosti nelze považovat ani 

přibližně za jistá. Jisté snad je, že Thúkýdidés byl v první polovině dvacátých let zpět 

                                                        

592 DIOG. LAERT. II.12 = SAT. fr. 14. Obvinění ze „stranění Peršanům“ působí ve třicátých letech zvláštně, jelikož 

je jinak doloženo jen v souvislosti s řecko-perskými válkami a bezprostředně následujícím období. Za tento 

přečin měl být odsouzen spartský král Pausaniás (THUC. I.95.5, 135.2) a v Athénách pak Themistoklés, tou 

dobou již ostrakizovaný a žijící v Argu (THUC. I.135.2–3; DEM. 23.205). Přesná data Themistokleova ostrakismu a 

pozdějšího odsouzení v nepřítomnosti jsou sporná, jelikož DIOD. SIC. XI.54–59 líčí obě události i následný 

Themistokleův osud až do smrti v rámci jednoho narativu při roku 471/0, srov. např. GOMME 1945, s. 437; 

HORNBLOWER 1991, s. 220; GREEN 2006, s. 115, pozn. 205. 

593 [ARIST.] Ath. pol. 28.2–3. O Kleónovi je zároveň řečeno, že Athéňany zkazil divokostí svých sněmovních 

projevů; naopak Thúkýdidés a Níkiás jsou o něco dále řazeni mezi nejlepší a nejschopnější politiky (28.5). 

594 PLUT. Per. 11–14. Představa, že v centru politických sporů bylo budování nákladných veřejných chrámů 

a dalších staveb, kterými se Periklés údajně snažit řešit problém nezaměstnanosti, je velmi pochybná a odráží 

především Plútarchovy výchovné záměry a problémy jeho vlastní doby, srov. FROST 1964b, 389–392; ANDREWES 

1978, s. 2; RHODES 1981, s. 350; AMELING 1985. 

595 PLUT. Per. 16.3 (k ostrakismu srov. 6.2–3, 14.3). Datování do roku 444/3 hájí hlavně WADE-GERY 1932, s. 206, 

219, a přejímá KIENAST 1953, s. 215 (podle nich došlo k ostrakismu na jaře roku 443 a k návratu do Athén na jaře 

roku 433). BUSOLT  1897, s.  495, kladl ostrakismos až do jara roku 422. RHODES 1981, s. 350, je k pokusům o 

přesnou dataci skeptický. Úplně jinou možnost předestřel KRENTZ 1984, podle něhož Plútarchovo spojení 

ostrakismu s Perikleovými patnácti lety v úřadu stratéga může být mylným dohadem. Thúkýdidés, syn 

Melésiův, by pak mohl být totožný s Thúkýdidem, jehož jako jednoho za stratégů roku 440/39 uvádí THUC. 

I.117.2, což by znamenalo, že k ostrakismu došlo až někdy po tomto roce a k návratu do Athén až po vypuknutí 

peloponnéské války. Srov. STADTER 1989, s. 183–184. 
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v Athénách. Narážka na nespravedlivé soudní stíhání a odsouzení zestárlého Thúkýdida 

v Aristofanových Acharňanech z roku 425 totiž dává smysl jen jako narážka na událost vcelku 

nedávnou.596 

Pokud jde o Kleóna, jeho negativní hodnocení v Athénské ústavě vycházelo z obrazu, který 

podávají Thúkýdidés a Aristofanés.597 Podle jejich nikoli nezaujatého pohledu šlo o 

křiklouna dosti obhroublých způsobů, který prosazoval ostrou zahraniční politiku a 

v Athénách se často ujímal role veřejného žalobce, strašil spiknutím proti demokracii a 

polarizoval athénskou společnost. U Thúkýdida je poprvé zmíněn v souvislosti s řečí, v níž 

roku 427 odmítal návrh na revizi usnesení o nemilosrdném potrestání vzbouřivších se 

Mytiléňanů.598 Aktivní však byl nepochybně již během prvního roku peloponnéské války 

(431/0), kdy napadal Perikleovu defenzivní vojenskou strategii.599 Politické činnosti se mohl 

věnovat již mnohem dříve, možná již ve čtyřicátých letech.600 Jak lze 

usuzovat z Aristofanovy komedie Jezdci, kde Kleóna reprezentuje otrok Paflagón, při 

prosazování svých záměrů měl asi ve zvyku dovolávat se četných věšteb.601 Byl 

                                                        

596 AR. Ach. 692–718; srov. AR. Vesp. 946–948; OLSON 2002, s. 252. Aristofanovy verše zároveň naznačují, že 

Thúkýdidés se musel osvědčit i jako vojevůdce, tj. nejen jako řečník na sněmu, na kterého jej v Životě Perikleově 

zredukoval Plútarchos. Sám Plútarchos navíc v Životě Démosthenově jmenuje Thúkýdida jako schopného 

vojedůdce mezi Kimónem a Periklem (PLUT. Dem. 13.6), srov. ANDREWES 1978, s. 1–2. K Thúkýdidovi obecně srov. 

DAVIES 1971, s. 230–232. 

597 Proti Kleónovi jsou namířeny především celé Aristofanovy Vosy. Značně negativní obraz Kleóna přebírá 

PLUT. Nic. 2.2–3, 7–8. 

598 THUC. III.36.6–40.7. 

599 Svědčí o tom verše komického básníka Hermippa, které cituje PLUT. Per. 33.8 (= HERM. fr. 46 Kock); srov. 

SCHWARZE 1971, s. 101–105; STADTER 1989, s. 313; k nespokojenosti s Perikleovým vedením války srov. THUC. 

II.21.2–3. Podle epikurejce Ídomenea z Lampsaku (4./3. století), který sepsal spis O lidových vůdcích v Athénách, 

byl Kleón Perikleovým žalobcem při procesu z roku 430/29 (PLUT. Per. 35.5 = IDOM. FGrH 338 F 9), podle 

Theofrasta však byl žalobcem jistý Simmiás a podle Hérakleida Pontského jistý Lakrateidés, jak Plútarchos na 

citovaném místě rovněž uvádí. Pokud máme někomu z nich věřit, tak Theofrastovi, naopak Ídomeneus je 

nejméně nedůvěryhodný, srov. STADTER 1989, s. lxxxi, 324–325. 

600 Srov. HORNBLOWER 1991, s. 341–342, 420. 

601 AR. Eq. 797–1089, 1229–1248. Kleón jistě nebyl ojedinělý. O tom, že četné věštby byly přednášeny a 

debatovány před válkou i během ní se zmiňuje THUC. II.8.2; II.21.3; VIII.1.1; srov. PARKER 2005, s. 113. Označovat 

Kleónovo spoléhání se na věštby za projev primitivní zbožnosti (SCHACHERMEYR 1968, s. 68) je neadekvátní. 
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nekompromisním odpůrcem uzavření míru se Spartou a zemřel roku 422, když velel 

athénskému vojsku v bitvě u Amfipole.602 

 

3.2.7.4. Datace a spekulace o politickém pozadí 

Než se od konce 19. století začaly postupně objevovat kritické hlasy zpochybňující 

jednotlivé detaily Plútarchova a Diodórova podání, bylo vcelku běžné líčit útoky proti 

Perikleovi a jeho okolí podle nich.603 Revidování začalo již zmíněným sloučením údajů o 

Perikleově stíhání před válkou s údaji o odsouzení roku 430.604 Tato oprava nicméně 

neměnila nic na celkové představě o chronologii a existenci soustředěného útoku, a proto 

autoři, kteří uznávají pouze jeden proces Periklem, ale v ostatních detailech Plútarcha a 

Diodóra proti pochybám hájí, lze považovat za stoupence eforovské tradice. 

 

3.2.7.4.1. Eforovská tradice 

Diodóros neuvádí konkrétní rok útoků proti Perikleovi, ale hovoří o nich retrospektivně, 

když vysvětluje příčiny peloponnéské války.605 Badatelé, kteří souvislost s vypuknutím války 

berou vážně, proto ve věci datace vycházejí z Thúkýdidova líčení, podle něhož byl spartský 

požadavek na zrušení megarského usnesení projednáván a zamítnut asi rok před 

vypuknutím samotné války.606 V dataci jednotlivých událostí se liší jen mírně, hlavní rozdíly 

celkového pojetí jsou dány tím, jak se vyrovnávají s odlišnými verzemi Anaxagorova 

procesu u Satyra a Sótióna. 

Busolt ve svém monumentálním přehledu řeckých dějin datoval megarské usnesení do 

zimy 433/2 a procesy spolu s Diopeithovým usnesením volně mezi podzim 433 a jaro 432, 

proces s Anaxagorou ale až do léta 432. Vycházel totiž z toho, že Diopeithés byl oligarcha a 

                                                        

602 THUC. V.10.9 (smrt); V.16.1 (hlavní odpůrce míru v Athénách). 

603 Přehled starší literatury podává SWOBODA 1893, s. 589, pozn. 1. K tehdy samozřejmé dataci Diopeithova 

usnesení do roku r. 432 srov. např. THALHEIM 1896, sl. 1530. 

604 Srov. pozn. 570. 

605 Vypuknutí války datuje archontátem Euthydémovým, tj. rokem 431/0 (DIOD. SIC. XII.38.1), což není zcela 

přesné, jelikož podle Thúkýdida vypukla již za archonta Pýthodóra, tj. roku 432/1, dva měsíce před koncem 

úředního období (THUC. II.2.1). Nepřesnosti tohoto druhu jsou u Diodóra nevyhnutelným důsledkem toho, že 

své analistické líčení postavil na synchronizací římských konzulů s athénskými archonty bez ohledu na fakt, 

že římský kalendář začínal v lednu, zatímco athénský až začátkem léta. 

606 Srov. THUC. I.125.2–126.2, 139.1–2. 
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Anaxagoru zažaloval Thúkýdidés, který se teprve tehdy vrátil z desetiletého vyhnanství. 

Existenci spojených útoků proti Perikleovi tedy akceptoval, ale zároveň rezolutně odmítl, že 

by to jakkoli ovlivnilo Perikleovo rozhodování, jelikož válka byla nevyhnutelná.607 Naopak 

Beloch, který dataci detailně neřešil, přijal eforovskou tradici i s tím, že Periklés se snažil 

rozpoutáním války upevnit své ohrožené postavení. Na rozdíl od Busolta zároveň usoudil, 

že se tehdy proti Perikleovi zvedla opozice zdola v čele s Kleónem, jelikož si Periklés svým 

přezíravým vztahem k náboženství odcizil nižší vrstvy.608 

Zatímco Busolt a Beloch předpokládali, že je třeba zvolit buď Sótiónovu, nebo Satyrovu 

verzi, Derenne usoudil, že část pravdy mohou mít oba dva a Anaxagorovými žalobci byl jak 

Thúkýdidés jako reprezentant „strany aristokratické“, tak Kleón jako zástupce „radikálních 

demokratů“; proti pochybám zároveň hájil dataci všech procesů do roku 432.609 Ehrenberg 

byl rovněž názoru, že se proti Perikleovi, který prý stál mimo stranickou politiku, spojili 

zástupci obou protichůdných politických zaměření.610 Na něho navázal Schachermeyr, který 

tvrdí, že Diopeithés, Thúkýdidés i Kleón byli ve věci náboženství úplně stejně 

konzervativní.611 O spojení lidí kolem Thúkýdida s lidmi kolem Kleóna hovoří rovněž 

Klein.612 

Ve prospěch čistě „konzervativní“ interpretace agumentoval Wade-Gery a později 

Kienast. Podle nich se Thúkýdidés vrátil z desetiletého vyhnanství již na jaře roku 433, 

sjednotil roztříštěnou aristokratickou opozici, všechny útoky z pozadí řídil a nakonec se do 

věci osobně vložil, když obžaloval Anaxagoru. Oslabit Perikleovo postavení prý chtěl proto, 

                                                        

607 BUSOLT 1904, s. 814 (datace megarské usnesení), 825 (datace procesů), 826–828 (Diopeithovo usnesení a 

proces s Anaxagorou), 828–829 (odmítnutí Perikleových nízkých motivů). 

608 BELOCH 1914, s. 293–296. Stejně již BELOCH 1893, s. 513–515. O vzedmutí opozice zdola rovněž BELOCH 1884, s. 

20–21. Beloch se vyjadřuje poněkud povšechně a o Diopeithovi ani jeho usnesení přímo nehovoří. 

609 DERENNE 1930, s. 17–18, 30, 36–38, 258 (ve své polemice se Swobodou úplně pomíjí existenci Filochorova 

datování Feidiova procesu do roku 438/7; srov. dále od s. 146). V podobných intencích zkombinoval Belocha 

s Busoltem MILTNER 1937, s. 778, který zároveň dosti násilně nakládá s prameny, když s odvoláním na DIOD. SIC. 

XII.39 tvrdí, že žalobu proti Anaxagorovi podal Kleón, a s odvoláním na DIOG. LAERT. II.12 dodává, že v pozadí 

stál Thúkýdidés. 

610 EHRENBERG 1968, s. 244. I když ke všem procesů podle něho nemuselo dojít těsně před válkou, Diopeithovo 

usnesení je prý nepochybně z roku 433/2 či 432/1. Diopeithés byl prý šarlatán jednající na přímý popud 

Kleóna, který byl Perikleovým středostavovským oponentem. 

611 SCHACHERMEYR 1968, s. 67–68. 

612 KLEIN 1979, s. 508–511. Jako žalobce označuje přímo Diopeitha, o usnesení nepíše (s. 527, pozn. 42). 
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aby zabránil válce se Spartou, k níž Perikleova agresivní politika směřovala.613 Dataci všech 

procesů či Diopeithova usnesení přibižně do roku 432 či krátce před lze nalézt u četných 

dalších autorů, kteří otázku politického pozadí takto detailně neřeší.614 

 

3.2.7.4.2. Revize a modifikace 

Odmítnutí existence předválečného stíhání samotného Periklea sice znamenalo jisté 

zpochybnění plútarchovsko-diodórovského podání, ale na celkovém obrazu mnoho 

neměnilo.615 Mnohem výraznějším narušením tohoto podání bylo teprve zpochybnění 

jakékoli možné souvislosti mezi Perikleovým osobním zájmem na rozpoutáním 

peloponnéské války a stíháním sochaře Feidii. Tuto spojitost se zdá zpochybňovat tvrzení 

atthidografa Filochora (asi 340–262), jehož citují scholia k Aristofanovu Míru a jemuž jako 

první přisoudil větší váhu Schöll. Ve scholiích po nutné emendaci čteme, že k zasvěcení 

Feidiovy sochy Athény a následnému stíhání Feidii pro zpronevěru došlo za archonta 

Theodóra, tj. r. 438/7, zatímco ke sporům o megarské usnesení došlo až sedmého roku poté 

za archonta Pýthodóra, tj. r. 432/431; Feidiás po útěku z Athén pracoval v Olympii na Diově 

soše a za zpronevěru jej popravili až Élejští.616 Pokud je toto podání správné, znamená to, že 

                                                        

613 WADE-GERY 1932, s. 219–221; KIENAST 1953, s. 210–217, zvl. s. 214 (obhajoba Satyrovy verze se všemi 

detaily), 216 (cíl zabránit válce); kromě toho, že zabránit válce se nezdařilo, Thúkýdidés byl prý sám na 

oplátku právě v této době obžalován, odsouzen a donucen Athény znovu opustit (s. 217–221). 

614 Např. NESTLE 1940, s. 479; NESTLE 1950, sl. 737; KETT 1966, s. 34; FAHR 1969, s. 24; MOMIGLIANO 1973a, s. 258; 

CANCIK-LINDEMAIER 2006, s. 18. 

615 Stranou ponechávám fakt, že většina autorů otevřeně či tiše odmítá vykládat procesy jako skutečnou 

příčinu Perikleova rozhodnutí jít do války se Spartou, ač je to právě tato interpretace, jež u Plútarcha a 

Diodóra drží všechny události pohromadě. 

616 SCHÖLL 1888, s. 20–34; schol. AR. Pax. 605 = PHILOCH. FGrH 328 F 121; ke komentovanému verši srov. pozn. 

556. V dochovaném textu scholií je třeba provést emendaci jmen archontů (Pýthodóra je třeba opravit na 

Theodóra a neexistujícího Skýthodóra na Pýthodóra), aby text dával jednotný smysl. Scholiasta totiž zároveň 

zdůrazňuje, že Aristofanovo podezření vůči Perikleovi se zdá být nesmyslné (ἄλογος δὲ φαίνεται ἡ κατὰ 

Περικλέους ὑπόνοια), jelikož mezi událostmi byl odstup „sedmi“ let (jednou uvádí řadovou číslovku, jednou 

základní, v obou případech je chápe inkluzivně, tj. jde o šest let). Opravu odmítl např. NISSEN 1889, s. 406–408, 

pozn. 1, podle něhož Filochoros datoval zasvěcení sochy Athény i proces do roku 432/1 stejně jako Eforos, 

Feidiův odchod do Olympie a smrt z rukou Élejců si vymyslel, aby sejmul vinu z Athéňanů, vše ostatní jsou 

scholiastovy dohady; k tomuto vysvětlení se přiklonil např. BELOCH 1893, s. 515, pozn. 1; BELOCH 1914, s. 296, 

pozn. 2 (podle Nissena se Filochoros se stejným apologetickým záměrem snažil svést vinu za zhanobení 

hermovek na Korinťany, ale to je třeba odmítnout jako neadekvátní interpretaci PHILOCH. FGrH 328 F 133 = 
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spojitost mezi Feidiovými problémy a Perikleovým rozhodnutím jít do války ze strachu před 

stíháním je třeba chápat jako Aristofanův vtip, který byl Eforem a/nebo dalšími autory vzat 

neadekvátně vážně. 

 Někteří autoři přijali Filochorovo datování Feidiova procesu, aniž by z toho vyvodil 

důsledky pro dataci útoků proti Aspasii a Anaxagorovi.617 Naproti tomu Swoboda zdůraznil, 

že pokud eforovské líčení Perikleových potíží jako příčiny války nelze brát vážně, jelikož 

Feidiův proces se konal o několik let dříve, znamená to, že datování procesu s Aspasií a 

Anaxagorou (tj. i datování Diopeithova usnesení) tím rovněž ztrácí jakoukoli pevnou oporu. 

Navrhl proto usnesení a procesy nedatovat vůbec nebo jen volně do třicátých let.618 

Rosenberg postoupil ve skepsi ještě o krok dále, zároveň však neopustil snahu o přesnější 

datování. V případě Feidiova procesu převzal datování do r. 438/7, Diopeithovo usnesení 

spojil s vypuknutím moru a Perikleovým procesem z r. 430/29, zatímco existenci procesu 

s Aspasií úplně zavrhl jako výmysl Aischina Sókratika.619 Na základě doslovného čtení 

Plútarcha zároveň usoudil, že Anaxagorás na Perikleovu radu opustil Athény hned po přijetí 

Diopeithova usnesení, takže k procesu ani podání formální žaloby vůbec nestačilo dojít. 

Všechny čtyři verze Anaxagorova procesu uváděné Diogenem Laertiem proto odmítl jako 

nepodložené výmysly hellénistických autorů, jimž prostý průběh událostí připadal nudný.620 

                                                                                                                                                                             

schol. AR. Lys. 1094, srov. NOVOTNÝ 2010, s. 19, pozn. 92). Odlišné řešení zvolil LENDLE 1955, který navrhl opravit 

jména archontů pouze v prvním scholiu, ve druhém Pýthodóra ponechat, což by znamenalo, že Filochoros 

datoval dokončení sochy do roku 438/7, ale proces až do roku 432/1. Ve prospěch verze, podle níž Feidiás 

odešel z Athén roku 438/7 a následně pracoval v Olympii na stavbě Diovy sochy, nicméně svědčí archeologický 

výzkum, který v Olympii ve vrstvě z třicátých let 5. století objevil Feidiovu sochařskou dílnu a nápis s jeho 

jménem. Přesvědčivé argumenty ve prospěch Filochorovy verze pak nově předložil DONNAY 1968, s. 20–32; 

srov. MANSFELD 1980, s. 40–47. Kromě zde a níže uvedených autorů se k datování Feidiova procesu do roku 

438/7 kloní např. FROST 1964a, s. 70; SCHWARZE 1971, s. 147–148; DE STE. CROIX 1972, s. 236. 

617 Např. MEYER 1899, s. 300–301. 

618 SWOBODA 1893, s. 589–590; srov. SWOBODA 1903, sl. 1047. Usnesení, která Plútarchos převzal z Kraterovy 

sbírky, aby jimi doplnil Eforovo líčení, podle Svobody nejspíše nebyla – podobně jako většina nápisně 

dochovaných usnesení z 5. století – nijak přesně datovaná.  

619 ROSENBERG 1915, s. 215–217 (Anaxagorás a Diopeithovo usnesení), s. 217–219 (Aspasiá), s. 219–223 (Feidiás). 

Rosenberg předpokládá, že Diopeithovo usnesení se v Kraterově sbírce nacházelo poblíž usnesení 

Drakontidova (srov. pozn. 546 a 570), které Plútarchos ve snaze doplnit Eforovo líčení rovněž mylně spojil 

s událostmi před válkou. 

620 ROSENBERG 1915, s. 216. K názoru, že se žádný proces nekonal, dospěl později rovněž F. Jacoby (Rosenberga 

nejmenuje), srov. JACOBY 1954, II, s. 167, pozn. 29 (ad MELANTH. FGrH 326 F 3); JACOBY 1959, s. 21 a 41, pozn. 159 
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 Rovněž Adcock se přiklonil k předatování Feidiova procesu, vyslovil pochyby o existenci 

procesu s Aspasií a nezávisle na Rosenbergovi přišel s myšlenkou, že Diopeithovo usnesení 

bylo přijato až roku 430 v souvislosti s emocionálními náladami vyvolanými morem, který 

musel být vnímán jako projev božího hněvu.621 Adcockův návrh pak přijali někteří další 

autoři.622 Nejobsáhlejší výklad ve prospěch datování Diopeithova usnesení a Anaxagorova 

stíhání do roku 430 však předložil až Rubel. V návaznosti na Rosenberga zpochybnil 

představu o existenci protiperikleovské opozice ve třicátých letech, přičemž zdůraznil, že 

tehdy neexistoval ani dostatečný důvod pro nábožensky konzervativní reakci. Důvod 

poskytla až epidemie moru, která přišla během druhého roku války a výrazně zhoršila 

válečné utrpení.623 Autoři, kteří existenci Diopeithova usnesení úplně zpochybňují, rovněž 

soudí, že pokud bylo někdy skutečně navrženo, tak nejspíše až během moru.624 

Představa, že Anaxagorás opustil Athény až roku 430, má jednu velkou slabinu. Jak uvádí 

Diogenés Laertios, Anaxagorás zemřel v Lampsaku roku 428/7 ve věku 72 let,625 a podle 

tvrzení řečníka Alkidamanta z Eleje (5./4. století), jehož cituje Aristotelés v Rétorice, 

Lampsačané vystrojili Anaxagorovi pohřeb, ačkoli byl cizinec, a uctívají jej „dodnes“.626 

                                                                                                                                                                             

(události nicméně spojuje s rokem 433/2); na něho se odvolává FROST 1964b, s. 396 (události ale datuje do roku 

r. 438/7, srov. níže). Ještě dále zašli GERSHENSON – GREENBERG 1964, s. 346–348, kteří představu o Anaxagorově 

stíhání zcela odmítli jako pozdní výmysl, který má základ ve špatném pochopení Platónovy narážky na 

Anaxagoru v Obraně Sókrata (PLAT. Apol. 26d–e). 

621 ADCOCK 1927, s. 478. Jelikož se Adcock zároveň přiklonil k Taylorově rané dataci Anaxagorova stíhání 

(srov. níže, pozn. 627 a 628), zpochybnil tím spojitost mezi Anaxagorou a Diopeithovým usnesením. 

622 DODDS 2000 [1951], s. 193, pozn. 62, poznamenává, že má Adcock možná pravdu. GOMME 1956, s. 187, 

převzal jeho návrh bez výhrad a poněkud neuváženě navrhl datovat do roku 430 úplně všechny procesy 

včetně procesu Feidiova. 

623 RUBEL 2000, s. 95–109. Na rozdíl od Rosenberga však Rubel tvrdí (s. 107–108), že k podání žaloby a procesu 

skutečně došlo, jelikož se prý na tom všechny prameny shodnou, i když Anaxagorás stihl Athény včas opustit a 

dožil v Lampsaku. 

624 DOVER 1978, s. 40; WALLACE 1994, s. 138. 

625 DIOG. LAERT. II.7, srov. MANSFELD 1979, s. 40, pozn. 4. 

626 ARIST. Rhet. II.23 1398b15–16 (καὶ Λαμψακηνοὶ Ἀναξαγόραν ξένον ὄντα ἔθαψαν καὶ τιμῶσι ἔτι καὶ νῦν). 

Alkidamás uváděl Anaxagorovo přijetí v Lampsaku jako jeden z dokladů teze, že všichni lidé ctí moudré muže 

(1398b10: ὅτι πάντες τοὺς σοφοὺς τιμῶσιν). O poctách, kterých se Anaxagorovi v Lampsaku dostalo, hovoří 

rovněž DIOG. LAERT. II.14–15, citující navíc i výmluvný epitaf, který měli Lampsačtí nechat napsat 

na Anaxagorův hrob: ἐνθάδε, πλεῖστον ἀληθείας ἐπὶ τέρμα περήσας / οὐρανίου κόσμου, κεῖται Ἀναξαγόρας 

(„Anaxagorás, jenž pronikl nejblíž k hranici pravdy o řádu nebeském, zde na věky uložen jest“). Epitaf cituje 

rovněž AEL. VH VIII.19. 
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Alkidamantovo rané svědectví lze sotva zpochybňovat. Pouze dvouletý pobyt se zdá ovšem 

poněkud krátký na to, aby si Anaxagorás získal takové veřejné uznání a aby zde stihl založit 

filosofickou školu. Jelikož Lampsakos byl součástí athénského námořního spolku, bylo by 

rovněž poněkud zvláštní, kdyby Lampsačané takto poctili filosofa, který právě uprchl z 

Athén před stíháhím z bezbožnosti. 

Jelikož tento argument lze užít i proti dataci do roku 433/2, jež není o mnoho dřívější, 

objevily se pokusy posunout dataci Anaxagorova stíhání zcela opačným směrem. S radikální 

variantou přišel Taylor, který navrhl přijmout Satyrovo tvrzení, že žalobcem byl 

Thúkýdidés, a datovat proces s Anaxagorou již do doby kolem roku 450.627 K tomuto roku 

dospěl na základě údajů, které o chronologii Anaxagorova života uvádí Diogenés Laertios a 

které navrhl chápat tak, že Anaxagorás se začal věnovat filosofii v Athénách za archonta 

Kalliada, tj. roku 480/79, kdy mu bylo dvacet let, a působil tam třicet let, tj. do roku 451/0.628 

                                                        

627 TAYLOR 1917. Ve prospěch rané datace argumentuje Taylor mimo jiné tím, že nikde v Platónových 

dialozích není naznačena možnost osobního setkání mezi Sókratem a Anaxagorou, především je vyloučena ve 

Faidónovi, kde Sókratés líčí, jak ve svých mladých letech se zaujetím naslouchal předčítání z Anaxagorovy 

knihy a pak ji sám několikrát četl (PLAT. Phaed. 97c, 98b). K Taylorovu datování se přiklonili např. BURNET 19202, 

s. 255–256; SCHWARZE 1971, s. 145, pozn. 36; další autory uvádí MANSFELD 1979, s. 48, pozn. 32, který sám toto 

datování odmítá (srov. níže). Obsáhle s Taylorovými argumenty polemizuje DERENNE 1930, s. 30–38. 

628 DIOG. LAERT. II.7 (= APOLLOD. FGrH 224 F 31; DEMETR. FGrH 228 F 2 [= fr. 150 Wehrli]). Taylorovo čtení dat 

vychází z obvyklé opravy archontova jména (Καλλιάδου místo rukopisného Καλλίου, které by znamenalo rok 

456/5; naopak rok 480/79 je v souladu s úvodním tvrzením, že v době Xerxova tažení bylo Anaxagorovi dvacet 

let) a nestandardního chápání spojení ἤρξατο δὲ φιλοσοφεῖν Ἀθήνησιν ἐπὶ Καλλιάδου. Zatímco Taylor spojil 

sloveso φιλοσοφεῖν přímo s lokálem Ἀθήνησιν, předchozí autoři takovéto chápání odmítali a tvrdili, že 

sloveso je třeba spojit s časovým určením podle athénského archonta jako celkem (původně prý v textu bylo 

Ἀθήνησιν ἄρχοντος Καλλιάδου), tj. Diogenés neříkal nic o tom, kde začal Anaxagorás filosofovat, ale pouze kdy. 

Příchod je pak rekonstruován retrospektivně asi do roku 462 přičtením třiceti let pobytu od roku 432, kdy 

mělo nejspíše dojít k Anaxagorovu stíhání podle eforovské tradice, srov. např. BUSOLT 1897, s. 9, pozn. 1; 

DERENNE, s. 31 (Taylorův výklad naopak hájí WOODBURY 1981, s. 306, pozn. 28). K trochu jiným datům a jinou 

cestou dospěl později SIDER 1981, s. 7–8, podle něhož Anaxagorás musel do Athén přijít již před rokem 463, kdy 

byla uvedena Aischylova tragédie Prosebnice (k datu uvedení srov. Handbuch I, s. 563), jelikož v ní nacházíme 

nejstarší ohlas Anaxagorovy teorie, že řeka Nil při svém rozvodnění počátkem léta získává vodu z  tajících 

sněhů, srov. ANAXAG. DK 59 A 42 (§ 5) a 91; AESCHYL. Suppl. 559–560 (další ohlasy: AESCHYL. fr. 300 Nauck2; SOPH. 

fr. 797 Nauck2; EUR. Hel. 1–3; s teorií polemizoval HDT. II.22.1). Sider proto Anaxagorův příchod do Athén klade 

již do roku 465/4, což by pak ale znamenalo posunout i stíhání do roku 436/5. K otázce Anaxagorova pobytu v 

Athénách srov. obecně KIRK – RAVEN – SCHOFIELD 2004 [1983], s. 454–456; na s. 456 uvádějí další motiv, který 
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Odpůrci takto raného datování procesu přišli mimo jiné s námitkou, že Diopeithés, o němž 

se Taylor vůbec nezmiňuje, nemohl být tehdy dostatečně starý na to, aby navrhl své 

usnesení proti Anaxagorovi.629 Woodbury, který Taylorovu teorii oživil, oponoval 

protiargumentem, že Diopeithovo usnesení Anaxagoru explicitně nejmenovalo, a nemuselo 

tedy – navzdory Plútarchovu tvrzení – mířit přímo na něho, ale mohlo být přijato i mnoho 

let po Anaxagorově odchodu z Athén a cílit obecně na různé šiřitele bezbožné meteorologie 

(„irreligious meteorology“).630 Woodbury tímto argumentem zároveň oponoval mezitím 

publikovanému výkladu, podle něhož byl Anaxagorás stíhán dvakrát, nejprve v padesátých 

letech a pak znova na konci let třicátých.631 

 Méně radikálně přistupují k problému autoři, kteří uznávají datování Feidiova procesu 

do roku 438/7 podle Filochora, zároveň však trvají na tom, že eforovské podání 

soustředěného útoku proti Perikleovi a jeho okolí je třeba přijmout jako věrohodné; 

všechny procesy včetně Diopeithova usnesení proto datují právě do (či kolem) roku 438/7. 

V polemice s Wade-Gerym a Kienastem dospěl k této dataci Frost, který zároveň podal i 

odlišné vysvětlení politického pozadí útoků: za útoky nestál aristokrat Thúkýdidés, syn 

                                                                                                                                                                             

mohl Aischylos od Anaxagory převzít: tvrzení, že žena ke zrození potomka přispívá jen poskytnutím místa pro 

růst otcova semene (AESCHYL. Eum. 657–666; ANAXAG. DK 59 A 107 = ARIST. De gen. animal. IV.1 763b30–33). 

629 DERENNE 1930, s. 34–35; WADE-GERY 1932, s. 220; KIENAST 1953, s. 215. S datací Diopeithova usnesení do 

padesátých let na základě Taylorova výkladu Anaxagorova procesu počítal BURY 1927, s. 382. 

630 WOODBURY 1981, s. 302. Proti datování Anaxagorova stíhání do třicátých let Woodbury argumentuje 

Stésimbrotem z Thasu (s. 298–299; srov. zde, pozn. 574), kromě toho uvádí, že se o Anaxagorovi nezmiňuje 

žádný básník staré attické komedie (s. 299; týž argument užil již DOVER 1978, s. 29). Pokud by spojení mezi 

státníkem a filosofem bylo tak zřejmé, aby Perikleovým oponentům stálo za pokus na filosofa zaútočit, 

komickým básníkům by to asi neuniklo (tak jako jim neunikl Perikleův vztah s Aspasií) a pozdější autoři 

(především Plútarchos) by jejich verše asi neopomněli citovat. Když je v Plútarchově spise O Hérodotově 

zlomyslnosti řeč o zlomyslnosti komických básníků, kteří vypuknutí peloponnéské války vysvětlovali 

Perikleovými osobními motivy, zmíněni jsou právě jen Feidiás a Aspasiá (PLUT. De Herod. malign. 855f–856a). 

631 S tímto výkladem přišel DAVISON 1953, s. 39–45, který na základě svérázné kombinace vzájemně si 

protiřečících pramenů dospěl k závěru, že poprvé, r. 456/5, Anaxagoru stíhal Thúkýdidés, syn Melésiův, 

Anaxagorás pak z Athén uprchl, ale vrátil se po amnestii r. 445/4 (tato amnestie je čirou spekulací), podruhé 

jej stíhal Kleón r. 433/2, kdy bylo přijato i Diopeithovo usnesení; Anaxagorás tedy strávil v Athénách třicet let, 

ale přerušovaně. Teorii dvou procesů přijali GUTHRIE 1965, s. 323; MEIGGS 1972, s. 435–436. Jako zcela 

nesmyslnou ji zavrhli MANSFELD 1979, s. 54–55, pozn. 53; WOODBURY 1981, s. 302–303, pozn. 22. 
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Melésiův, ale Kleón a lidé jemu podobní stáli.632 Na Frosta pak do značné míry navázal Kagan 

ve svém představení vnitropolitické situace před peloponnéskou válkou.633 Krentz přijal 

Frostovu dataci procesů do roku 438/7, zároveň však přišel s myšlenkou, že Thúkýdidés 

tehdy ještě nebyl ostrakizován, a mohl tedy stát v čele útoků proti Perikleovi, jejichž 

hlavním důvodem byla nespokojenost s Perikleovou agresivní a finančně nákladnou 

politikou, jak se projevila především ve válce se Samem; Thúkýdidés byl ostrakizován až 

poté v reakci na kampaň proti Perikleovi.634 

Ve prospěch datace všech procesů do roku 438/7 argumentoval dosti obsáhle a detailně 

Mansfeld v dvojdílné studii o Anaxagorovi. V první části snesl argumenty ve prospěch 

originální opravy textu Diogena Laertia, který se týká chronologie Anaxagorova života. 

Časové údaje mají základ v Kronice Apollodóra z Athén (2. stol.), který čerpal ze Soupisu 

archontů Démétria Falérského (4./3. stol.). Podle Mansfelda Apollodóros psal, že Anaxagorás 

přišel do Athén roku 456/5, kdy byl archontem Kalliás, a pobyl tam dvacet (tj. nikoli třicet) 

let.635 Ve druhé části studie se zaměřil na procesy kolem Periklea a jejich průběh. 

                                                        

632 FROST 1964b, s. 392–399 (jeho názor přijímá RHODES 1981, s. 350). Thúkýdidés nemohl být podle Frosta 

tehdy žalobcem už jen proto, že byl roku 443 ostrakizován a dalších deset let musel pobývat mimo Athény. 

Frost polemizuje s Kienastovým tvrzením, že za Diopeithovým usnesením stály aristokratické kruhy coby 

obhájci starého náboženství a odpůrci „osvícenství“, přičemž tvrdí, že bez podpory těchto kruhů by naopak 

žádní sofisté do Athén nepřicházeli a nemohlo by se šířit „osvícenství“ (s. 397). Diopeithovo usnesení, které se 

snažilo podnítit antiintelektualismus a náboženskou bigoterii, bylo zároveň antiaristokratické a muselo 

vycházet z právě opačných kruhů. Kromě Kleóna uvádí další možné politiky podobného ražení, jako byli 

Eukratés a Lýsiklés, na které nařáží Aristofanés v Jezdcích jako na Kleónovy předchůdce (s. 398; AR. Eq. 128–

132). Frostův předpoklad, že všichni aristokraté museli být intelektuálně progresivní, napadá KRENTZ 1984, s. 

503. 

633 KAGAN 1969, s. 193–202. Posunutí všech procesů do roku 438/7 se Kaganovi jeví jako atraktivní zjevně 

proto, že je lze skloubit s Thúkýdidovým tvrzením, že v době spartského nátlaku na zrušení megarského 

usnesení byl Periklés nejmocnějším mužem ve státě (THUC. I.39.4, 127.3). Lze pak tvrdit, že soustředěný útok se 

sice konal, ale Periklea v důsledku nijak nepoškodil, naopak spíše posílil. 

634 KRENTZ 1984, s. 502–503. Výklad procesů jako reakce na válku se Samem obrací naruby plútarchovsko-

diodórovskou perspektivu, podle níž byly procesy příčinou války peloponnéské. K tomuto výkladu se kloní 

rovněž SAMONS 2016, s. 131–132, 199. 

635 MANSFELD 1979. Klíčovou větu z DIOG. LAERT. II.7, již uvádí na s. 40–41, navrhl doplnit takto: ἤρξατο δὲ 

φιλοσοφεῖν Ἀθήνησιν ἐπὶ Καλλίου, ἐτῶν εἴκοσιν <ἐκεῖ δαιτρίβ>ων, ὥς φησι Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐν τῇ τῶν 

Ἀρχόντων ἀναγραφῇ, ἔνθα καί φασιν αὐτὸν ἐτῶν διατρῖψαι τριάκοντα. Aby text jako celek dával smysl, 

Mansfeld musí tvrdit, že podmětem φασιν v poslední větě jsou nějací jiní nejmenovaní autoři, jejichž tvrzení o 

třicetiletém Anaxagorově pobytu v Athénách uvedl Apollodóros vedle názoru Démétriova (s. 57–59); zároveň 
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Diopeithovo usnesení datuje do roku 438/7 stejně jako proces s Feidiou, Aspasií a samotným 

Periklem (odmítá tedy předatování Perikleova procesu do roku 430), ale Anaxagorův proces 

a hlavně jeho odchod z Athén datuje až do roku následujícího, přičemž se kloní k možnosti, 

že žalobcem byl skutečně Kleón.636 Mansfeld vcelku správně tvrdí, že v otázkách absolutní 

chronologie není Plútarchos ani Eforos spolehlivý, takže nelze trvat na datování procesů do 

roku 433/2. Svou vlastní, snad až příliš podrobnou rekonstrukci však staví na optimistickém 

předpokladu, že v otázce chronologie relativní nelze Plútarcha ani Efora zpochybňovat.637 

                                                                                                                                                                             

se tím ruší spojitost s úvodním Diogenovým tvrzením, že Anaxagorovi bylo v době Xerxovy výpravy dvacet let. 

Ve prospěch své opravy argumentuje Mansfeld zvláště tím, že rok 456/5 představoval jeden z epochálních 

roků v Apollodórově Kronice: podle ní tehdy zemřel Aischylos, Sofokleovi bylo 40 let (tj. šlo o rok jeho akmé) a 

Eurípidés uvedl svou první tragédii; kromě toho šlo nejspíše i rok akmé historiků Ferekýda z Athén a Helláníka 

z Lesbu (s. 60–65). Mansfeldovu opravu odmítl jako textovou chirurgii WOODBURY 1981, s. 306, pozn. 28; srov. 

RUBEL 2000, s. 104, pozn. 176. Odlišný pokus uvést Diogenův text do souladu s Plútarchem a Diodórem provedl 

v nedávné teubnerské edici Marcovich, který přímo v hlavním textu „opravil“ údaj o třiceti letech pobytu na 

údaj o padesáti letech: Anaxagorás podle toho přišel do Athén sice již roku 480, ale pobyl tam až asi do roku 

430, srov. MARCOVICH 2008, s. 96 (s aparátem ad loc.). K pasáži srov. výše, pozn. 628. 

636 Ve svém shrnutí Anaxagorova procesu trvá MANSFELD 1980, s. 80–84, na tom (v polemice s Jacobym), že 

k procesu skutečně došlo a Anaxagorás musel strávit jistý čas ve vězení (ať již před soudem či po něm), což 

umožňuje dospět k závěru, že Anaxagorás Athény opustil až roku 437/6, tedy opravdu přesně dvacet letech od 

svého příchodu v roce 456/5. Celý tento značně spekulativní výklad přikládá váhu pochybnému pramennému 

materiálu a lze na něj vztáhnou Mansfeldova vlastní slova o antických chronografech, jejichž synchronizační 

manipulace občas vykazovaly spíše znaky numerologie než vědecké chronografie (MANSFELD 1979, s. 45: „more 

suggestive of numerology than scientific chronology“). 

637 MANSFELD 1980, s. 37–40 (absolutní chronologie), s. 34, 76–80 (relativní chronologie). Plútarchovo poněkud 

vágní časové určení „touto dobou“ (περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον) jímž se stíhání Aspasie a Diopeithovo usnesení 

spojuje s Feidiovým procesem (PLUT. Per. 32.1), vydává za zaručeně spolehlivý údaj (MANSFELD 1980, s. 34; méně 

dogmaticky FROST 1964b, s. 396), jako by věrohodnost celého toho spojení nestála a nepadala s údajnou 

časovou a kauzální souvislostí mezi všemi procesy na straně jedné a megarským usnesením vedoucím k válce 

na straně druhé. Mansfeldův výklad Plútarchova přístupu k absolutní chronologii je rovněž neadekvátní, srov. 

výše, pozn. 575. Jelikož Eforovo podání neznáme přímo, ale jen prostřednictvím Diodóra, stačí upozornit na 

nespolehlivost Diodórovu. Zvláště zavádějící je jeho líčení athénské občanské války a pádu vlády tzv. třiceti 

tyranů, o němž nepíše v náležitém kontextu roku 404/3, ale až dodatečně v kontextu roku 401/0: DIOD. SIC. 

XIV.6 a 32–33 (srov. XEN. Hell. II.3.1–4.42; [ARIST.] Ath. pol. 35.1–40.3). I když rok 401/0 je vysvětlitelný tím, že 

tehdy došlo k připojení Eleusíny, a tedy k opravdu definitivnímu překonání rozkolu (srov. XEN. Hell. II.4.43; 

[ARIST.] Ath. pol. 40.4), Diodóros o připojení ani předchozím oddělení Eleusíny neříká nic a končí jednoduše tím, 

že do Eleusíny odešli lidé, kteří se za vlády třicítky dopustili největších zločinů. Podobně souhrnně líčí 

v kontextu jednoho jediného roku i Themistokleův osud, srov. pozn. 592. 
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K dataci všech procesů do roku 438/7, především podle Mansfelda, se přiklonil rovněž 

Ostwald, podle něhož byla opozice proti Perikleovi vedena odporem k cizím sofistům, jimiž 

se Periklés obklopoval, a obavou, že jeho politika může vést k válce.638 Za pochybnou tuto 

dataci prohlásila Triebelová-Schubertová. Odmítla brát vážně filochorovský fragment a 

Feidiův proces navrhla datovat na základě nápisně doložených záznamů stavební komise 

dohlížející na stavbu Parthenónu. Jelikož v záznamech z roku 434/3 nacházíme údaj o 

prodeji přebytečného zlata a slonoviny, Feidiova socha Athény prý musela být dokončena 

v předchozím roce 435/4. Podle toho navrhla autorka datovat i Feidiův proces a všechny 

procesy další.639 K tomuto předatování se pak přiklonil Dreßler.640 Kromě toho jsou zde i 

autoři, kteří se ve svém výkladu příčin peloponnéské války drží Thúkýdida a eforovské 

podání přecházejí mlčením.641 

 

3.2.7.5. Znění, smysl a dosah usnesení 

Nyní je třeba podrobněji probrat otázky spojené s vlastním textem Diopeithova usnesení. 

První otázka musí nutně znít, zda je Plútarchova formulace (Per. 32.2: εἰσαγγέλλεσθαι τοὺς 

τὰ θεῖα μὴ νομίζοντας ἢ λόγους περὶ τῶν μεταρσίων διδάσκοντας) přesnou citací, nebo 

volnou parafrází – za předpokladu, že usnesení, které by mohl Plútarchos přesně citovat, 

skutečně existovalo.642 I když budeme předpokládat, že Plútarchos cituje přesně, nelze se 

                                                        

638 OSTWALD 1986, s. 191–192. Srov. OSTWALD 1992, s. 339. Mansfeldovu dataci dále přebírají např. BURKERT 

1985, s. 316; VERSNEL 1990, s. 124, pozn. 120; RUBEL 2000, s. 99. 

639 IG I3 449 (= M/L 59), ř. 389–394; TRIEBEL-SCHUBERT 1983. Skeptické poznámky k této nové teorii předložil 

AMELING 1986, který upozorňuje mimo jiné na skutečnost, že autorka nepodává náležité vysvětlení časových 

údajů ve zlomu z Filochora. Autorka se své teorie nicméně nevzdala, srov. SCHUBERT 1994, s. 122–126 

(představení a odvrhnutí Filochorova svědectví), s. 126–129 (návrh nové datace). 

640 DREßLER 2010, s. 73–76. Za hraniční data stíhání Aspasie a Anaxagory považuje Feidiův proces na jedné 

straně a megarské usnesení na straně druhé. Souvislost mezi procesy, megarským usnesením a vypuknutím 

války nezpochybňuje. 

641 Např. LEWIS 1992, s. 370–380. 

642 DERENNE 1930, s. 22, vyjádřil přesvědčení, že Plútarchos zaznamenal autentický text nebo minimálně 

ducha usnesení. MANSFELD 1980, s. 26, obecně poznamenal, že usnesení zmíněná Plútarchem jsou nepochybně 

autentická, ač je Plútarchos podává ve značně zhuštěné podobě. Podobně DREßLER 2010, s. 77, pozn. 76. Jak 

soudí SCHUBERT 1994, s. 109, pravděpodobnost, že Plútarchos cituje přesně, je velmi vysoká. 
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domnívat, že usnesení mohlo obsahovat pouze tuto prostou formulaci, tj. že jde o citaci 

úplnou.643 

 

3.2.7.5.1. Procedura - εἰσαγγελία 

Sloveso εἰσαγγέλλειν, které u Plútarcha nacházíme v pasivu,644 znamená obecně „ohlásit“, 

„oznámit“, „nahlásit“, mělo však i specifický technický význam označující zahájení (a 

následně i průběh) zvláštní veřejné procedury zvané εἰσαγγελία. Šlo o žalobu, jež byla 

podávána přímo radě či sněmu, což zajistilo rychlejší projednání než v případě γραφή, 

standardní veřejné žaloby předkládané konkrétnímu úředníkovi s odpovídající pravomocí. 

Kromě toho, že rada mohla dát obviněné preventivně uvěznit, v případě neúspěchu 

nehrozil žalobci žádný trest; teprve od 30. let 4. století byla i u této procedury zavedena 

pokuta tisíc drachem, jestliže žalobce nezískal ani pětinu hlasů všech soudců.645 

                                                        

643 Z předpokladu, že usnesení neobsahovalo nic víc než slova citovaná Plútarchem, vycházel zjevně MENZEL 

1902, s. 27 (srov. pozn. 660). Lze uvést minimálně tři detaily, které bychom u plnohodnotného textu 

usnesení/zákona očekávali, které však v Plútarchově textu schází (pomíjím preskript a další čistě formální 

detaily): není řečeno, (1) kdo má vznést žalobu, byť jen slovy „kdokoli chce“, (2) komu má být žaloba 

předložena, (3) jaký bude případný trest, i kdyby jen ve formě odkazu na jiný zákon. 

644 Tvar εἰσαγγέλλεσθαι by sice mohl být chápán i jako infinitiv media (pak by τοὺς … νομίζοντας tvořilo 

předmět a podmět by byl nevyjádřen), avšak sloveso, především ve svém technickém právním smyslu, bylo 

užíváno výhradně v aktivu, nikoli v mediu. 

645 K proceduře obecně srov. LIPSIUS 1905, s. 176–211; BONNER – SMITH 1930, s. 294–309; HARRISON 1971, s. 50–59; 

RHODES 1972, s. 162–171; HANSEN 1975, s. 9–65; MACDOWELL 1978, s. 183–186; TODD 1993, s. 113–115. Kromě 

eisangelie k radě či sněmu, pro niž anglosaská literatura užívá překlad „impeachment“, existovaly ještě dva 

další druhy procedury téhož názvu – rozlišení na tři druhy uvádí HARP. s.v. εἰσαγγελία [Ε 7]: (1) e. podávaná 

archontovi proti poručníkům, kteří se dopustili „ubližování“ (κάκωσις) sirotkům a dědičkám – zda byla tato 

procedura použitelná i proti ubližování rodičům, je sporné, srov. [ARIST.] Ath. Pol. 56.6; LIPSIUS 1908, s. 342–353; 

HARRISON 1968, s. 117–119; RHODES 1981, s. 629; (2) e. proti diaitétovi (tj. smírčímu soudci), již mohl ke sboru 

diaitétů podat ten, jemuž dotyčný diaitétés nějak uškodil, srov. [ARIST.] Ath. Pol. 53.6; HARRISON 1971, s. 68; 

RHODES 1981, s. 595–596. Společným znakem zde opět bylo, že žalobci nehrozil v případě neúspěchu žádný 

trest. Jak vyvozuje RUSCHENBUSCH 1968, s. 73–74, k jehož názoru se kloní RHODES 1972, s. 170, pozn. 1, samotný 

název procedury a její různorodé užití napovídá, že jde o nejstarší podobu veřejné žaloby, jež byla původně 

čistě ústním oznámením. 
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Předmětem této procedury – kterou údajně zavedl již Solón a jež možná původně spadala 

do kompetence areopagu, dokud mu nebyla odebrána během Efialtovy reformy r. 462/1 –646 

byly především nejzávažnější přečiny ohrožující stát, které od jisté doby shrnoval zvláštní 

„zákon o eisangelii“ (νόμος εἰσαγγελτικός), definující obvyklým kazuistickým způsobem 

minimálně tři trestné činy: pokus o svržení demokracie, zradu a přijímání úplatků řečníky 

hovořícími proti zájmům lidu.647 Přesné datum zavedení tohoto zákona je nejisté. Obvykle je 

spojováno s reformou zákonů r. 403/2, případně s obnovou demokracie po prvním 

oligarchickém převratu r. 411/0, kromě toho se objevil i návrh datovat ho až do poloviny 

4. století.648 Obvyklé je rovněž předpokládat, že jeho účelem bylo omezit okruh trestných 

činů, k jejichž stíhání mohla být εἰσαγγελία použita, ani to však nelze tvrdit bez výhrad. 

Je zřejmé, že v 5. století mohlo být užití této procedury ke stíhání konkrétního přečinu 

nařízeno i zvláštním usnesením. Svědčí o tom dodatek k usnesení o prvotinách odváděných 

do Eleusíny, kde se pod pokutou pěti set drachem zakazuje stavět oltáře v oblasti Pelargika 

nebo odtud odnášet kámen a hlínu bez předchozího svolení rady. Pro ohlášení věci radě je 

zde užito právě sloveso εἰσαγγέλλειν, i když ke stíhání není vyzván kterýkoli z oprávněných 

                                                        

646 Jak tvrdí [ARIST.] Ath. pol. 8.4, Solón vydal zákon o eisangelii proti těm, kdo se spiknou za účelem zrušení 

demokracie (ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου), a soud nad nimi spadal do kompetence areopagu. Shoda mezi badateli 

je pouze v tom, že definice zločinu, který měl Solónův zákon stíhat, je anachronismem, a že v době po Efialtově 

reformě spadala εἰσαγγελία do kompetence rady pěti set a sněmu; otázka doby zavedení eisangelie a role 

areopagu před Efialtovou reformou naopak vyvolává značné spory. Srov. např. HANSEN 1975, s. 17–20; RHODES 

1979, s. 103–106; WALLACE 1989, s. 64–66. 

647 Název zákona dokládají HYP. Eux. 4, 9; DEM. 24.63; POLL. VIII.51. Z textu zákona cituje HYP. Eux. 7–8 (srov. 

29, 39), část jím vynechaných údajů o zmíněných třech zločinech lze doplnit na základě POLL. VIII.52 a Lex. 

Cant. s.v. εἰσαγγελία (srov. LIPSIUS 1905, s. 192–193; HARRISON 1971, s. 53–54; RHODES 1972, s. 163; HANSEN 1975, s. 

12–14; MACDOWELL 1978, s. 184–185). Badatelé se úplně neshodnou, zda Hypereidův výčet chápat jako úplný, 

nebo předpokládat, že zákon zahrnoval i zločiny, o nichž odjinud víme, že k jejich stíhání byla εἰσαγγελία 

užívána, především dávání klamavých slibů lidu (DEM. 49,67) či poškozování doků (POLL. IX.156 [= HYP. Lyc. fr. 

III]; IG II2 1631, ř. 398–401). Nelze vyloučit, že užití eisangelie umožňovaly i jiné specifické zákony, které 

s ohledem na konkrétní přečin mohly stanovovat trochu odlišný postup a jiné tresty než „zákon o eisangelii“; 

např. [ARIST.] Ath. Pol. 45.2 hovoří o tom, že kdokoli může podat eisangelii proti úředníkům, pokud se neřídí 

zákony. Dosti sporný je názor, že v 5. století byla procedura určena ke stíhání zločinů, které nebyly předvídány 

žádným zákonem, srov. pozn. 696. 

648 Ve prospěch roku 403/2 (či krátce poté) se vyslovili např. CAILLEMER 1892, 499; OSTWALD 1955, s. 15–19; 

MACDOWELL 1978, s. 184–185; PECORELLA LONGO 2002, s. 226–228. K roku 411/0 se kloní THALHEIM 1902, s. 342–344; 

THALHEIM 1906, s. 308–309; BONNER – SMITH 1930, s. 302–305; HARRISON 1971, s. 52–53; HANSEN 1975, s. 17. S datací 

do poloviny 4. století přišel SWOBODA 1893, s. 547, k němuž se přiklonil LIPSIUS 1905, s. 192. 
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Athéňanů, ale basileus, tj. konkrétní úředník, jemuž je stíhání přestupku uloženo jako 

povinnost (ř. 58–59: ἐσαγγελλέτο δὲ h-/[ο] βασιλεὺς ἐς τὲν βολέν).649 

 

3.2.7.5.2. Přečin(y) a souvislost s pozdější žalobou proti Sókratovi 

Zatímco přítomnost infinitivu εἰσαγγέλλεσθαι v Diopeithově usnesení až donedávna 

nevyvolávala žádné pochyby či spory,650 následující slova (τοὺς τὰ θεῖα μὴ νομίζοντας) jsou 

v samém centru polemik, především kvůli užití slovesa νομίζειν. Vyjadřuje se jím pouze 

uctívání bohů v souladu se zvykem (νόμος), nebo je význam samotného slovesa stejný jako 

ve spojení νομίζειν εἶναι a označuje se jím „víra v existenci“ bohů, což by znamenalo, že 

předmětem usnesení byl teoretický ateismus?651 

Otázka významu slovesa νομίζειν v Diopeithově usnesení se nevyhnutelně prolíná 

s otázkou, jaký význam mělo toto sloveso v pozdější žalobě proti Sókratovi. V Platónově 

Obhajobě Sókrata totiž nacházíme vcelku jasnou tendenci chápat žalobou užité spojení 

νομίζειν θεούς ve smyslu νομίζειν εἶναι θεούς a vykládat žalobu jako obvinění z naprostého 

popírání existence bohů.652 Mělo-li být Diopeithovo usnesení základem žaloby proti 

Sókratovi, jak někteří autoři tvrdí, je rovněž třeba se ptát, proč v usnesení – na rozdíl od 

žaloby na něm založené – nenacházíme jako předmět slovesa νομίζειν přímo „bohy“ 

                                                        

649 IG I3 78 (= M/L 73), ř. 54–59. K usnesení srov. s. 49. Tento případ eisangelie je tedy specifický a odlišný o tří 

typů rozlišených v pozn. 645. 

650 Teprve FILONIK 2013, s. 30, prohlásil přítomnost slovesa za jeden z dokladů podvrženosti usnesení, srov. 

níže, s. 182–183. 

651 Postulovat otázku takto vyhroceně je samozřejmě zjednodušující, ale odborná debata skutečně dlouho 

probíhala v takto vyhrocené podobě, viz dále. 

652 PLAT. Apol. 26b–28a. Ke ztotožnění dochází teprve během Sókratova dotazování se žalobce Meléta 

(formulaci s εἶναι přitom užívá opakovaně Sókratés, nikoli samotný Melétos, srov. pozn. 678), během něhož 

Sókratés ukazuje, že Melétova žaloba je logicky nekonzistentní a nemůže být myšlena vážně, jestliže Melétos 

Sókrata obviňuje z popírání existence bohů, ale zároveň i z toho, že věří v existenci jejich dětí (daimonů); 

Sokrátés Meléta během dotazování nechává zapomenout na to, že v žalobě nebyla řeč o bozích obecně, ale o 

bozích uznávaných obcí, místo nichž Sókratés uznává jiná božstva. Formální žalobu parafrázují/citují tyto tři 

texty: PLAT. Apol. 24b8–c1 (Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς τε νέους διαφθείροντα καὶ θεοὺς οὓς ἡ πόλις νομίζει 

οὐ νομίζοντα, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά); XEN. Mem. I.1.1 (ἀδικεῖ Σωκράτης οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ 

νομίζων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων· ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων); DIOG. LAERT. II.40 (ἀδικεῖ 

Σωκράτης, οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσηγούμενος· ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς 

νέους διαφθείρων). Primární otázka této kapitoly zní, zda spojení θεοὺς (οὐ) νομίζειν, obsažené v prvním 

bodu žaloby, muselo být předvídáno v textu zákona, na jehož základě byl Sókratés obžalován. 
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(θεούς), ale mnohem vágnější „božské věci/záležitosti“ (τὰ θεῖα), navíc bez jakéhokoli 

omezení, tj. bez specifikace, že jde o božské věci/záležitosti uznávané athénskou obcí.653 

Otázky vyvolává i přítomnost adjektiva μετάρσιος v druhé části usnesení, jelikož jde o 

slovo iónské a poetické, které se v attické próze objevuje poprvé až u Theofrasta; standardní 

podoba doložená v 5. a 4. století byla μετέωρος.654 Substantivizované neutrum plurálu τὰ 

μετέωρα tehdy označovalo vše, co se vznáší, co je ve výšce, tj. jevy jak meteorologické, tak 

astronomické, neboť pokus o jasné terminologické odlišení meteorologie od astronomie 

provedl teprve Aristotelés.655 Není proto zcela adekvátní, když někteří moderní autoři 

hovoří o usnesení namířeném proti astronomům nebo zakazujícím šíření astronomických 

nauk.656 K zúžení pojmu u Aristotela a jeho žáka Theofrasta (užívajícího právě za účelem 

odlišení podobu μετάρσιος) došlo navíc v právě opačném směru, tj. k označování jevů pouze 

meteorologických. Před pokusem o významové zúžení byl výraz τὰ μετέωρα do značné míry 

synonymní s výrazem τὰ οὐράνια („věci na nebi“).657 

Vrátíme-li se ke slovesu νομίζειν, jeho chápání ve smyslu „věřit“ nebylo a není nijak 

neobvyklé. Diopeithovo usnesení je tak často překládáno a vykládáno v tom smyslu, že bylo 

namířené proti lidem, kteří v bohy „nevěří“ či jejich existenci „popírají“, případně je řeč o 

                                                        

653 Srov. přechozí poznámku. Když MOMIGLIANO 1973a, s. 285, píše, že Diopeithovo usnesení učinilo trestným 

činem „popírat bohy obce“ („to deny the gods of the city“), jde o zavádějící parafrázi, jež je nepochybně 

ovlivněna Sókratovým případem. 

654 K užití iónské podoby u Theofrasta srov. CAPELLE 1913, s. 333–336. Jak soudí CAPELLE 1912b, s. 450, pozn. 11, 

výskyt adjektiva μετάρσιος v Diopeithově usnesení je třeba připsat na vrub Plútarchovu zvyku citovat velmi 

volně. Naopak STADTER 1989, s. 300, považuje užití podoby μετάρσιος za záhadu, jelikož nereflektuje nejen úzus 

attické prózy, ale ani úzus samotného Plútarcha, který tuto podobu užívá pouze na jediném dalším místě, když 

cituje Theofrastův spis Περὶ μεταρσίων (PLUT. Quaest. Graec. 292c); irelevantní je výskyt v [PLUT.] De fato, 571b, 

jelikož se nejedná o Plútarchovo dílo. Odmítnout je třeba vysvětlení, s nímž přišel COBET 1873, s. 117, že 

nestandardní formulace usnesení dokládá jeho stáří, jelikož podoby θεοὺς μὴ νομίζειν a περὶ τῶν μετεώρων 

jsou prý až pozdější. Lze nicméně uvažovat o tom, že se jedná o pseudoarchaismus, příznačný pro podvrhy. 

655 Důkladný rozbor předaristotelského užití adjektiva μετέωρος a substantiva μετεωρολογία podává CAPELLE 

1912a (k výrazu τὰ μετέωρα srov. DOVER 1968, s. xxxvi, lxvii–lxviii). Aristotelovo rozlišení (ARIST. Meteor. I,1 

338a20–339a6) úzce souviselo s jeho rozdělením kosmu na sféru sublunární (oblast nepravidelných pohybů 

těles složených ze čtyř základních živlů) a sféru nebeskou (oblast pravidelných kruhových pohybů těles 

tvořených pátým živlem, k nimž patřily Slunce, Měsíce a hvězdy, nikoli však komety či mléčná dráha). 

656 Např. DERENNE 1930, s. 22–24, 224; NESTLE 1950, sl. 737; DODDS 2000 [1951], s. 193; RUDHARDT 1960, s. 92. 

657 Srov. např. PLAT. Apol. 19b5; XEN. Mem. I.1.11; IV.7.6. Dále srov. pozn. 729. 
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stíhání „ateismu“.658 Tendence překládat νομίζειν jako „věřit“, zvláště ve smyslu „věřit 

v existenci“, byla nicméně již v první polovině 19. století napadena Eckermannem, podle 

něhož základem řeckého náboženství bylo – na rozdíl od křesťanství – pečlivé dodržování 

kultovních předpisů, nikoli abstraktní víra, a sloveso νομίζειν, odvozené od substantiva 

νομός, tak ve starých dobách označovalo dodržování posvátných zvyklostí.659 V přímé 

souvislosti s žalobou proti Sókratovi pak ve stejných intencích zavrhl překlad „věřit“ 

Menzel, který se dotkl i Diopeithova usnesení, a sloveso νομίζειν zde rovněž přeložil jako 

„uctívat“ („verehren“).660 Na Menzela navázal Frese, podle něhož v žalobě proti Sókratovi 

                                                        

658 Usnesení/zákon: A) proti těm, kteří „popírají“ bohy: THALHEIM 1896, sl. 1530 („die Gottesleugner“); BUSOLT 

1904, s. 826 („welche das Göttliche leugneten“); KIENAST 1953, s. 214 („die die Existenz der Götter leugnen“). 

B) proti těm, co „nevěří“ v bohy (božské věci, božství či nadpřirozeno): SWOBODA 1903, sl. 1047 („welche an die 

Götter nicht glauben…“); DECHARME 1903, s. 74 („ceux qui ne croient pas aux dieux“); LIPSIUS 1908, s. 360 („die 

an das Göttliche nicht glaubten…“); PERRIN 1916, s. 93 („such as did not believe in the gods“ – tento překlad 

cituje HERSHBELL 1982, s. 149); GIGON 1947, s. 71 („wer nicht an die Götter glaubt“); DODDS 1951, s. 189 („disbelief 

in the supernatural“) = DODDS 2000, s. 193 („nevíra v nadpřirozeno“); NILSSON 19673, s. 767 („die an das Göttliche 

(ta theia) nicht glaubten“); CHAMBRY – FLACELIÈRE 1964, s. 51 („ceux qui ne croyaient pas aux dieux“); BURKERT 

1992, s. 264 („who did not believe in the divine things“). C) proti „ateismu“: EHRENBERG 1968, s. 244 („the decree 

of Diopeithes, condemning atheism“); KAGAN 1969, s. 195 („a bill that provided that atheism and ‘teaching 

about the heavens’ were public crimes“); GUTHRIE 1969, s. 227 („against atheism and cosmic speculation“); 

MOMIGLIANO 1973b, s. 565; MACDOWELL 1978, s. 184 („the law about atheism“); STADTER 1991, s. 122 („decree 

about atheism“); dále srov. např. LLOYD-JONES 1971, s. 130 (Diopeithés není přímo zmíněn, ale o Anaxagorovi je 

řečeno, že byl stíhán pro ateismus). Názory dalších autorů budou představeny a rozebrány níže. Adekvátnost 

překladů výrazu τὰ θεῖα prozatím ponechávám stranou; k této otázce srov. podrobněji níže, s. 184–188. 

659 ECKERMANN 1848, s. 54. Pro spojení νομίζειν θεούς ve smyslu „uctívat v souladu se zvykem“ odkazuje na 

HDT. III.50 a 51, zároveň upozorňuje na výraz τὰ νομιζόμενα, označujícím posvátné zvyklosti (k tomuto výrazu 

srov. OSTWALD 1986, s. 97). Zdůrazňování protikladu mezi křesťanstvím coby náboženstvím víry a pohanským 

řeckým (či římským) náboženstvím, v němž mělo jít výhradně (či především) o vnější kult, je obvyklým 

motivem v pojednáních o řeckém (či římském) náboženství, srov. např. BURKERT 1985, s. 275 (na s. 316 nicméně 

překládá νομίζειν v Diopeithovu usnesení jako „věřit“); GOULD 1985, s. 7; BEARD – NORTH – PRICE 1998, I, s. 42–43. 

S tímto přístupem, jehož nejextrémnější projev představuje GIORDANO-ZECHARYA 2005, polemizuje obsáhle 

VERSNEL 2011, s. 539–559; srov. HARRISON 2015. 

660 MENZEL 1902, s. 13–15 (žaloba proti Sókratovi) a 25–27 (Diopeithovo usnesení, s. 27: „… welche das 

Gottliche nicht verehren…“). Falešný výklad „věřit“ má podle něho základ v Platónově Obraně Sókrata, jež – na 

rozdíl od Xenofóntovy Obrany Sókrata – překroutila smysl Melétovy žaloby. Diopeithovo usnesení podle 

Menzela nedefinovalo žádný nový přečin, ale pouze přidávalo možnost využít kromě standardní žaloby 

(γραφή) žalobu výjimečnou (εἰσαγγελία). Spojení s Anaxagorou považuje za nevěrohodnou Plútarchovu 

spekulaci. Tento výklad, jímž se Menzel primárně snažil vyvrátit Pöhlmannovo tvrzení, že o Diopeithovo 
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mělo sloveso νομίζειν význam „uctívat obvyklým způsobem“ („in herkömmlicher Weise 

verehren“) a posun ve smyslu „věřit“ je až Platónovým manévrem, jehož cílem bylo zastřít 

skutečný předmět žaloby, a sice nárokování si bližšího vztahu k bohům prostřednictvím 

osobního daimonia.661 

Rovněž Taylor zdůraznil, že žaloba proti Sókratovi neimplikovala ateismus, ale uctívání 

jiných božstev, než byli bozi uctívaní obcí. I když připustil, že spojení νομίζειν θεούς 

zahrnovalo víru v bohy, primární bylo uznávání bohů prokazováním náležité úcty: ateista 

nutně οὐ νομίζει θεούς, ale ne každý, kdo οὐ νομίζει θεούς, musí být přímo ateistou, tj. 

popírat existenci bohů. Na doklad skutečného významu slovesa pak Taylor uvádí spojení 

οὔτε θεοὺς οὔτε ἀνθρώπους νομίζει z Lýsiovy řeči Proti Eratosthenovi, které vyjadřuje, že 

dotyčný nemá vůči bohům ani lidem žádný respekt, ale rozhodně neimplikuje poněkud 

absurdní představu popírání existence lidí.662 

S Taylorem se shodl Burnet, který sloveso νομίζειν v Sókratově žalobě chápal primárně 

ve smyslu „uctívat“ („worship“), případně jako „uznávat“ („acknowledge“), jelikož žaloba 

podle něho mířila na nekonformnost v náboženské praxi, nikoli neortodoxnost 

v náboženské víře. Rovněž Diopeithovo usnesení prý postihovalo výrazem τοὺς τὰ θεῖα μὴ 

νομίζοντας zanedbávání náboženské praxe, nikoli „heterodoxii“, jelikož výraz τὰ θεῖα, jak 

Burnet zdůrazňuje, neoznačoval božské bytosti, ale totéž, co latinský výraz res divinae, tj. 

„náboženství“ („religion“), což podle Burneta platí i pro δαιμόνια καινά z druhého bodu 

žaloby proti Sókratovi.663 

                                                                                                                                                                             

usnesení se opírala žaloba proti Sókratovi (srov. pozn. 529), nutně předpokládá, že již před Diopeithovým 

usnesením existoval zákon, který neúčast na kultu (tj. neuctívání bohů) a meteorologicko-astronomické 

výklady prohlašoval za trestnou činnost. 

661 FRESE 1926, s. 378–381. Stejně jako Menzel argumentuje především Xenofóntovou Apologií. Zároveň však 

upozorňuje, že Xenofón není v této věci úplně konzistentní, jak ukazuje jedno místo ze Vzpomínek na Sókrata, 

srov. XEN. Mem. I.1.5 (πιστεύων δὲ θεοῖς πῶς οὐκ εἶναι θεοὺς ἐνόμιζεν; – „Když do bohů vkládal důvěru, jak by 

neuznával, že existují?“). Dodává však, že formulace může odrážet vliv Platónův. 

662 TAYLOR 1911, s. 7; LYS. 12.9 (v Taylorově překladu/parafrázi: „he had no regard for God or man, no fear of 

either before his eyes“). Klíčový bod Taylorovy argumentace, který nebyl v další diskusi vzat náležitě v potaz, 

lze přeformulovat v tom smyslu, že mezi pozitivním a negativním vyjádřením není dokonalá symetrie, pokud 

jde o aspekt (ne)věření. Skutečnost, že mezi praktikováním (spočívajícím na víře v bohy) a popíráním 

existence bohů mohl existovat i jakýsi mezistupeň, náležitě zdůraznil teprve Yunis, srov. s. 165–166. 

663 BURNET 1914, s. 180; BURNET 1924, s. 95 (ad PLAT. Euthphr. 3b3: οὐ νομίζοντα), s. 97–98 (ad PLAT. Euthphr. 3b7: 

τὰ θεῖα), s. 184–185 (ad PLAT. Apol. 24c1: οὐ νομίζοντα), s. 185 (ad PLAT. Apol. 24c1: ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά) a s. 

191 (ad PLAT. Apol. 26c2: νομίζειν εἶναί τινας θεούς). Na rozdíl od Menzela nepochyboval Burnet o tom, že 
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Vůči badatelům uvedeným v hlavním textu výše (s výjimkou Burneta, který zcela unikl 

jeho pozornosti) se vymezil Derenne s cílem dokázat pravý opak, a sice že v žalobě proti 

Sókratovi i v Diopeithově usnesení šlo primárně o problém víry a teoretického ateismu, 

nikoli o účast na kultu.664 Derenne uznává, že sloveso νομίζειν má v určitých spojeních 

význam podobný tomu, který citovaní autoři hledají ve spojení νομίζειν θεούς.665 Tvrdí však, 

že sloveso postupně nabylo významu „respektovat, přijímat zvyk, věřit podle zvyku“ 

(„respecter, admettre la coutume, croire selon la coutume“) a nakonec se stalo synonymem 

slovesa ἡγεῖσθαι. Za nejadekvátnější překlad spojení νομίζειν θεούς proto považuje 

„uznávat (spolu s představou víry) existenci bohů podle zvyku“ („reconnaître [avec idée de 

croyance] l’existence des dieux selon la coutume“).666 Derenne polemizuje s představou, že 

řecké náboženství spočívalo v pouhém kultu, jelikož ten by se nemohl udržet bez víry 

                                                                                                                                                                             

Diopeithovo usnesení mířilo na Anaxagoru, jehož případ ale považoval za výjimečný (BURNET 1924, s. 184). 

Stejně jako Burnet vnímal νομίζειν v Diopeithově usnesení BURY 1927, s. 382 („conform to the religious 

observance of the city“), rovněž tvrdící, že Sókratés byl stíhán pro zanedbávání kultu bohů (s. 391–392). 

Burnetův výklad Diopeithova usnesení přijímají DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 87 („such as do not conform to 

[contemporary] religious observances“); na s. 95–98 nicméně polemizují s Burnetovým chápáním výrazu 

δαιμόνια καινά. Poněkud nekonzistentní je NILSSON 1948, s. 82, když νομίζειν v žalobě proti Sókratovi překládá 

jako „acknowledge“ a zdůrazňuje, že překlad „believe in“ do věci vnáší nenáležitý významový odstín, o něco 

dříve však totéž sloveso v Diopeithově usnesení přeložil právě jako „believe in“ (s. 80), srov. pozn. 688. V této 

nekonsekventnosti jej následoval Burkert, srov. pozn. 459. 

664 DERENNE 1930, s. 217–223. S Menzelem polemizuje již na s. 22–23 v souvislosti s otázkou, co Diopeithovo 

usnesení přinášelo nového. Zde odmítá jak tvrzení Menzelovo, že usnesení zavádělo jen novou proceduru – 

přičemž pomíjí, že Menzel chápal jinak i sloveso νομίζειν (srov. pozn. 660) –, tak tvrzení  Lipsiovo, že nová byla 

kromě procedury jen druhá část usnesení (srov. LIPSIUS 1908, s. 360). Derenne  totiž soudí, že předchozí zákon o 

bezbožnosti definoval pouze přečiny materiální povahy, zatímco Lipsiovo tvrzení implikovalo, že starší zákon 

o bezbožnosti již obsahoval sloveso νομίζειν, chápané jako „věřit“. Názor, že již před Diopeithovým usnesením 

existoval v Athénách zákon trestající nevíru v bohy, hájí explicitně MAIER 1913, s. 491, pozn. 1. Toto své tvrzení 

přitom chybně připisuje Menzelovi, jehož polemiku s Pöhlmannem zjevně nepochopil. 

665 DERENNE 1930, s. 218. Odkazuje na tyto pasáže (srov. LSJ, s.v. νομίζω, [I.]1. „use customarily, practise“):  

HDT. I.142.3 (γλῶσσαν δὲ οὐ τὴν αὐτὴν οὗτοι νενομίκασι – „tito neužívají týž jazyk“); II.42.4 (φωνὴν μεταξὺ 

ἀμφοτέρων νομίζοντες – „užívajíce smíšenou řeč“); V.97.1 (οὔτε ἀσπίδα οὔτε δόρυ νομίζουσι – „nejsou zvyklí 

užívat štít ani kopí“); ARIST. Pol. III.1 1275b7 (οὐδ᾽ ἐκκλησίαν νομίζουσιν – „ani nemají pravidelné sněmy“). 

666 DERENNE 1930, s. 218; k analogii mezi νομίζειν (εἶναι) θεούς a ἡγεῖσθαι (εἶναι) θεούς pak více na s. 222–223. 

Překlad „uctívat“ („honorer“) považuje Derenne za neadekvátní, stejně tak odmítá jako zcela nepřípustnou 

možnost, že by Platón v Obraně Sókrata mohl účelově pozměnit skutečný smysl žaloby (s. 220). Platónovo 

podání dle jeho výkladu potvrzuje Xenofón, srov. XEN. Mem. I.1.2; I.1.5; I.1.20. 
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v existenci bohů, a je tak zcela přirozené, že Athéňané odhlasovali „usnesení zakazující 

nevíru“ („un décret interdisant l’incredulité“), které mířilo proti „propagadnistům ateismu“ 

(„les propagandistes de l’athéisme“).667 

Rozdíly mezi zněním Diopeithova usnesení a žalobou proti Sókratovi vysvětluje Derenne 

tím, že při reformě zákonů r. 403/2 bylo usnesení nahrazeno novým zákonem.668 Ten určil, 

že ke stíhání bezbožnosti má být užívána již jen standardní procedura (γραφή), nikoli 

procedura zvláštní (εἰσαγγελία). Další změna pak měla spočívat v tom, že zatímco 

Diopeithovo usnesení stíhalo nevíru v τὰ θεῖα („[le] surnaturel“ – „nadpřirozeno“), tj. 

v božstva obecně, nový zákon již uváděl maskulinum θεούς a přesněji specifikoval, že 

stíháni mají být pouze ti, kteří popírají existenci bohů obce. Pokud jde o druhou část 

Diopeithova usnesení, Derenne váhá, zda zůstala v platnosti, jelikož Sókratés ani nikdo jiný 

po roce 403 nebyl formálně obžalován kvůli výuce astronomie; pochyby ale odmítá s tím, že 

nevymáhání zákona nedokazuje jeho neexistenci.669 

                                                        

667 DERENNE 1930, s. 219, 223. Již na s. 24 s ohledem na druhou část Diopeithova usnesení vysvětluje, že 

popírání božství hvězd (Slunce a Měsíce), tj. napadání víry v bohy viditelné, bylo nutně chápáno jako 

podněcování k nevíře v bohy neviditelné (odkazuje na PLAT. Apol. 18c, 26c–d; Leg. XII.967a; EUR. fr. 913 Nauck2). 

Derenne zároveň velmi správně uznává, že Anaxagorás nebyl otevřeným ateistou a v pozdějších seznamech 

ateistů jej nenalézáme (s. 27–28; jediný, kdo jej nazývá ateistou, jež až Eirénaios, ANAXAG. DK 59 A 113 = IREN. 

II.14.2). Lze pak ale o Diopeithově usnesení, přijatém právě kvůli Anaxagorovi, tvrdit, že bylo namířené proti 

„propagandistům ateismu“? Kvůli otevřenému zpochybňování existence bohů byl podle Derenna stíhán 

teprve Prótagorás, jehož proces datuje do doby kolem roku 416/5 (s. 51–52), podobně jako odsouzení Diagory 

z Mélu (s. 66–69). To by znamenalo, že usnesení definovalo trestný čin, který ještě neexistoval a poprvé byl 

spáchán až o šestnáct let později, což lze sotva akceptovat. Z tohoto hlediska je konzistentnější (jinak rovněž 

nepřijatelný) Jacobyho dohad, že usnesení mířilo na Diagoru z Mélu, který byl podle něho prvním radikálním 

ateistou a stíhán byl již ve třicátých letech, srov. pozn. 560. 

668 K reformě či spíše revizi zákonů r. 403/2 srov. s. 22–23. 

669 DERENNE 1930, s. 223, 237. Svůj výklad první části zákona však Derenne rozmělňuje úvahou o tom, že 

omezení se na nevíru v bohy obce, které nacházíme v žalobě proti Sókratovi, mohlo být vynuceno 

následujícím obviněním ze zavádění nových bohů, tj. v textu zákona toto omezení přímo být nemuselo (s. 233, 

pozn. 2). Tato možnost je však v rozporu s autorovým základním postulátem, že slova žaloby musela věrně 

kopírovat definici deliktu v textu zákona. Na druhou stranu je třeba uznat, že by bylo opravdu zvláštní, kdyby 

Athéňané nejprve přijali zákon trestající nevíru v božství obecně a teprve později omezili dosah zákona na 

bohy obce. Zvláštní přitom není ani tak omezení, jako ona původní otevřenost. Na základě původního zákona 

by asi muselo být možné stíhat nejen toho, kdo by popíral existenci bohů uctívaných Athéňany, ale i toho, kdo 

by popíral božstva cizích národů – včetně zvířat uctívaných v Egyptě, která pro Řeky žádnými bohy nebyla. 
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 Proti představě, že spojení νομίζειν θεούς označovalo primárně uctívání bohů, nikoli 

víru v jejich existenci, se velmi důrazně vyslovil rovněž Tate v polemice s Taylorem a 

Burnetem. Ve dvou navazujících příspěvcích se snažil dokázat, že význam νομίζειν θεούς je 

vždy identický s významem νομίζειν εἶναι θεούς, tj. že infinitiv εἶναι je v prvním případě 

vždy implikován.670 Stejně jako Derenne argumentoval ekvivalentním vyjádřením ἡγεῖσθαι 

(εἶναι) θεούς, přičemž citoval spojení τὰ θεῖ᾽ ἡγουμένη z Eurípidovy Heleny jako přímo 

relevantní pro formulaci v Diopeithově usnesení.671 

Rudhardt (který navazoval na Derenna a považoval za vyřešené, že sloveso νομίζειν mělo 

v Diopeithově usnesení význam „věřit v existenci“, nikoli „uctívat“) si položil otázku, zda 

Plútarchos cituje přesně a Diopeithovo usnesení skutečně obsahovalo abstraktní výraz τὰ 

θεῖα, nikoli konkrétnější τοὺς θεούς. V prvním případě by neutrum τὰ θεῖα 

předznamenávalo neutrum τῶν μεταρσίων, což by znamenalo, že usnesení bylo dokonale 

jednotné a definovalo přečin jediný, tj. popírání božského charakteru nebeských úkazů. Ve 

druhém případě, k němuž se Rudhardt kloní spíše i s ohledem na spojku ἤ, se jednalo o dva 

zvláštní přečiny (popírání existence bohů a výuku astronomie), které se nicméně vzájemně 

doplňovaly a osvětlovaly, jak má dokládat Platón, podle něhož lidé zabývající se astronomií 

byli Athéňany podezíráni z toho, že nevěří v bohy.672 

Schachermeyr, který nezaznamenal existenci Rudhardtových pochyb o výrazu τὰ θεῖα, 

usoudil, že Diopeithés tento výraz užil zcela záměrně pro jeho naprostou vágnost a sloveso 

νομίζειν bylo rovněž možné chápat značně rozdílně. Jednalo se prý o rámcový zákon mající 

                                                        

670 V prvním (TATE 1936a) argumentuje výhradně Platónem, především jeho Zákony. V druhém (TATE 1937) 

rozebírá výskyty u dalších autorů (zvl. u Hérodota, Lýsii, Aristofana a Eurípida), přičemž neváhá tvrdit (s. 4), že 

prosté νομίζειν má význam „věřit v existenci“ i v případě LYS. 12.9, kde se má jednat o rétorickou nadsázku. 

Tate zde sice vcelku správně odmítá jako nevhodný překlad „worship“, který se nehodí k předmětu 

ἀνθρώπους, zcela však pomíjí, že Taylor navrhl překlad „have regard for“ (srov. pozn. 662). Tateův výklad 

přejímá GUTHRIE 1969, s. 237, pozn. 2 (srov. též s. 57, pozn. 1), podle něhož jde o definitivní vyřešení otázky. 

671 EUR. Hel. 919 (εἰ δ᾽ οὖσα μάντις καὶ τὰ θεῖ᾽ ἡγουμένη); TATE 1937, s. 5, pozn. 2: „Belief in the validity of 

religion, the reality of the gods and their ordinances, is the point.” Toto tvrzení nicméně není zcela přesné, 

jelikož τὰ θεῖα není totéž co τοὺς θεούς (srov. níže, kap. 3.2.7.6, bod 9, s. 184–188). V citovaném verši nejde 

o víru v existenci bohů jako takových, ale o spoléhání se na znamení a věstby. 

672 RUDHARDT 1960, s. 90–92; srov. PLAT. Apol. 18c; Leg. XII.967a. V Rudhardtově pojetí tedy při revizi zákonů 

r. 403/2 došlo ke změně pouze v proceduře, nikoli v definici přečinu. Nový zákon podle Rudhardta 

neobsahoval omezení na bohy obce, tuto specifikaci prý přidala až žaloba proti Sókratovi, nicméně zcela v 

duchu zákona, v němž sloveso νομίζειν znamenalo víru v souladu se zvykem (otázku platnosti druhé části 

usnesení po r. 403/2 neřeší). Proti tomuto výkladu lze namítnout totéž, co bylo namítnuto proti Derennovi. 
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umožnit stíhání všeho možného i nemožného a dát volnou ruku různými démagogům, kteří 

chtěli hrát roli „teologických inkvizitorů“.673 

Diopeithovým usnesením se nutně zabýval i Fahr, který se jako dosud jediný pokusil o 

skutečně důkladný a vyčerpávající rozbor všech relevantních textů obsahujících spojení 

νομίζειν (εἶναι) θεούς, ἡγεῖσθαι (εἶναι) θεούς a adjektivum ἄθεος, a to od nejstarších 

výskytů až po Platóna, s cílem vyjasnit otázku počátků ateismu. Fahrův výklad Diopeithova 

usnesení je proto velmi úzce provázán s jeho celkovou představou o postupném vývoji 

uvedených výrazů.674 Fahrův chronologický rozbor jednotlivých výskytů slovesa νομίζειν 

s prostými akuzativy, ve vazbě s dvojím akuzativem (která je častější) a v infinitivních 

konstrukcích především vyvrátil Taylorovo tvrzení, že spojení νομίζειν θεούς bylo identické 

se spojením ἡγεῖσθαι θεούς, které i bez infinitivu εἶναι označovalo víru v existenci bohů.675 

Nejstarší výskyty spojení νομίζειν s prostým akuzativem θεούς, které nacházíme u Aischyla 

a Hérodota, vykládá ve smyslu „ctít/uctívat“ („ehren/verehren“) „podle zvyku“ („nach dem 

Brauch / gemäß dem Brauch“).676 Význam „věřit v existenci“ se podle něho začíná postupně 

vynořovat ke konci 5. století, kdy se začínáme setkávat s úvahami o neexistenci bohů a kdy 

se poprvé objevuje spojení νομίζειν εἶναι θεούς.677 K rozhodnému ztotožnění dochází až 

                                                        

673 SCHACHERMEYR 1968, s. 63–64. Rovněž tvrdí, že dřívější zákony byly formulovány nanejvýš přesně, stíhání 

náboženských přečinů však spočívalo plně v rukou náboženských vykladačů (ἐξηγηταί); teprve na základě 

vágního Diopeithova usnesení prý bylo podávání žalob z bezbožnosti povoleno i „laikům“. Jde o značně 

pochybná tvrzení, která nemají žádnou oporu v pramenech a která jsou úzce propojena s neméně pochybným 

autorovým předpokladem (s. 69, pozn. 131), že teprve na základě Diopeithova usnesení mohli být zažalováni 

Feidiás a Aspasiá. Podobně již NESTLE 1940, s. 480, tvrdil, že Aspasiá byla jednou z prvních obětí Diopeithova 

usnesení (považoval ji totiž za reprezentantku iónského osvícenství), ale v případě sochaře Feidii mnohem 

rozumněji předpokládal, že byl souzen na základě staršího zákona, jehož formulaci neznáme (s. 479). 

674 K Diopeithovu usnesení se proto vyjadřuje opakovaně: FAHR 1969, s. 23–25, 118–119, 133, 162–164, 174 

(srov. též klíčovou roli usnesení ve schématech znázorňujících významový vývoj na s. 165–166). 

675 Spojení ἡγεῖσθαι θεούς je poprvé doloženo roku 424 u Eurípida (EUR. Hec. 800) a Aristofana (AR. Eq. 32). 

Další tři výskyty před Platónem (kromě vazby s dvojím akuzativem, kdy bůh tvoří predikát) jsou EUR. El. 583; 

Hel. 919 (citováno v pozn. 671); Bacch. 1326. 

676 AESCHYL. Pers. 479–499 (rok 472); HDT. IV.59.1; FAHR 1969, s. 31–34, 37–41. Jistý posun nastává dle Fahra 

jednak v EUR. Suppl. 732 (kolem roku 421), kde kontext tvoří pochyby o spravedlnosti a působení bohů, jednak 

v AR. Nub. 423 a 819 (rok 423), kde kontext tvoří zpochybňování samotné existence tradičních bohů: FAHR 1969, 

s. 51–56, 72–75. 

677 Doklady spojení νομίζειν εἶναι θεούς před Platónem jsou dva: hippokratovský spis O svaté nemoci (HP. 

Morb. Sacr. 1.9) a fragment ze satyrské hry Sísyfos, připisovaný Eurípidovi či Kritiovi (DK 88 B 25, v. 43) – zde je 
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v Platónově Obraně Sókrata, kde je zároveň i adjektivum ἄθεος (zesílené přívlastkem τὸ 

παράπαν) poprvé zcela jednoznačně užito ve smyslu popírání existence bohů.678 Fahrovy 

dílčí výklady bohužel nejsou vždy zcela uspokojivé a navzájem náležitě propojené, autorova 

snaha zdokumentovat postupný významový vývoj a jeho završení u Platóna je místy 

poněkud násilná a snaha o překonání dřívějších extrémních přístupů znamená často pouze 

to, že se v daném případě přikloní k jedné či druhé extrémní interpretaci místo toho, aby 

kladl důraz na společného jmenovatele, který oba extrémy skutečně překlenuje.679 

To vše se projevuje i ve výkladu Diopeithova usnesení. Fahr vychází z toho, že usnesení 

bylo přijato roku 432 a zostřovalo již existující zákon proti bezbožnosti. Sloveso νομίζειν 

zde prý tedy původně postihovalo zanedbávání kultu, ale brzy začalo být vykládáno ve 

smyslu popírání existence bohů.680 V souvislosti s žalobou proti Sókratovi tvrdí, že v jeho 

případě šlo již zcela jednoznačně o obvinění z popírání existence bohů, ale Melétos nemohl 

do žaloby ke slovesu νομίζειν připojit infinitiv εἶναι, jelikož by se tím odchýlil o textu 

zákona, na jehož základě žalobu podával.681 Svým tvrzením, že Sókratés byl odsouzen za 

                                                                                                                                                                             

předmětem δαιμόνων γένος, nikoli θεούς, ale co do významu jde o totéž. Velmi nejistý výskyt představuje EUR. 

fr. 1131 Nauck2, srov. FAHR 1969, s. 59. 

678 Srov. PLAT. Apol. 26c2–3: [Sókratés] καὶ αὐτὸς ἄρα νομίζω εἶναι θεοὺς καὶ οὐκ εἰμὶ τὸ παράπαν ἄθεος. 26c7: 

[Melétos] ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παράπαν οὐ νομίζεις θεούς. 

679 Za nevhodný – už jen z translatologického hlediska – je proto třeba považovat Fahrův vývod, že v 

náležitém překladu žaloby proti Sókratovi u Platóna je třeba rovnou vystihnout to, o co (prý) při procesu 

skutečně šlo, FAHR 1969, s. 156 („Sokrates […] die Existenz der Götter nicht für wirklich hält…“). Překlad by měl 

naopak reprodukovat nejednoznačnost, která je nepochybně přítomna již v originálním jazyce/textu, jelikož 

bez ní by Sókratovo dotazování Meléta ztrácelo z velké části smysl. DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 254, správně 

poznamenávají, že Fahr má tendenci příliš nedočkavě vykládat νομίζειν θεούς ve smyslu „věřit v bohy“, tj. 

v existenci bohů. 

680 FAHR 1969, s. 23 (překlad usnesení: „… die den Kultbrauch nicht hielten oder Lehren über die 

Erscheinungen am Himmel vortrugen“), 162–164. Tvrzením o zostření již existujícího zákona navazuje na 

Menzela (srov. pozn. 660). Slovy o rozšíření pojmu bezbožnosti (s. 24) nejspíše míní (explicitně to bohužel 

neříká), že druhá část usnesení ohledně výkladů o nebeských jevech představovala onu novinku, jež 

umožňovala podání žaloby proti Anaxagorovi. Proces s ním zároveň vydává za první případ v dějinách 

Západu, kdy státní moc vystoupila proti „svobodnému bádání“ (s. 23: „freie Forschung“). 

681 FAHR 1969, s. 118–119, 133. Na základě téže logiky je ovšem třeba se ptát, jak je možné, že žaloba obsahuje 

maskulinum θεούς (navíc se specifikací, že jde o bohy uznávané obcí), zatímco v Diopeithově usnesení je jen 

vágní neutrum τὰ θεῖα. Tento detail Fahr přechází mlčením (Rudhardtova studie unikla jeho pozornosti), 

rovněž opomíjí otázku revize zákonů roku 403/2 a možných změn v textu zákona/usnesení. Obzvláště 

pochybný je Fahrův výklad slov ἐπεδείξατο δὲ καὶ τοῖς Ἕλλησιν ὅτι θεοὺς οὐ νομίζει, která nacházíme 
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ateismus na základě starého zákona, který původně trestal neúčast na kultu, navazuje 

zjevně na Snella.682 Poněkud nekonzistentní je, že se zároveň dovolává Schachermeyra, 

zmiňovaného výše, podle něhož cílem Diopeithova usnesení bylo umožnit stíhání všeho 

možného i nemožného a význam slovesa νομίζειν zde byl od samého počátku vágní.683 

Fahrův pokus o skloubení a překlenutí předchozích exrémních přístupů proto nelze 

považovat za uspokojivé vyřešení problému. 

 Podle Yunise se Fahrovi podařilo ukázat, že vyhrocená debata o tom, zda νομίζειν θεούς 

znamenalo „uctívat bohy“, nebo „věřit, že bozi existují“, je zcela neplodná.684 Yunis soudí, že 

dokud se poprvé neobjevilo spojení s infinitivem εἶναι, tento infinitiv nemohl být nutně 

implikován (a s ním ani otázka existence bohů), což ovšem neznamená, že by význam 

spojení bez infinitivu εἶναι byl zcela identický s „uctíváním bohů“, spíše označoval jeho 

průvodní jev. V návaznosti na Doverův výklad slovesa νομίζειν pak navrhl překlad „přijímat 

bohy normálním způsobem“ („to accept gods in the normal way“), jehož opakem bylo 

„zavrhovat normální způsob přijímání bohů“ („to reject the normal way of accepting 

                                                                                                                                                                             

lýsiovské řeči Proti Andokidovi ([LYS.] 6.19). Fahr vychází z chybného předpokladu, že spojení θεοὺς οὐ νομίζει 

bylo přítomno ve formální žalobě proti Andokidovi a odkazovalo na Diopeithovo usnesení (FAHR 1969, s. 103–

105). Andokidés byl přitom obviněn z toho, že vstupoval do svatyní a zúčastnil se Eleusínských mystérií 

navzdory (údajně stále platnému) usnesení, které mu vstup do svatyní a na agoru zakazovalo, srov. AND. 1.8, 

71, 132; [LYS.] 6.9, 24, 52; TODD 2007, s. 399–401; NOVOTNÝ 2014, s. 62–63. Diopeithovo usnesení tedy 

s Andokidovým případem z roku 400 či 399 (k dataci srov. TODD 2007, s. 399) nijak nesouviselo. Tvrzení žalobce, 

že Andokidés neuznává bohy a nemá z nich žádný strach, bylo v daném kontextu jistě namístě, neboť 

Andokida prezentovalo jako odsouzeníhodnou osobu, s formální žalobou však nemělo nic společného. 

682 Srov. SNELL 19754, s. 32–33 (Fahr vychází z 2. vydání z r. 1946, s. 46–47). Snell zde ex cathedra tvrdí, že již 

před polovinou 5. století, kdy se (prý) začíná objevovat myšlenka neexistence bohů, platil v Athénách zákon 

postihující neúčast na kultu, což bylo vyjádřeno slovesem νομίζειν, a že Sókratovi žalobci tomuto slovesu 

podsunuli nový význam (o Diopeithovi a jeho usnesení se nezmiňuje). Fahrova snaha o skloubení obou 

extrémních pozic navazuje v jistém smyslu rovněž na Nestleho, který zdůraznil, že sloveso νομίζειν 

znamenalo obojí, jak „věřit“, tak „uctívat“ (NESTLE 1940, s. 480, pozn. 17). V souvislosti s žalobou proti 

Sókratovi psal o přítomnosti obou významů rovněž WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 1919, I, s. 158 (na s. 155 ale 

překládá čistě v ritualistickém smyslu); dále srov. např. SAUNDERS 1991, s. 304, pozn. 22; SCHOLTEN 2003, s. 48; 

PHILLIPS 2013, s. 410. 

683 FAHR 1969, s. 24–25, 118 (pozn. 7). Schachermeyrův výklad lze sotva skloubit s možností, že spojení θεοὺς 

νομίζειν bylo přítomno již v nějakém dřívějším zákonu. Podobně jako Schachermeyr tvrdí WHITMARSH 2015, s. 

118, že sloveso νομίζειν bylo v usnesení užito záměrně pro svou dvojznačnost. 

684 YUNIS 1988, s. 63, pozn. 11. 
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gods“).685 Intelektová složka normálního postoje k bohům dle něho zahrnovala tři základní 

přesvědčení: (1) bozi existují; (2) zajímají se o lidi; (3) mezi bohy a lidmi existuje reciproční 

vztah; z těchto přesvědčení pak plynula nutnost bohy uctívat a mít z nich strach.686 Na 

Dovera navazuje Yunis i svými skeptickými poznámkami k Diopeithovu usnesení, k nimž se 

vrátíme později.687 

 Stadter a v návaznosti na něho Dreßler přijali za svou Rudhardtem nadnesenou, i když 

zároveň hned odmítnutou možnost, že obě části usnesení poukazovaly k jednomu a témuž 

přečinu.688 Dreßler – ovlivněn Fahrovými závěry a v přímé polemice s Rudhardtem – navíc 

dodal, že usnesení, které bylo namířené proti Anaxagorovi, nejspíše ještě netrestalo 

popírání existence bohů jako takových, jelikož Anaxagorás nebyl za ateistu v antice 

označován, ale pouze popírání božského charakteru nebeských jevů, čímž reagovalo na 

jeden velmi konkrétní jev, a sice působení přírodních filosofů v Athénách. Usnesení proto 

odmítl spojovat s pozdějšími žalobami proti Prótagorovi a Sókratovi, jejichž předmětem již 

měl být vyložený ateismus.689 Kromě toho zdůrazňuje, že usnesení netrestalo přírodně 

                                                        

685 YUNIS 1988, s. 64–66; srov. DOVER 1968, s. 203 (ad AR. Nub. 847): „νομίζειν (~ νόμος) means ‘accept (or treat, 

practise) as normal’.“ 

686 YUNIS 1988, s. 29–58. Svou koncepci tří základní přesvědčení („three fundamental believes“) rozvíjí 

v přímé návaznosti na Platónovu koncepci tří závadných představ o bozích, srov. výše, pozn. 174. 

687 YUNIS 1988, s. 68–69. Srov. s. 183. 

688 STADTER 1989, s. 300 (ad PLUT. Per. 32.2; sloveso νομίζειν dle něho může znamenat „believe in, practice, 

observe“); DREßLER 2010, s. 77–78. V pozn. 81 Dreßler vysvětluje, že spojku ἤ je třeba chápat (jako u lat. vel) ve 

smyslu „sei es, dass …, sei es, dass…“ Spojka ἤ se však v Diopeithově usnesení nevyskytuje dvakrát, ale jen 

jednou, a k propojení obou částí tak, aby tvořily skutečně jeden celek, není příliš vhodná, jak si správně 

uvědomil Rudhardt. K danému účelu by bylo vhodnější užít (τε) καί. Na disjunktivní funkci ἤ klade důraz 

rovněž MONTUORI 1988 [1967], s. 167, pozn. 75, kritizující M. P. Nilssona za to, že ve svém překladu usnesení užil 

jako ekvivalent slučovací spojku „a“ (NILSSON 1948, s. 80): „indictment of any who did not believe in divine 

occurrences (ta theia), and taught concerning events in the upper air“. 

689 DREßLER 2010, s. 78–81. Dreßlerovo pojetí předjímal do jisté míry Nilsson (citovaný v předchozí poznámce, 

sám Dreßler jej neuvádí), který za usnesením viděl konflikt mezi přírodními filosofy a věštci. V  podobných 

intencích vykládá usnesení SCHUBERT 1994, s. 108–110, jež však s ohledem na užití abstraktního výrazu τὰ θεῖα 

zároveň zpochybňuje představu o zásadním protikladu mezi věštci a přírodními filosofy, mezi lidovou 

mentalitou a osvícenstvím, jelikož tento výraz je prý příznačný pro spisy přírodních filosofů, lékařů či 

historika Hérodota; usnesení tedy podle ní není projevem polarizace, ale spíše konkurenční situace. Autorka 

bohužel nerozlišuje mezi množným číslem τὰ θεῖα a jednotným číslem τὸ θεῖον (srov. níže od s. 184), díky 

čemuž její beztak zmatečný výklad ztrácí jakoukoli relevanci. Ještě zmatečnější představení problému 



 

167 

 

filosofické teorie samotné, ale pouze jejich veřejné šíření, což má být vyjádřeno spojením 

λόγους … διδάσκοντας.690 

 Na Fahra se odvolává rovněž Versnel, podle něhož již není možné zpochybňovat, že 

spojení νομίζειν θεούς prodělalo koncem 5. století postupný posun od významu „uctívat 

bohy obvyklým způsobem“ k významu „považovat existenci bohů za skutečnou“ a že tento 

druhý význam byl implikován nejspíše již v Diopeithově usnesení. Za nejvhodnější 

ekvivalent, který nejlépe vystihuje dvojí význam řeckého slovesa νομίζειν, pak považuje 

„uznávat“ („acknowledge“).691 Textem usnesení a otázkou jeho platností po r. 403/2 se 

Versnel nijak detailněji nezabývá a nepřesně tvrdí, že formulace z Diopeithova usnesení se 

doslova opakuje v žalobě proti Sókratovi, jako by mezi neutrem τὰ θεῖα a maskulinem τοὺς 

θεούς nebyl žádný rozdíl hodný pozornosti.692 Versnelova pozice bohužel představuje do 

značné míry krok zpět před Yunise i před Fahra. Pokud se totiž Fahrovi podařilo něco 

ukázat, tak spíše to, že usnesení z třicátých let mohlo být ve své době jen těžko míněno a 

chápáno jako opatření proti popírání existence bohů, tj. proti ateismu.693 

                                                                                                                                                                             

Diopeithova usnesení podává SCHOLTEN 2003, s. 47–48 (usnesení tematizuje v souvislosti s Prótagorou, 

o Anaxagorově údajném stíhání se zmiňuje pouze na okraj). 

690 Skutečnost, že nebylo možné trestat samotné myšlenky, ale pouze jejich projevy, si uvědomil a zdůraznil 

již RUDHARDT, s. 102–103, který však na rozdíl od Dreßlera soudil, že první část usnesení definovala zvláštní 

přečin. Toto standardní, Rudhardtem hájené pojetí nicméně předpokládá, že μὴ νομίζειν v sobě nese význam 

aktivního popírání a zpochybňování, že jde o výraz synonymní např. se slovesem ἀρνεῖσθαι a jeho složeninami 

(ἀπαρνεῖσθαι, ἐξαρνεῖσθαι) či výrazem οὐ φάναι + inf., což je velmi pochybné. Pokud mělo sloveso νομίζειν 

označovat čistě mentální činnost (myšlení, věření), musí totéž platit i pro jeho negaci. 

691 VERSNEL 1990, s. 124–125; srov. VERSNEL 2011, 555–558. Rovněž DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 254, považují 

„acknowledge“ za nejlepší ekvivalent. Stejně překládádají např. PARKER 1996, s. 208; WHITMARSH 2015, s. 117, 

srov. s. 103 (oba zároveň kladou důraz na význam „věřit v existenci“). Kromě tohoto ekvivalentu (něm. 

„anerkennen“, fr. „reconnaître“), který v překladech a parafrázích Diopeithova užívali též někteří dřívější, 

výše citovaní autoři, lze nalézt i další ekvivalenty, které se vyhýbají extrémním výkladům, např. NESTLE 1950, 

sl. 737 („die die Religion nicht mitmachen…“); SEDLEY 2013, s. 335 („not cultivating the divine“). 

692 VERSNEL 1990, s. 124. V pozn. 123 na následující straně rovněž nepřesně tvrdí, že s překladem „to accept 

gods in the normal way“ pro spojení θεοὺς νομίζειν přišel již Dover, ač ten řešil jen samotné νομίζειν (srov. 

pozn. 685). Velmi podobný postoj jako Versnel zaujímá k problému PARKER 1996, s. 208–210; srov. PARKER 2011, 

s. 37. Oba sice odkazují na Fahra, ale autoritou je pro ně stále Derenne, jako by jeho výklady nebyly v  mnohém 

vyvráceny a překonany Fahrovou analýzou. 

693 Pozice, již s ohledem na žalobu proti Sókratovi zastávají BRICKHOUSE – SMITH 1989, s. 31–33 (taktéž již 

BRICKHOUSE – SMITH 1985, s. 460), je ještě větším krokem zpět. Fahra vůbec nereflektují, autoritou je pro ně Tate 

a z něho vycházející Guthrie (srov. pozn. 670), a proto tvrdí, že mezi νομίζειν a νομίζειν εἶναι nebyl žádný 
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 Na Fahrův výklad navázal po svém Ostwald, který první část usnesení přeložil v 

ritualistickém smyslu („who do not pay customary service to the divine“), ale vzápětí 

poznamenal, že sloveso νομίζειν mohlo označovat i konvenční víru v existenci určité věci a 

tento význam musel být v usnesení nepochybně primární, jelikož Anaxagorás nebyl znám 

tím, že by zanedbával kult, ale prohlašováním Slunce za rozžhavený kámen, čímž urážel 

náboženské cítění některých Athéňanů.694 V dodatku o stíhání bezbožnosti v 5. století pak 

rozvíjí tezi, že Diopeithovo usnesení bylo vůbec prvním psaným zákonem definujícím 

bezbožnost (ἀσέβεια); předtím prý bylo řešení náboženských záležitostí v rukou 

náboženských expertů, kteří se řídili pouze nepsanými zákony.695 V centru jeho pozornosti 

stojí procedura εἰσαγγελία, jejíž užití prý v 5. století ještě nebylo omezeno na několik 

konkrétních zločinů, jelikož sloužila ke stíhání veřejných přečinů, které nebyly definovány 

psanými zákony (ἄγραφα δημόσια ἀδικήματα).696 Tato procedura je podle Ostwalda jedinou 

                                                                                                                                                                             

rozdíl a Diopeithovo usnesení bylo usnesením proti ateismu. Proti opačnému pojetí namítají, že by řecké 

náboženské cítění bylo pozoruhodné, pokud by ateismus nevnímalo jako bezbožný sám o sobě, dokud by 

ateista náležitě vykonával všechny obřady. Tento rétorický argument je pochybný, jelikož nerozlišuje mezi 

ateistou-propagandistou, který svými řečmi aktivně a soustavně zpochybňuje existenci bohů, a ateistou-

oportunistou, který veřejně neprovokuje. 

694 OSTWALD 1986, s. 196–197; srov. s. 137, kde píše, že Řekům byl koncept víry cizí, a dokud nevystoupili 

sofisté, spojení θεοὺς νομίζειν označovalo provádění rituálních úkonů spočívající na nezpochybňovaném 

předpokladu, že bozi existují a vyžadují uctívání („the performance of ritual acts, predicated on the 

unchallenged assumption that the gods exist and demand veneration“). 

695 OSTWALD 1986, s. 528–536. Derennův a Rudhardtův předpoklad, že před Diopeithovým usnesením 

existovaly zákony proti bezbožnosti, které definovaly pouze přečiny materiální povahy, Ostwald odmítá s tím, 

že o těchto zákonech nemáme žádné jasné doklady, načež rozvíjí dosti účelovou interpretaci [LYS.] 6.10 

(mnohem přijatelněji tuto pasáž vykládal dříve, srov. OSTWALD 1973, s. 89–91). I když spolu s Ostwaldem 

odmítneme Derenneovo a Rudhardtovo tvrzení, že bezbožnost musela být přesně definována, neplyne z toho, 

že bezbožnost nemohla být psanými zákony vůbec nijak podchycena, tj. že již tehdy nemohl existovat 

procedurálně orientovaný zákon, který obecně stanovil, že kdo se dopustí bezbožnosti, má být žalován u 

basilea, srov. PECORELLA LONGO 2011, s. 49. Ostwaldův výklad Diopeithova usnesení je velmi úzce propojen s jeho 

tezí, že teprve v době rozvinuté demokracie se náboženství dostalo pod státní kontrolu (srov. OSTWALD 1986, s. 

137–171). Tato teze je však rovněž sotva udržitelná, srov. PARKER 1996, s. 124–125. Ostwald nikde nejmenuje 

Schachermeyra, který rovněž tvrdil, že Diopeithovým usnesením přišli kněží o dosavadní monopol na stíhání 

bezbožnosti, na rozdíl od Ostwalda však předpokládal, že v této věci existovaly psané zákony (srov. pozn. 673). 

696 Tento výraz užívá pouze POLL. VIII.51 (ἡ δ’ εἰσαγγελία τέτακται ἐπὶ τῶν ἀγράφων δημοσίων ἀδικημάτων), 

ale ostatní lexikografové se vyjadřují podobně, jak zdůrazňuje OSTWALD 1986, s. 53, pozn. 202; srov. např. Lex. 

Cant. s.v. εἰσαγγελία (κατὰ καινῶν καὶ ἀγράφων ἀδικημάτων); HARP. s.v. εἰσαγγελία [Ε 7] (… καὶ ἐφ’ οἷς μήτε 
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jistě doloženou procedurou užívanou ke stíhání bezbožnosti v 5. století, teprve reforma 

zákonů r. 403/2 prý zavedla standardní žalobu z bezbožnosti (γραφὴ ἀσεβείας). Ostwaldův 

výklad je poněkud násilný, neprůhledný a navíc i vnitřně rozporný. To se ukazuje zvláště ve 

chvíli, kdy Diopeithovo usnesení srovnává s žalobou proti Alkibiadovi ve věci znesvěcení 

mystérií roku 415.697 Vyjadřuje se najednou tak, jako by již nešlo o legislativní text 

specifikující trestné činy, které mají být stíhány eisangelií, ale o text žaloby, jež byla ve 

formě eisangelie podána proto, že žádný zákon, který by tyto konkrétní činy specifikoval, 

nebyl k dispozici. Myšlenka, že Diopeithovo usnesení bylo vlastně žalobou proti 

Anaxagorovi, nikoli obecnou normou, jež měla žalobu teprve umožnit, je sice zajímavá, 

avšak v rozporu s Ostwaldovým úvodním tvrzením, že šlo o zákon, navíc Anaxagorás by 

musel být v žalobě přímo jmenován. 

Ostwaldův výklad modifikoval Bauman, který přišel s myšlenkou, že primárním účelem 

usnesení bylo vyjmout stíhání bezbožnosti z pravomoci areopagu; ten si prý navzdory 

Efialtově reformě postupně uzurpoval rozhodování v náboženských otázkách a zároveň se 

                                                                                                                                                                             

ἀρχὴ καθέστηκε μήτε νόμοι κεῖνται τοῖς ἄρχουσι καθ’ οὓς εἰσάξουσιν…). Jak ovšem hned vzápětí uvádí Lex. 

Cant., jde o pojetí, které zastával Kaikilios z Kalé Akté (rétor žijící až na přelomu letopočtu), zatímco 

Theofrastos (který osobně zažil demokracii 4. stol.) ve čtvrté knize svého spisu O zákonech vyjmenovával 

konkrétní trestné činy, tj. citoval tzv. zákon o eisangelii, srov. pozn. 647. Tato protikladná pojetí, která 

nacházíme vedle sebe i u ostatních lexikografů, se někteří badatelé pokoušeli skloubit v tom smyslu, že 

Kaikiliova charakteristika odpovídala situaci před r. 403/2, než nomos eisangeltikos užívání procedury omezil na 

několik konkrétních přečinů, srov. CAILLEMER 1892, s. 498–499; LIPSIUS 1905, s. 184–185, 194, pozn. 53. Podle 

jiných zde žádný rozpor není, obě charakteristiky platily současně a doplňovaly se, tj. cílem zákona nebylo 

omezit užití procedury na jmenované činy, ale pouze zajistit, že v daných případech bude procedura užita, 

srov. BONNER – SMITH 1930, s. 295–296, 307; RHODES 1972, 163–164; RHODES 1979, s. 107–108. Jiní však dospěli k 

tomu, že Kaikiliův výklad je třeba zcela zavrhnout, jelikož na rozdíl od Theofrasta nemá žádný solidní základ 

(kromě stížností řečníků, že procedura byla zneužívána ke stíhání činů, k nimž nebyla určena), srov. HAGER 

1872, s. 76–78; HARRISON 1971, s. 54; HANSEN 1975, 19–20; HANSEN 1980a, s. 91–93 (zde zásadní argumenty proti 

Rhodesovi); SZEGEDY-MASZAK 1981, s. 22; méně radikální výhrady má MACDOWELL 1978, s. 183–185. Jisté je, že 

Ostwaldem zdůrazňované spojení ἄγραφα δημόσια ἀδικήματα bylo jen stěží oficiálním termínem užitým 

v zákonu, který upravoval podávání eisangelie. Že by podání žaloby neupravoval vůbec žádný zákon, je pak 

úplně nemyslitelné. Uvažovat lze nanejvýš o tom, že součástí zákona mohla být formulace, již užívá výše 

citovaný Harpokratión, ale jen jako dodatek za výčtem konkrétních činů. 

697 OSTWALD 1986, s. 534–535; PLUT. Alc. 22.4. K Plútarchem citované žalobě, o jejíž autenticitě na rozdíl od 

Ostwalda pochybuji, srov. výše, s. 61. 
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řídil pouze nepsanými zvyklostmi.698 O možnosti, že Diopeithovo usnesení bylo vůbec 

prvním zákonem definujícím bezbožnost, se následně zmiňují někteří další autoři, aniž by 

Ostwaldovo či Baumanovo pojetí náležitě představili a rozebrali.699 Jelikož tuto možnost 

v obou variantách považuji za nesmyslnou, v dalším výkladu již na ni nebude brán zřetel. 

Lze těžko přijmout, že by stíhání bezbožnosti nebylo až do konce třicátých let upraveno 

vůbec žádným psaným zákonem, tj. že by soudní pravomoc v náboženských otázkách visela 

v naprostém právním vakuu, natožpak že by se areopagu mohlo podařit tuto pravomoc 

nepozorovaně uzurpovat navzdory faktu, že jeho moc byla omezena Efialtovou reformou. 

Především však Diopeithovo usnesení neobsahuje klíčový pojem „bezbožnost“ (ἀσέβεια), ať 

již v podobě podstatného jména nebo slovesa.700 

 Až na závěr uvádím interpretaci, k níž ještě před publikováním Fahrovy monografie 

dospěl Montuori na základě neuvěřitelné kombinace dřívějších vyhrocených názorů. Při své 

nesmyslnosti totiž výborně ilustruje jádro sporů. Podle Montuoriho v Athénách existoval 

                                                        

698 BAUMAN 1990, s. 48–49. Stejně jako Ostwald se zaměřuje primárně na proceduru, když zdůrazňuje, že 

εἰσαγγελία byla plně demokratická a nespadala do kompetence areopagu, který by případné žaloby proti 

Perikleovi a jeho přátelům údajně posuzoval mírněji než porotní soudy. Usnesení tedy vykládá jako velmi 

účelové opatření Perikleových nepřátel, kteří nedomysleli, jak široce začne být toto usnesení zneužíváno. Své 

tvrzení o rozhodující roli areopagu v náboženských otázkách po celé páté století Bauman opírá o tři značně 

pochybné pozdní prameny: CLEM. AL. Strom. II.14.60 (Aischyla soudil areopag, jelikož prozradil tajemství 

mystérií); CIC. Div. I.25.54 (Sofoklés areopagu nahlásil zloděje zlaté misky z Hérakleovy svatyně, jehož identitu 

mu ve snu zjevil sám Héraklés, načež areopag dotyčného odsoudil); [PLUT.] Plac. phil. 880e (ze strachu 

z areopagu Eurípidés nechtěl otevřeně popírat existenci bohů, svůj názor proto vložil do úst Sísyfovi jako 

dramatické postavě). Podobné pojetí zastávali již BONNER – SMITH 1930, s. 260 (srov. BONNER – SMITH 1938, s. 4), 

náboženskou pravomoc areopagu v 5. a 4. století však chápali jako pozůstatek dřívějších, mnohem 

rozsáhlejších pravomocí a doklad starobylosti procedury γραφὴ ἀσεβείας. K nevěrohodnosti pozdních dokladů 

o roli areopagu v 5. století srov. výše, s. 29–30. 

699 PARKER 1996, s. 208, pozn. 40; RUBEL 2000, s. 90; STROTHMANN 2003, s. 169. Skepticky o Baumanově výkladu 

referuje SCHUBERT 1994, s. 110–111, pozn. 32. Stručně ho odmítá PECORELLA LONGO 2011, s. 47, pozn. 30. 

700 OSTWALD 1986, s. 196, si tento problém sice uvědomuje, ale odbývá ho s tím, že definované činy byly 

nepochybně klasifikovány jako bezbožnost, jelikož Plútarchos píše těsně předtím o tom, že z bezbožnosti byla 

obviněna Aspasiá (PLUT. Per. 32.1), a o stíhání Anaxagory kvůli bezbožnosti vůči bohům píše Diodóros (DIOD. SIC. 

XII.39.2). Toto vysvětlení je značně neuspokojivé už jen proto, že pokud přijmeme Plútarchovu chronologii, 

pak by Aspasiá byla obžalována z bezbožnosti ještě před přijetím Diopeithova usnesení, které mělo bezbožnost 

teprve definovat. Někteří další autoři Diopeithovo usnesení rovněž charakterizují jako usnesení proti 

„bezbožnosti“, aniž by se podrobněji zabývali jeho textem a obsahem: např. PIÉRART 20082 [1974], s. 452; FLOWER 

2008, s. 124; SAMONS 2016, s. 290, pozn. 36. 
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starý zákon o bezbožnosti, který pomocí slovesa νομίζειν nařizoval uctívání bohů v souladu 

s tradicí, Diopeithovo usnesení pak s použitím téhož slovesa zavedlo jako novou formu 

bezbožnosti „nevěření“ v bohy, po reformě zákonů z roku 403/2 však Diopeithovo usnesení 

přestalo platit, takže v době procesu se Sókratem se sloveso νομίζειν ve striktně právním 

významu vrátilo ke svému původnímu smyslu „uctívat“.701 

 

3.2.7.5.3. Shrnutí 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že i mezi badateli, kteří věří v existenci a platnost 

Plútarchem citovaného usnesení, neexistuje shoda v tom, jak chápat přečiny, které mělo 

toto usnesení definovat, a zda šlo vůbec o dva zvláštní přečiny, nebo jen o jeden. Hlavní 

odlišnosti ve výkladech jsou důsledkem dvou zcela protichůdných výkladů slovesa νομίζειν 

(uctívat v souladu se zvykem × věřit [v existenci]) a trojího chápání abstraktního výrazu τὰ 

θεῖα (božské záležitosti ve smyslu náboženství praktikované lidmi × božské záležitosti ve 

smyslu božích činů a projevů, jejichž výkladem se zabývali věštci × božské bytosti či 

nadpřirozeno, tj. v zásadě totéž, co bohové). Bez ohledu na konkrétní chápání těchto výrazů 

mnoho autorů alespoň shodně předpokládá, že sloveso νομίζειν bylo či přímo muselo být 

obsaženo v textu zákona, na jehož základě byl později souzen Sókratés. Jak bude ukázáno 

v následujícím oddílu, tento předpoklad je třeba opustit, což zároveň znamená, že odpadá 

jediný důvod, proč Diopeithovu usnesení přikládat význam, který je mu přikládán, zvláště 

pokud se i další jeho prvky ukazují jako problematické. 

 

3.2.7.6. Pochyby 

Pochyby o historicitě Diopeithova usnesení, s nimiž vystoupil Dover, nenavazují na debatu o 

účelu a smyslu usnesení, ale jsou uvedeny v kontextu povšechného zpochybnění historicity 

procesů s filosofy před Sókratem. Jako podstatný zdroj pozdější bohaté tradice o stíhání 

filosofů v Athénách Dover identifikoval Démétria z Faléru a jeho Obranu Sókrata, v níž 

Démétrios rozvíjel motiv dlouhodobého antagonismu mezi athénským lidem a filosofy,702 

                                                        

701 MONTUORI 1988 [1967], s. 170–171, pozn. 1. 

702 V Obraně Sókrata, z níž máme jen několik zlomků (DEMETR. fr. 91–98 Wehrli), Démétrios mj. tvrdil, že filosof 

Diogenés z Apollónie (jehož nauky paroduje Aristofanés v Oblacích, srov. zvl. AR. Nub. 227–234, 272; DOVER 1968, 

s. 127–128, 136; VANDER WAERDT 1994, s. 71–74) se v Athénách kvůli velké závisti/zášti málem dostal do 

nebezpečí (DEMETR. fr. 91 = DIOG. LAERT. IX.57: διὰ μέγαν φθόνον μικροῦ κινδυνεῦσαι Ἀθήνησιν), tj. že byl 

málem soudně stíhán (o Diogenově stíhání se nezmiňuje nikdo jiný); o Démokritovi Démétrios tvrdil, že do 
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k čemuž jej zřejmě inspirovaly jeho vlastní trpké zkušeností.703 Podle Dovera to mohl být 

právě on, kdo v tvořivé zlomyslnosti vyfabuloval i Diopeithovo usnesení, nejspíše na 

základě komedie, v níž byl horlící Diopeithés dramatickou postavou.704 To by předpokládalo, 

že Démétrios řešil stíhání Anaxagory a situoval je do konce třicátých let, což však není 

vůbec jisté. Stejně tak pravděpodobné je, že Démétrios o stíhání Anaxagory vůbec nikde 

nepsal.705 Démétrios navíc zdůrazňoval závistivost, nikoli pověrčivost Athéňanů, a v 

Plútarchově Životě Perikleově není nikde citován. Pokud budeme předpokládat, že o 

Diopeithově usnesení psal některý z filosofů, v úvahu připadají spíše jiní dva autoři, kteří 

                                                                                                                                                                             

Athén vůbec nezavítal (DEMETR. fr. 93 = DIOG. LAERT. IX.37), ač Démokritos sám psal, že když přišel do Athén, 

nikdo ho neznal (DIOG. LAERT. IX.36). Jak usoudil již GIGON 1947, s. 216 (jemuž dává za pravdu WEHRLI 19682, s. 

64), z Démétriovy Obrany Sókrata nejspíše vycházejí i další údaje Diogena Laertia o napjatém vztahu filosofů 

k Athénám, především tvrzení, že Athénami pohrdl Zénón z Eleje (DIOG. LAERT. IX.27). 

703 Za Démétriova života byli z bezbožnosti obžalováni jeho učitelé z peripatetické školy Aristotelés a 

Theofrastos. Sám Démétrios, který od roku 317 s Kassandrovou podporou vládl Athénám, byl po vojenském 

zásahu Démétria Poliorkéta roku 307 nucen Athény opustit, načež prý Athéňané během jednoho dne svrhli a 

roztavili několik set jeho soch, které dříve k jeho poctě postavili (DEMETR. fr. 21–24, 52–55 Wehrli). Motivem 

závisti, který nacházíme v Démétriově tvrzení o Diogenovi z Apollónie, podle Dovera Démétrios nejspíše 

vysvětloval i své vlastní vypuzení z Athén, neboť tento důvod uvádějí AEL. VH III.17 a DIOG. LAERT. V.76. 

704 DOVER 1976, s. 40. Kromě toho Dover připouští možnost, že Diopeithés s návrhem při jisté příležitosti 

(nejspíše během moru) skutečně vystoupil, ale návrh nebyl přijat, vzpomínka na něj se však zachovala ve 

formě narážky v nějaké řeči, kde se mohlo říkat něco ve smyslu: „Kéž bychom tehdy Diopeitha uposlechli.“ 

Tuto podivnou a nekonzistentní spekulaci vcelku správně napadá LENFANT 2002, s. 153. Doverův názor, že 

Diopeithovo usnesení má základ v neadekvátně pochopené komedii (podobně jako údajné soudní stíhání 

Aspasie komickým básníkem Hermippem), přijímají LEFKOWITZ 1981, s. 110; STONE 1988, s. 236. Proti tomu 

namítá LENFANT 2002, s. 151, že přítomnost motivu v komedii sama o sobě nemusí znamenat absenci jakéhokoli 

reálného základu: Aristofanova narážka na Feidiův osud  dává smysl pouze za předpokladu, že k jeho stíhání 

skutečně došlo. 

705 Diogenés Laertios cituje Démétria ve věci chronologie Anaxagorova pobytu v Athénách, ale nezmiňuje se 

o žádné démétriovské verzi procesu. V souvislosti s různými verzemi procesu pouze na okraj uvádí, že podle 

Démétriova spisu O stáří pohřbil Anaxagorás své syny vlastníma rukama (DIOG. LAERT. II.13 = DEMETR. fr. 82 

Wehrli = FGrH 228 F 38). Pokud Démétrios tvrdil, že Anaxagorás v Athénách pobýval od roku 480/79 do roku 

451/0 (což považuji za nejméně násilné čtení Diogenova textu, srov. výše, pozn. 628 a 635), těžko mohl hovořit 

o jeho stíhání koncem třicátých let či o Diopeithově usnesení. Pokud navíc připustíme možnost, že o stíhání 

Anaxagory nepsal ani Eforos (srov. výše, pozn. 554), není důvod předpokládat, že o něm musel psát kdokoli 

jiný před Satyrem či Sótiónem. 
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Plútarchem v Životě Perikleově citováni jsou a kteří se problematikou pověrčivosti či 

zbožnosti zabývali, a sice Theofrastos nebo Hérakleidés Pontský.706 

Proti usnesení jako takovému vznesl Dover v zásadě čtyři argumenty, k nimž další autoři 

přidali několik vlastních. Jednotlivé argumenty budou nyní postupně představeny a kriticky 

zhodnoceny, případně rozvedeny. Následně budou předloženy další možné argumenty proti 

usnesení a jeho konkrétním výkladům probíraným v předchozím oddílu. 

 

(1) Argument ex silentio. Dover zdůraznil absenci jakékoli zmínky o usnesení ve 

všech dalších relevantních pramenech, např. u Diodóra, především však ve scholiích 

k Aristofanovi, kde je o Diopeithovi řeč a kde bychom zmínku o takto zásadní věci 

očekávali.707 Stone a Wallace následně zdůraznili mlčení Xenofóntovo.708 Ve Vzpomínkách na 

Sókrata Xenofón uvádí, že Sókratés lidi odrazoval od zkoumání toho, jak bůh řídí nebeské 

jevy (τὰ οὐράνια), přičemž argumentoval takto: (a) není v lidských silách tyto věci odhalit; 

(b) bohům není snaha o odhalení jejich tajemství milá; (c) tomu, kdo se uvedenými věcmi 

zabývá, vážně hrozí, že se pomate podobně jako Anaxagorás, který se namyšleně domníval, 

                                                        

706 K Theofrastovi srov. pozn. 721; k Hérakleidovi pozn. 722. Démétrios také nebyl první, kdo kritizoval 

Athéňany kvůli zacházení s filosofy či umělci. V kontextu Sókratova procesu se DIOG. LAERT. II.43–44 zmiňuje o 

tom, že podle Hérakleida – který byl starší než Démétrios – Athéňané potrestali pokutou padesáti drachem již 

Homéra (HERACL. PONT. fr. 169). Tvrzení, že na odsouzení Sókrata narážel Eurípidés v tragédii Palamédés, asi 

rovněž pochází od něho. Toto tvrzení korigoval atthidograf Filochoros velmi správným poukazem na fakt, že 

Eurípidés zemřel o několik let dříve než Sókratés (DIOG. LAERT. II.44 = PHILOCH. FGrH 328 F 221). 

707 DOVER 1976, s. 39. Za slabý považuje tento argument OSTWALD 1986, s. 196, pozn. 72, s čímž souhlasí 

DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 50, pozn. 5. K mlčení scholií lze nicméně připočíst i mlčení lexikografů, Diogena 

Laertia či Athénaia z Naukratidy. Pokud by Diopeithovo usnesení skutečně existovalo a bylo zásadním 

nástrojem stíhání filosofů v Athénách, je otázkou, proč se o něm nikde nezmiňují. O Sofokleově zákonu z roku 

307/6, který pod trestem smrti omezovalo působení filosofických škol, totiž píší (POLL. IX.42; DIOG. LAERT. V.38; 

ATHEN. XIII.92 610e–f). Diogenés Laertios rovněž připomíná Xenofóntova slova o tom, že Kritiás coby 

zákonodárce za vlády třicítky (r. 404/3) vložil mezi zákony zákaz vyučovat řečnické umění (λόγων τέχνην μὴ 

διδάσκειν), čímž měl útočit na Sókrata (XEN. Mem. I.2.31; DIOG. LAERT. II.20). I když o primárním zacílení na 

Sókrata lze pochybovat, samotný zákaz byl asi skutečný a v kontextu snahy o transformaci Athén podle 

spartského vzoru dává smysl. OSTWALD 1986, s. 487, pozn. 108, považuje zákaz za součást tehdejších opatření 

proti cizincům, jelikož mnozí sofisté byli cizinci. 

708 STONE 1988, s. 241–242; WALLACE 1994, s. 137. S tímto mlčením se nijak nevyrovnává LENFANT 2002, s. 150–

151, který polemizuje pouze s Doverovými argumenty a za Wallaceův nový argument ex silentio prohlašuje 

poněkud nepřesně tvrzení, že není žádný doklad o užití eisangelie na základě Diopeithova usnesení, srov. dále, 

bod 4 (s. 179–180) a 6 (s. 181–182). 
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že tyto věci vyložil.709 O tom, že by uvedená zkoumání byla někdy zakázána nějakým 

usnesením či zákonem a Anaxagorás byl kvůli nim soudně stíhán, Xenofón neříká vůbec nic, 

ač by to v daném kontextu bylo nanejvýš vhodné uvést, přičemž je zcela vedlejší, zda 

reprodukuje skutečné názory Sókratovy, nebo jeho ústy prezentuje názory vlastní.710 

Této pasáže se dovolával již Derenne, který ji však vydával za jeden z dokladů 

skutečnosti, že Anaxagorás vyvolával odpor v širokých masách lidu a jako člověk 

provokující bohy byl považován za nebezpečného pro celou společnost.711 Tento výklad je 

třeba odmítnout, jelikož na základě jiných textů podsouvá Xenofóntovu textu něco, co 

v něm není. Nelze přehlížet, že Xenofón v dané kapitole řeší na prvním místě otázku 

praktičnosti, tj. jak dalece se má člověk věnovat studiu geometrie a astronomie, aby 

neztrácel čas činnostmi málo užitečnými.712 Xenofóntův přístup nebyl ojedinělý. 

                                                        

709 XEN. Mem. IV.7.6: ὅλως δὲ τῶν οὐρανίων, ᾗ ἕκαστα ὁ θεὸς μηχανᾶται, φροντιστὴν γίγνεσθαι ἀπέτρεπεν· 

οὔτε γὰρ εὑρετὰ ἀνθρώποις αὐτὰ ἐνόμιζεν εἶναι οὔτε χαρίζεσθαι θεοῖς ἂν ἡγεῖτο τὸν ζητοῦντα ἃ ἐκεῖνοι 

σαφηνίσαι οὐκ ἐβουλήθησαν. κινδυνεῦσαι δ᾽ ἂν ἔφη καὶ παραφρονῆσαι τὸν ταῦτα μεριμνῶντα οὐδὲν ἧττον ἢ 

Ἀναξαγόρας παρεφρόνησεν ὁ μέγιστον φρονήσας ἐπὶ τῷ τὰς τῶν θεῶν μηχανὰς ἐξηγεῖσθαι. V následujícím 

paragrafu Xenofón uvádí Sókratovy empirické argumenty proti Anaxagorovu tvrzení, že Slunce je oheň či 

rozpálený kámen: tvrzení je odmítnuto jako nesmyslné s ohledem na odlišné účinky ohně a slunečního světla. 

Podobně Platón, jehož narážka na Anaxagoru v Obraně Sókrata bývá vydávána za nejstarší „doklad“ procesu 

s Anaxagorou, nezdůrazňuje bezbožnost Anaxagorových výkladů, ale právě jejich nesmyslnost (PLAT. Apol. 

26e2: ἄλλως τε καὶ οὕτως ἄτοπα ὄντα). Jedna z podivností Anaxagorovy nauky, s níž se interpreti potýkají 

dodnes (a jež musela udivovat i současníky), spočívala v tvrzení o nekonečné dělitelnosti hmoty a přítomnosti 

všech prvků ve všech ostatních prvcích, srov. např. KIRK – RAVEN – SCHOFIELD 2004 [1983], s. 463–484. 

Prohlašování Měsíce za Zemi bylo zřejmě spojeno s představou, že Měsíc je obydlen. 

710 O různých jiných konkrétních zákonech se Xenofón podle potřeby zmiňuje, srov. např. XEN. Mem. I.2.49 

(zákon prý dovoloval spoutat otce synovi, který vyhrál žalobu ve věci otcovy nepříčetnosti [srov. AR. Nub. 844–

845; AESCHIN. 3.251; PLAT. Leg. XI.929d–e] – argumentování tímto zákonem bylo vytýkáno Sókratovi); I.2.65 

(popravení Sókrata bylo nespravedlivé, jelikož v zákonech je trest smrti stanoven pro zjevné zloděje, lupiče, 

únosce či vykradače chrámů); II.1.5 (cizoložníci vnikají do ženských komnat navzdory tomu, že jim podle 

zákona hrozí trest); IV.4.16 (všude v Řecku platí zákon nařizující občanům zavázat se přísahou ke svornosti); 

IV.8.2 (zákon zakazuje vykonávat popravy, dokud se ze slavnosti na Délu nevrátí oficiální poselstvo). K zákonu 

proti výuce rétoriky srov. výše, pozn. 707. K nepsaným zákonům o uctívání bohů a rodičů srov. pozn. 783.  

711 DERENNE 1930, s. 15; následně cituje PLUT. Nic. 23 jako ještě lepší doklad téže skutečnosti. Derenne je 

zároveň poněkud nekonzistentní, jelikož téže pasáže z Xenofónta se na jiném místě (s. 27, pozn. 3) dovolává na 

doklad toho, že Anaxagorás neútočil na náboženství. 

712 XEN. Mem. IV.7.2–5. Otázka (ne)užitečnosti je primární i v Xenofóntově Hostině v dialogu mezi Sókratem a 

Syrakosiem, který si Sókrata dobírá otázkami, zda je φροντιστής a zkoumá τὰ μετέωρα (XEN. Symp. 6.6–7); jde o 
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Nepraktičnost, nepodloženost a nedokazatelnost meteorologicko-astronomických výkladů, 

jimž se věnují prázdní mluvkové, byla tematizována i dalšími autory.713 

 

(2) Dover dále upozornil na již zmíněnou problematičnost iónsko-poetického adjektiva 

μετάρσιος, které se v attické próze neobjevuje před Theofrastem – v legislativním textu z 5. 

století by mělo být adjektivum μετέωρος.714 Proti tomuto argumentu je namítáno, že 

adjektivum μετάρσιος mohl užít teprve Plútarchos, který často parafrázoval velmi volně, 

případně mohlo dojít k nahrazení původního tvaru během opisování textu v hellénistické 

době.715 Jelikož Plútarchos sám užívá výhradně klasickou podobu μετέωρος, první možnost 

je třeba vyloučit jako nepravděpodobnou.716 Adjektivum μετάρσιος tedy asi muselo být již 

                                                                                                                                                                             

jediný výskyt výrazu τὰ μετέωρα u Xenofónta, zjevně inspirovaný – stejně jako výraz φροντιστής (ani ne tak 

„myslitel“ jako „mudrlant“) – Aristofanovými Oblaky, což potvrzuje hned následující motiv měření délky 

blešího skoku (srov. AR. Nub. 144–152; XEN. Symp. 6.8). Správně tyto pasáže hodnotí CAPELLE 1912a, s. 438, pozn. 

68. Ještě zřetelnější je otázka neužitečnosti v XEN. Oec. 11.3, kde si Sókratés stěžuje, že je považován za mluvku 

vyměřujícího vzduch (ἀδολεσχεῖν τε δοκῶ καὶ ἀερομετρεῖν). K motivu „vyměřování vzduchu“ srov. AR. Av. 995 

(γεωμετρῆσαι βούλομαι τὸν ἀέρα), kde je zesměšňován geometr a astronom Metón, k němuž srov. pozn. 723. 

713 Srov. PLAT. Resp. VI.489c; Plt. 299b; HP. Prisc. med. 1.3; HP. Aer. aq. loc. 2.3; CAPELLE 1912a, s. 426–428, 437–439; 

JOUANNA 1990, s. 158; JOUANNA 1996, s. 26–29. Z trochu jiného hlediska k věci přistupuje GORG. Hel. 13: 

„meteorologové“, kteří posluchačům vnukají hned tu, hned onu představu o věcech neuvěřitelných a 

nezjevných, jsou zde uvedeni na doklad přesvědčovací moci slov. 

714 DOVER 1976, s. 39. K tomu lze připočíst fakt, že i v Gorgiově Heleně a hippokratovských spisech z přelomu 5. 

a 4. století, psaných iónským dialektem, nacházíme podobu τὰ μετέωρα (či adj. μετεωρολόγος), nikoli τὰ 

μετάρσια, srov. GORG. Hel. 13 (τοὺς τῶν μετεωρολόγων λόγους); HP. Aer. aq. loc. 2.3 (ταῦτα μετεωρολόγα εἶναι); 

HP. Prisc. med. 1.3 (περὶ τῶν μετεώρων); HP. Carn. 1.2 (περὶ δὲ τῶν μετεώρων). 

715 Srov. RUBEL 2000, s. 93–94, pozn. 149; LENFANT 2002, s. 151; DREßLER 2010, s. 77, pozn. 76. První možnost 

zdůrazňuje Lenfant. Rubel zdůrazňuje, že texty zákonů byl přizpůsobován jazykovým změnám, a uvádí příklad 

římských Zákonů dvanácti desek. Dreßler argumentuje irelevantně tím, že Plútarchos text cituje ve zkrácené 

podobě. Ještě irelevantněji argumentuje SCHUBERT 1994, s. 109, pozn. 27, když s odkazem na výskyt adjektiva 

μετάρσιος u Hérodota tvrdí, že jeho přítomnost v Diopeithově usnesení není vůbec problematická (jako by 

Hérodota bylo možné považovat za reprezentanta attické prózy). 

716 Srov. pozn. 654. Za pozornost rovněž stojí Plútarchova parafráze Platónových slov o Anaxagorovu vlivu 

na Periklea. Místo spojení ἀδολεσχίας καὶ μετεωρολογίας (PLAT. Pheadr. 270a1) užívá τῆς λεγομένης 

μετεωρολογίας καὶ μεταρσιολεσχίας (PLUT. Per. 5.1), tj. attické slovo ἀδολεσχία („mnohomluvnost“, 

„žvanivost“) nahrazuje výrazem μεταρσιολεσχία, jinde nedoloženým ekvivalentem standardní podoby 

μετεωρολογία, čímž se vyjádření stává tautologickým. V pseudo-platónském dialogu Sísyfos nacházíme výraz 

μεταρσιολέσχης (PLAT. Sis. 389a) – ekvivalent attické podoby μετεωρολέσχης (srov. PLAT. Resp. VI.489c6) –, a to 

rovněž v souvislosti s Anaxagorou. Lze uvažovat o tom, že se Plútarchos inspiroval přímo zde, případně slovo 
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v textu, z něhož Plútarchos vycházel. Pokud by Plútarchos vycházel z Kraterovy sbírky a 

tato sbírka obsahovala autentická athénská usnesení, je otázkou, proč by opisovač 

nahrazoval původní výraz výrazem jiným, jestliže výraz původní byl zcela standardní a 

nikdy nevyšel z užívání.717 Pokud se Plútarchos o usnesení skutečně dočetl u Kratera, 

vyvstává otázka, jak spolehlivá jeho sbírka vůbec byla a nemohla-li obsahovat i texty zcela 

fiktivní.718 Přítomnost podoby μετάρσιος se na druhou stranu nevylučuje s možností, že 

tvrzení o Diopeithově usnesení nějakým způsobem vycházelo z nedochované attické 

komedie, neboť i když se μετάρσιος neobjevuje v attické próze, objevuje se v poezii, jednou 

dokonce i v Aristofanově komedii.719 Není nepředstavitelné, že Krateros se veršů z komedie 

chopil jako dokladu o existenci usnesení, jehož text samotný neměl ani necitoval.720 Jelikož 

však argumentování verši z komedií bylo příznačné spíše pro Eforovu metodu práce, mohl 

to být již Eforos, kdo z komické nadsázky udělal skutečné usnesení, pokud ovšem vůbec psal 

o stíhání Anaxagory. 

Lze rovněž uvažovat o tom, že se Plútarchos nějakým způsobem inspiroval u Theofrasta, 

jelikož to byl právě on, kdo se do attické prózy pokusil zavést adjektivum μετάρσιος 

k označení jevů čistě meteorologických.721 Jelikož však Theofrastos byl autorem spíše 

                                                                                                                                                                             

převzal z nedochovaného Theofrastova spisu. Stejně tak pravděpodobná je však možnost, že abstraktum 

μεταρσιολεσχία vytvořil Plútarchos sám jako variantu ke standardní podobně μετεωρολογία zcela záměrně 

proto, aby čtenáře připravil na neklasickou podobu τῶν μεταρσίων v Diopeithově usnesení, ať již se o něm 

dočetl kdekoli. Sám totiž užívá attickou podobu ve spojení τὸ πρὸς τὰ μετέωρα θάμβος (PLUT. Per. 6.1). Rovněž 

v Životě Níkiově užívá attické označení μετεωρολέσχης, když se v podobném kontextu zmiňuje o Anaxagorovi 

(PLUT. Nic. 23.4): οὐ γὰρ ἠνείχοντο τοὺς φυσικοὺς καὶ μετεωρολέσχας τότε καλουμένους. I zde se však vyjadřuje 

anachronicky, jelikož výraz ὁ φυσικός jako označení přírodního filosofa je doložen až u Aristotela. 

717 Např. v díle hellénistického historika Polybia nacházíme třiadvacetkrát adjektivum μετέωρος a 

třináctkrát sloveso μετεωρίζω, zatímco iónsko-poetické ekvivalenty ani jednou, srov. HELMS 2006, sl. 1611–

1613. Rubelem uváděné Zákony dvanácti desek, jejichž znění nebylo pozdějším komentátorům jasné (srov. 

např. CIC. Leg. II.23.59), tedy nelze považovat za adekvátní analogii. 

718 Srov. výše, pozn. 562. 

719 AR. Av. 1383. Pokud mělo usnesení vzdálený základ v komedii (o čemž však spíše pochybuji), poetický tvar 

mohl být Diopeithovi vložen do úst s jistou ironií pro zvýšení komického efektu. 

720 Jak je zřejmé z PLUT. Arist. 26.2–4 (FGrH 342 F 12), Krateros ne vždy citoval dokumenty (usnesení, žaloby), 

aby jimi doložil svá tvrzení. 

721 V Životě Perikleově jej Plútarchos cituje třikrát: PLUT. Per. 23.2 (Perikleovo vykupování míru uplácením 

spartských představitelů), 35.5 (identita Perikleova žalobce při procesu roku 430 – Simmiás), 38.2 (Perikleovo 

podlehnutí pověrčivosti na smrtelné posteli). Zvláště poslední motiv je z našeho hlediska důležitý, jelikož patří 
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solidním, za pravděpodobnějšího viníka považuji spíše Hérakleida Pontského, který si ve 

svých dialozích, pojednávajících o nejrůznějších tématech, zcela volně vymýšlel.722 

 

(3) Podle Dovera je celé spojení λόγους περὶ τῶν μεταρσίων διδάσκοντας příliš vágní a 

bylo by stejně tak dobře možné použít ho i proti matematikům, kteří vypočítávali program 

interkalace, nebo zbožným věštcům, kteří vykládali nebeská znamení.723 Lenfant proti 

Doverovi namítl, že usnesení bylo naopak velmi přesné, protože mířilo na Anaxagoru,724 což 

není zcela adekvátní odpověď. K matematikům a věštcům lze navíc přidat noční lovce a 

kormidelníky, kteří se rovněž museli vyznat ve hvězdách a byli schopni poučit o tom 

ostatní, jak říká Xenofóntův Sókratés.725 Kromě toho byla důležitost astronomických 

                                                                                                                                                                             

k jedné z ústředních linií celého životopisu, jíž je protiklad mezi ustrašenou pověrčivostí a vědeckým 

přístupem k divům přírody, srov. níže, s. 185–188. 

722 V Životě Perikleově jej Plútarchos cituje dvakrát: PLUT. Per. 27.4 = HERACL. PONT. fr. 60 (identita Artemóna 

zvaného periforétos), 35.5 = fr. 47 (identita Perikleova žalobce při procesu roku 430 – Lakrateidés). 

O Hérakleidově schopnosti volně fabulovat či přibarvovat historické událostí svědčí (kromě příkladu v pozn. 

706) třeba nahrazení Keltů bájnými Hyperborejci při zmínce o dobytí Říma roku 387 (PLUT. Cam. 22.3 = HERACL. 

PONT. fr. 102). Hérakleidés psal rovněž o problémech meteorologicko-astronomických (HERACL. PONT. fr. 104–

117; DIOG. LAERT. V.87 uvádí titul Περὶ τῶν οὐρανῶν α′), přičemž je zajímavé, že fragment 116 (= AET. Plac. III.2.5 

p. 366 = [PLUT.] Plac. 893C) obsahuje v souvislosti s kometami adjektivum μετάρσιος. CAPELLE 1912b, s. 450, pozn. 

11, tvrdí, že tento výraz neužil Hérakleidés sám, ale teprve Aetios, který prý adjektivum μετάρσιος užívá 

notoricky na řadě míst, kde je jím citovaní autoři neužívali, žádné konkrétní příklady však neuvádí. CAPELLE 

1913 toto tvrzení též nijak nedokládá. U Aetia se ve skutečnosti objevuje častěji podoba μετέωρος, např. 

v parafázi pýthagorejce Filoláa (AET. Plac. II.7.7 p. 336 = DK 28 A 16). Nelze tedy vyloučit, že Aetios cituje 

Hérakleida věrně, zvláště když i tvrzení o typicky nepřesné plútarchovské citaci se ukazuje jako neprůkazné, 

srov. pozn. 654). Fakt, že Hérakleidés byl starší než Theofrastos, na tom nic nemění. 

723 DOVER 1978, s. 39–40. Pokud jde o „matematiky“ (Dover nikoho konkrétního nejmenuje), v úvahu připadá 

na prvním místě athénský astronom a geometr Metón, který během Apseudova archontátu, tj. roku 433/2, 

postavil na Pykně sluneční hodiny (schol. AR. Av. 997 = PHILOCH. FGrH 328 F 122) a zavedl devatenáctiletý 

lunisolární cyklus, nesoucí následně jeho jméno (DIOD. SIC. XII.36.2–3), srov. SAMUEL 1972, s. 44–45 (počátek 

cyklu byl počítán od letního slunovratu roku 432). I když si Metóna dobírá Aristofanés v komedii Ptáci a 

nechává jej vedle mnoha dalších „odborníků“ vyhnat z právě založeného města ptačího města (AR. Av. 997–

102), nejsou žádné doklady o tom, že by Metón v Athénách čelil kvůli své činnosti nějakému pronásledování. 

724 LENFANT 2002, s. 151. Doverovo tvrzení, že slova bylo možné vztáhnout i na matematiky a věštce, přechází 

mlčením. 

725 XEN. Mem. IV.6.4. Předvědecké zabývání se „astronomií“ bylo velmi staré, především Hésiodův popis 

zemědělského roku je nemyslitelný bez odkazů na hvězdy, souhvězdí, slunovraty a rovnodennosti, srov. HES. 

Op. 383, 417, 564–567, 589, 609–610, 615, 619. 
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znalostí zdůrazňována i některými lékaři.726 Formulace usnesení nijak jasně nerozlišuje 

mezi sledováním nebeského dění z čistě praktického hlediska, vykládáním božích znamení a 

šířením materialistických teorií, které bohům jakékoli místo ve světě upírají.727 I když 

podávání výkladů o nebeských jevech nepochybně mohlo být a bylo vnímáno jako činnost, 

jíž se věnují lidé bezbožní,728 neméně důležitý byl aspekt neužitečnosti, nepodloženosti a 

marnosti, jak již bylo uvedeno výše.729 Přírodní filosofové a sofisté nebyli v attické komedii 

zesměšňováni o nic více než ostatní odborníci či intelektuálové včetně věštců a kněží, 

přičemž je možné, že extrémně negativní obraz filosofů, konkrétně Sókrata, který 

Aristofanés prezentuje v Oblacích, mohl být Aristofanovým specifikem.730 

K výtce vágnosti bychom navíc mohli připojit i výtku neúplnosti. Aristofanés, když 

zesměšňuje Sókrata v Oblacích, a následně i Platón, když aristofanovské pomluvy vyvrací, 

jmenují kromě věcí na nebi (τὰ μετέωρα / τὰ οὐράνια) i věci pod zemí (τὰ ὑπὸ/κατὰ γῆς), 

                                                        

726 Srov. HP. Aer. aq. loc. 2.3; HP. Carn. 1.2; JOUANNA 1996, s. 26–29. 

727 Jediná možnost, jak výtce vágnosti čelit, je spojovat druhou část usnesení velmi úzce s první, srov. výše 

názor Dreßlerův na s. 166 a níže bod 9, od s. 184. 

728 Srov. PLAT. Apol. 18c, 26c–d; Leg. XII.967a; EUR. fr. 913 Nauck2: τίς τάδε λεύσσων / θεὸν οὐχὶ νοεῖ / 

μετεωρολόγων δ᾽ ἑκὰς ἔρριψεν / σκολιὰς ἀπάτας; ὧν ἀτηρὰ / γλῶσσ᾽ εἰκοβολεῖ περὶ τῶν ἀφανῶν / οὐδὲν 

γνώμης μετέχουσα. EUP. fr. 146a–b Kock (= 157.1–3 K–A): ἔνδον μέν ἐστι Πρωταγόρας ὁ Τήιος / ὃς ἀλαζονεύεται 

μὲν ἁλιτήριος / περὶ τῶν μετεώρων, τὰ δὲ χαμᾶθεν ἐσθίει. Označení ἀλιτήριος (od ἀλιταίνω) ve fragmentu z 

Eupolida je silně negativním výrazem ze slovníku náboženské poskvrny a popisuje chování, které s sebou 

alespoň potencionálně neslo ohrožení pro celou společnost, jak zdůrazňuje OLSON 2016, s. 47. 

729 Tento aspekt vyjadřοvala označení φροντιστής μετέωρος (AR. Nub. 266), μετεωροφέναξ (AR. Nub. 333) 

μετεωροσοφιστής (Ar. Nub. 360) či μετεωρολέσχης (PLAT. Resp. VI.489c). Na rozdíl od spíše neutrálních výrazů 

τὰ οὐράνια, ἀστρονομία či ἀστρολογία nesl s sebou výraz τὰ μετεώρα (jako již samotné adjektivum μετέωρος) 

významový odstín volného poletování, nestability, povýšenosti, srov. DOVER 1968, s. lxvii–lxviii (mimo jiné 

připomíná, že poletování vzduchem bylo spojováno i se vzletným stylem dithyrambických básníků). 

730 K obrazu intelektuála obecně srov. ZIMMERMANN 1993; k možnému rozdílu mezi Aristofanem a ostatními 

básníky CAREY 2002; k zesměšňování věštců, kteří jsou u Aristofana konzistentně líčení jako podvodníci, srov. 

SMITH 1989. Pokud jde o Aristofanova Oblaka, je třeba připomenout, že se dochovala pouze přepracovaná verze 

komedie, nikoli ta, jež byla hrána roku 423. Ač víme jen málo o tom, v čem všem se tato přepracovaná a zřejmě 

nikdy neprovozovaná verze lišila od verze původní, jisté je, že odlišný byl závěr: útok na „myslírnu“ a její 

podpálení (tj. výzva k fyzické likvidaci lidí podobných Sókratovi) v původní verzi ještě nebyly, srov. DOVER 

1968, s. lxxxiii–lxxxv. 
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přičemž Platón je uvádí vždy společně jako nerozdělitený pár.731 Pokud bychom chtěli 

Aristofanova Oblaka a hlavně Platónovou Obranu Sókrata vydávat za nepřímý důkaz 

existence Diopeithova usnesení, měli bychom zároveň usuzovat, že usnesení zakazovalo i 

výklady o věcech pod zemí.732 Potom bychom však měli tvrdit i to, že nějakým dalším 

usnesením či zákonem bylo zakázáno činit slabší argument silnějším (τὸν ἥττω λόγον 

κρείττω ποιεῖν) a učit tyto věci ostatní, jelikož všechny tyto výtky proti Sókratovi jsou u 

Platóna na stejné úrovni jako obsah oné staré žaloby, kterou ve formě pomluv proti 

Sókratovi roztrušovali komičtí básníci.733 Tvrdit, že část výtek musela mít právní základ, ale 

ostatek ne, je nedůsledné. Mnohem smysluplnější je předpoklad, že oporu v zákonech 

neměla ani jedna z nich. Součástí skutečné formální žaloby proti Sókratovi roku 399 se tyto 

staré výtky – s výjimkou obvinění θεοὺς μὴ νομίζειν – navíc nestaly.734 

 

(4) Dover na závěr zpochybňuje představu, že Diopeithovo usnesení bylo základem 

žaloby proti Sókratovi.735 Jeho argumentace je nicméně poněkud zmatečná, dostatečně 

                                                        

731 AR. Nub. 228 (ἐξηῦρον ὀρθῶς τὰ μετέωρα πράγματα), 188 (ζητοῦσιν οὗτοι τὰ κατὰ γῆς); PLAT. Apol. 18b7–8, 

19b5, 23d5–6. Úzké spojení věcí na nebi a věcí pod zemí nacházíme i v HP. Prisc. med. 1.3 (περὶ τῶν μετεώρων ἢ 

τῶν ὑπὸ γῆν εἰ λέγοι τις). 

732 Zemětřesení byla rovněž považována projev božíhu hněvu (srov. např. THUC. I.182.1: velké zemětřesení, 

které postihlo Spartu, bylo chápáno jako odpověď na pobití Heilótů, kteří se jako prosebníci utekli 

do Poseidónova chrámu), takže pokusy o jejich vědecké vysvětlení musely být vnímány stejně jako pokusy 

upřít charakter znamení úkazům na obloze. Znamení z obou těchto oblastí, které byly zároveň vnímány jako 

sídla bohů, probírá společně TRAMPEDACH 2015, s. 30–94. 

733  PLAT. Apol. 18b6–c1 (ἔστιν τις Σωκράτης σοφὸς ἀνήρ, τά τε μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ γῆς πάντα 

ἀνεζητηκὼς καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν), 19b4–c1 (Σωκράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται ζητῶν τά τε ὑπὸ 

γῆς καὶ οὐράνια καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων); 23d6–7 (τὰ κατὰ 

πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα λέγουσιν, ὅτι ‘τὰ μετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ γῆς’ καὶ ‘θεοὺς μὴ νομίζειν’ 

καὶ ‘τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν’). Na posledním místě přibyla výtka θεοὺς μὴ νομίζειν, jež je zde na stejné 

úrovni s ostatními obvyklými výtkami vůči všem filosofům. Na začátku celé pasáže byla nicméně tato výtka 

(jež se jako jediná stala součástí skutečné žaloby proti Sókratovi) vyložena jako důsledek výtek předchozích 

(18c2–3: οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν). 

734 Srov. níže bod 6, od s. 181. 

735 DOVER 1978, s. 40–41. Srov. HANSEN 1995, s. 25, který tvrdí, že pokud Diopeithovo usnesení skutečně 

existovalo, jednalo se o ad hoc opatření namířené proti Anaxagorovi, a je tedy pravděpodobné, že během 

reformy zákonů r. 403/2 nebylo zahrnuto do nového zákoníku. Doverovu námitku přijali BRICKHOUSE – SMITH 

1989, s. 32–33 (podobně již BRICKHOUSE – SMITH 1985, S. 460–461), kteří soudí, že usnesení ztratilo reformou 

zákonu roku 403/2 platnost, což však neznamená, že by Sókratés již nemohl být obžalován z ateismu – svým 
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nereflektuje dřívější debatu a směšuje několik samostatných problémů. Když Dover 

upozorňuje na odlišnost procedury (εἰσαγγελία vs. γραφή), nezmiňuje se o Derennově 

návrhu, že ke změně procedury došlo během reformy zákonů roku 403/2.736 V souvislosti 

s touto reformou Dover uvažuje pouze o možnosti, že usnesení bylo úplně zrušeno, přičemž 

tvrdí, že pro úplné zrušení takovéhoto usnesení by asi nikdy nenastala vhodná doba, 

jakmile by bylo jednou přijato. Když následně zpochybňuje předpoklad, že bylo třeba 

redefinovat bezbožnost, aby explicitně zahrnovala jednání zakázané v Diopeithově 

usnesení, tuto údajnou redefinci spojuje poněkud nelogicky s rokem 403/2, přestože 

Rudhardt, s nímž zde polemizuje, píše jasně o roku 433/2.737 

 

(5) Další dvě námitky připojil Wallace. Za první problém označil pochybnou spojitost 

Diopeithova usnesení s Anaxagorou, jelikož Anaxagorás se v Athénách nevyskytoval již asi 

od roku 450.738 Ve prospěch Anaxagorovy přítomnosti v Athénách koncem třicátých let 

určitě nesvědčí již zmíněná absence jakékoli narážky na Anaxagoru v dochovaných 

fragmentech staré attické komedie.739 Na standardním podání Anaxagorova případu je 

                                                                                                                                                                             

výkladem primárně polemizují s Burnetem, ovšem poněkud nevhodně, jelikož Burnet na rozdíl od nich 

netvrdil, že Diopeithovo usnesení bylo namířené proti ateismu (srov. výše, pozn. 663), a jeho neplatností po 

roce 403 vysvětluje, proč ve formální žalobě proti Sókratovi nenacházíme obvinění z podávání 

meteorologicko-astronomických výkladů (BURNET 1924, s. 192, ad PLAT. Apol. 26d4). O neplatnosti usnesení po 

roce 403 píše rovněž PHILLIPS 2013, s. 410. Podobně NILSSON 1948, s. 80, a BURKERT 1985, s. 316, chápali usnesení 

jako ad hoc opatření, které bylo brzy zapomenuto, takže ho do souvislosti se Sókratem vůbec nedávali. 

736 Tohoto protiargumentu se proto vcelku logicky chápe LENFANT 2002, s. 151, pozn. 98. 

737 S tezí o redefinici přečinu r. 403/2 navíc přišel Derenne, který předpokládal nahrazení obecnějšího výrazu 

τὰ θεῖα konkrétnějším výrazem τοὺς θεούς (a doplněním, že jde o bohy obce), zatímco Rudhardt se klonil 

k tomu, že došlo jen ke změně procedury, srov. s. 161–162. 

738 WALLACE 1994, s. 138. V otázce rané datace Anaxagorova pobytu v Athénách zjevně vychází z Taylora či 

Woodburyho, aniž by je přímo jmenoval. Chronologii Anaxagorova života nicméně musí zůstat otevřená už 

jen proto, že údaje o životech jednotlivých filosofů a umělců byli antickými chronografy účelově 

synchronizovány a v mnoha případech se jednalo o pouhé dohady, takže ať již Démétrios a po něm 

Apollodóros datovali Anaxagorův příchod do Athén (či jen počátek filosofování) do roku 480 či 456, 

neznamená to, že jejich tvrzení muselo mít spolehlivý základ. 

739 K rané dataci Anaxagorova pobytu v Athénách srov. výše, s. 149–150. Někteří autoři se snažili vidět 

narážku na Anaxagorův proces v Eurípidově tragédii Médeia, uvedené roku 431, srov. PARMENTIER 1893, s. 14–25; 

DERENNE 1930, s. 38; EUR. Med. 214–224, 292–301. Eurípidovy verše jsou však příliš obecné a hovoří jen o 

nevraživosti vůči příliš schopným a chytrým lidem, nikoli o soudním stíhání či odsouzení – tento dohad proto 

zavrhl JACOBY 1959, s. 41, pozn. 159. Podobně pochybný je dohad Geffckenův, ve své době rovněž přijímaný 
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podezřelé už jen to, že jeho teorie jsou vykládány jako šokující a náboženské cítění běžných 

Athéňanů urážející, zároveň se však předpokládá, že mohl v Athénách žít a působit celých 

třicet let, než se jej kvůli nim někdo pokusil stíhat. 

Na druhou stranu existence Diopeithova usnesení není nutně spjata s Anaxagorou, tuto 

spojitost si mohl vymyslet až Plútarchos. I když tedy přijmeme vyšší chronologii 

Anaxagorova pobytu v Athénách, neznamená to, že by usnesení nemohlo být přijato později 

a mířit obecně na přírodní filosofy, kteří se teprve tehdy dostali do veřejného povědomí. 

Tuto možnost lze hájit za předpokladu, že se Plútarchos o usnesení dočetl v Kraterově 

sbírce a ta neobsahovala žádné podvrhy. Jelikož však nejsou žádné doklady o tom, že by 

Athéňané ve třicátých letech zažívali náboženskou krizi a přítomnost přírodních filosofů 

pociťovali jako vážný problém, bylo by asi třeba tvrdit, že návrh na stíhání dosud 

tolerovaných filosofů pochází až z doby vypjatých emocí a hledání obětních beránků 

v době, kdy byly Athény tísněny válkou a morem.740 

 

(6) Závažnější je druhá Wallaceova námitka. Správně upozorňuje, že cizí filosofové 

přicházeli do Athén a učili tam i během dvacátých let, což je dosti zvláštní, pokud by 

nedlouho předtím bylo přijato usnesení, na jehož základě by jim hrozilo stíhání.741 Problém 

                                                                                                                                                                             

(GEFFCKEN 1907; CAPELLE 1912a, s. 430–431; ROSENBERG 1915, s. 216–217), že pasáž z Aristofanových Oblak, kde se 

Sókratés vysmívá lidové představě o Diově blesku dopadajícím na křivopřísežníky (AR. Nub. 398–402), je 

narážkou na Anaxagorovy výklady, které měly být zároveň skutečným důvodem jeho stíhání: Athéňany prý 

pobuřoval útok na Dia jako boha blesku, nikoli prohlášení Slunce za rozžhavenou hroudu (a Měsíce za Zemi), 

jak tvrdilo rozšířené podání vycházející z Platóna (PLAT. Apol. 26d; DIOG. LAER. II.12; JOS. Ap. 2.265; LIB. Decl. 

1.154). Pochyby o boží spravedlnosti nicméně nebyly ničím novým, výklady o příčinách blesku podávali i jiní 

filosofové a v Aristofanově komedii jsou mnohem zřejmější narážky na výklady Diogena z Apollónie (srov. 

pozn. 702). Geffckenův výklad proto zavrhl DERENNE 1930, s. 26–29; stručněji NESTLE 1940, s. 466. Novější autoři 

se o něm nezmiňují. RUBEL 2000, s. 107, pozn. 182 a 183, na Geffckena sice odkazuje, ale uvádí jej vedle 

stoupenců obvyklého podání. 

740 Doklady, které jsou obvykle uváděny, aby potvrdily Plútarchovo a Diodórovo podání, jsou ve skutečnosti 

až z let dvacátých (nejen Aristofanova Oblaka, ale též komedie o „intelektuálech“ od dalších komediografů) či 

ještě pozdější (Xenofón, Platón). Na fakt, že zesměšňování názorů přírodních filosofů v komedii je doloženo až 

od dvacátých let, upozorňuje např. BREMMER 2007, s. 14. 

741 WALLACE 1994, s. 138. Za zvláště významný považuje příchod Gorgii roku 427 (srov. PLAT. Hipp. mai. 282b; 

DIOD. SIC. XII.53.2–4; DION. HAL. Lys. 3.5), neboť Gorgiás (DK 82) proslul popíráním úplně všeho. Dvě narážky u 

Aristofana se týkají jeho řečnických schopností (AR. Vesp. 421; Av. 1701). Ponecháme-li stranou Prótagoru a 

Prodika, kteří byli údajně soudně stíháni, lze jmenovat minimálně dva další v Athénách působící filosofy, kteří 
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neuplatňování či nevymáhání zákona/usnesení si uvědomil již Derenne, ale pouze 

s ohledem na platnost druhé části usnesení po roce 403/2. Problém se pokusil odbýt 

tvrzením, že neexistence dokladů o procesech s astronomy ve 4. století sama o sobě 

nedokazuje neplatnost zákazu výuky meteorologie/astronomie, ale nanejvýš to, že zákaz 

nebyl vymáhán.742 S tímto vysvětlením nesouhlasí de Strycker a Slings, kteří existenci 

zákazu ve 4. století považují za nepravděpodobnou, jelikož astronomie zažívala koncem 5. 

a počátkem 4. čtvrtého kontinuální pokrok, jak podle nich dokládá dílo Euktémona a 

Metóna a pasáž z Platónovy Ústavy.743 Tento argument je nepochybně správný, bohužel 

nutně platí i pro dobu před rokem 403/2. Nelze opomíjet, že Metónovy sluneční hodiny byly 

zbudovány již roku 432, tedy paradoxně právě v roce, kdy mělo být podle tradiční verze 

přijato Diopeithovo usnesení.744 

 

(7) Filonik připojil námitku proti naprosté neadekvátnosti užité procedury, jež prý sama 

o sobě dokládá podvrženost usnesení. Argumentuje tím, že z desítek případů užití eisangelie 

během 5. a 4. století lze jen pět případů datovat před peloponnéskou válku, přičemž 

všechny tyto případy byly zaměřeny proti jednotlivým občanům, nikoli skupině, a 

předmětem žaloby byla zrada. 745 Své tvrzení opírá o přehled procesů, který podal Hansen.746 

Stejně jako on však zcela opomenul zmínit existenci usnesení o prvotinách, jehož dodatek je 

nepominutelným dokladem o možnostech užívání procedury v 5. století.747 Užití eisangelie 

v Diopeithově usnesení je tedy obhajitelné za předpokladu, že Athéňané považovali přečiny 

v něm popsané za vrcholně nebezpečné pro celý stát. Potom lze ale těžko vysvětlit trvalé 

působení různých filosofů v Athénách, čímž se vracíme k problému nevymáhání zákona. 

                                                                                                                                                                             

se zabývali astronomicko-meteorologickými otázkami, aniž by kvůli tomu čelili jakémukoli pronásledování: na 

prvním místě je to Hippiás z Élidy (DK 86), srov. zvl. PLAT. Prot. 315c, 318e; Hipp. mai. 285b–c (tato pasáž zároveň 

jasně ukazuje, že obcí, v níž nestrpěli astronomické výklady, byla Sparta, c2: ταῦτά γε οὐδ᾿ ἀνέχονται); dále 

Antifón sofista (DK 87 B 25–32). 

742 Srov. výše, s. 161. 

743 DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 89; srov. PLAT. Resp. VII.527d1–528a5, 528e3–530c. Spekulují proto o tom, že 

„zákonodárce“ druhou část usnesení do nového „zákoníku“ nepřevzal, aby zabránil přehnanému sudičství 

a omezil činnost sýkofantů. 

744 Srov. výše, pozn. 723. Euktémón byl Metónův spolupracovník. 

745 FILONIK 2013, s. 30; FILONIK 2016, s . 128. 

746 HANSEN 1975, s. 69–120 (zvl. 69–71). 

747 Srov. výše, s. 155–156. 
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Jako problematický lze rovněž vnímat i konkrétní slovesný tvar εἰσαγγέλλεσθαι (inf. pas. 

préz.).748 Ten naznačuje minimálně to, že Plútarchos nepodává přesnou citaci athénského 

legislativního textu, ale volnou parafrázi. Budeme-li předpokládat, že usnesení bylo 

formulováno obvyklým kasuistickým způsobem (jako např. usnesení o prvotinách), sloveso 

by mělo být v aktivu a jeho podmět tvořit osoba, která žalobu podává. Nejjednodušší by jistě 

bylo chápat εἰσαγγέλλεσθαι jako tvar mediální, jehož podmět je nevyjádřen a předmět tvoří 

τοὺς … μὴ νομίζοντας ἢ … διδάσκοντας. Je-li však toto chápání správné, znamenalo by to, že 

text usnesení musí být pozdní podvrh, jehož autor užil chybný slovesný rod buď na základě 

nevhodné analogie ke slovesu γράφεσθαι, které bylo ve smyslu „podat psanou žalobu“ 

užíváno právě v mediu, nebo proto, že v pozdějších dobách se mediální tvar mohl objevit i u 

slovesa εἰσαγγέλλειν.749 

 

(8) Yunis se pokusil zpochybnit základní předpoklad, že usnesení navržené Diopeithem 

muselo být schváleno athénským sněmem a vstoupit v platnost. Plútarchos podle něho nic 

takového přímo netvrdí, ale říká jen to, že Diopeithés usnesení navrhl, doslova napsal 

(ἔγραψεν).750 Ve skutečnosti však hned v následující větě Plútarchos zdůrazňuje, že 

obvinění/pomluvy (vůči Aspasii a Anaxagorovi, potažmo Perikleovi) byly lidem přijaty a 

zároveň bylo schváleno usnesení Drakontidovo.751 I když Plútarchos užívá poněkud obecné 

výrazy, nechce jistě říci nic jiného, než že usnesení bylo schváleno athénským sněmem. 

Představa, že usnesení bylo navrženo, ne však přijato, tedy nemá v Plútarchovi žádnou 

oporu, i když sama o sobě představitelná je. 

 

Z uvedených námitek proti usnesení považuji za nejzávažnější body 1, 2, 3 a 6, ostatní 

samy o sobě nepředstavují dostatečný důvod k pochybám o existenci usnesení, i když bod 7 

získává na závažnosti v kombinaci s bodem 6. Nikdo ze skeptiků ovšem důkladně neřeší text 

                                                        

748 Srov. pozn. 644. 

749 Medium je doloženo teprve na nápisu z Efesu z roku 86/85 př. Kr. (SIG3 742 = IEph 8, ř. 21–22: εἰσαγ-

/[γ]ειλαμένων τῶν στρατηγῶν). 

750 YUNIS 1988, s. 68; jako analogie se dovolává řečníka Aischina, který rovněž užívá výraz ψήφισμα pro 

pouhý návrh usnesení (AESCHIN. 2.64, 68). O možnosti, že usnesení nebylo přijato, spekuloval již Dover, který 

však neargumentoval Plútarchovým vyjádřením, srov. pozn. 704. 

751 PLUT. Per. 32.3: δεχομένου δὲ τοῦ δήμου καὶ προσιεμένου τὰς διαβολάς, οὕτως ἤδη ψήφισμα κυροῦται 

Δρακοντίδου γράψαντος… 
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první části usnesení, kde nacházíme výraz τὰ θεῖα a participium slovesa νομίζειν. Těmto 

výrazům a jejich možnému smyslu je proto rovněž třeba se věnovat, a to i s ohledem na 

žalobu proti Sókratovi, jelikož v odborné debatě jde o problémy vzájemně propletené. 

 

(9) Autoři, podle nichž Diopeithovo usnesení stíhalo popírání existence bohů čili 

ateismus, neberou v potaz, že výraz τὰ θεῖα nelze považovat za synonymum ani přibližný 

ekvivalent τοὺς θεούς. Problém si dostatečně uvědomil pouze Rudhardt, který vyjádřil 

přesvědčení, že Plútarchos usnesení necituje přesně a v textu původně stálo τοὺς θεούς, 

stejně jako v pozdější žalobě proti Sókratovi.752 To by však znamenalo, že Plútarchos neuměl 

dobře řecky, pokud by byl takovéto záměny schopen. Jediným řešením by proto bylo 

předpokládat, že se dopustil velmi účelové záměny motivované narativním kontextem, 

o němž bude řeč níže. 

Autoři předpokládající, že výraz τὰ θεῖα mohl označovat přímo bohy, zjevně nečiní žádný 

rozdíl mezi množným číslem τὰ θεῖα a jednotným číslem τὸ θεῖον, ač zde podstatný rozdíl 

byl. Výraz τὸ θεῖον vznikl a byl užíván primárně v rámci filosofického diskursu pro 

vyjádření abstraktní představy božství. Několikrát ho nacházíme i u Hérodota, kde 

vyjadřuje vyšší míru abstrakce než genericky užívané maskulinum (ὁ) θεός, označující 

nekonkrétního boha.753 Výraz τὰ θεῖα tvořil množné číslo pouze gramaticky, nikoli co do 

významu, jelikož neoznačoval žádné božské bytosti čili „božstva“, ale události či obecně 

záležitosti s bohy související.754 Jak uvádí Rudhardt, výraz τὰ θεῖα primárně označoval boží 

činnost a její výsledky, ale mohl sloužit i k označení lidského jednání se vztahem k bohům, 

                                                        

752 Srov. výše, s. 162. 

753 K abstraktu τὸ θεῖον ve filosofii (Anaximandrem v 6. století počínaje) srov. JAEGER 1947, s. 203–205; 

Hérodotovo užití rozebírá PÖTSCHER 1958, s. 23–29; obecně NILSSON 19673, s. 739, 760. Výraz τὸ θεῖον, který 

nacházíme rovněž u Thýkýdida v „mélském dialogu“ (THUC. V.104.1, 105.1–3, 112.2; srov. I.70.1), představuje do 

značné míry kolektivní abstraktum a zahrnuje celý rod bohů, podobě jako τὸ Ἑλληνικόν u Hérodota označuje 

řecké etnikum i bez substantiva ἔθνος. Dobrou paralelu nacházíme ve fragmentu z Kritiovy/Eurípidovy 

satyrské hry Sísyfos (DK 88 B 25): τὸ θεῖον εἰσηγήσατο (v. 16); νομίζειν δαιμόνων εἶναι γένος (v. 42). Obvyklý 

překlad „božstvo“, který implikuje jednu konkrétní božskou bytost, tedy není zcela adekvátní. K označení 

konkrétní, leč přesněji neidentifikované božské bytosti v pozadí události sloužilo spíše slovo δαίμων, které 

bylo do značné míry synonymní se slovem θεός, dokud během pozdějšího vývoje nenabylo jednoznačně 

negativní rysy. 

754 Autoři, kteří τὰ θεῖα překládají jako „the divine“, „das Göttliche“ či „le surnaturel“, tedy nepřekládají 

zcela adekvátně, jelikož těmto překladům odpovídá spíše singulár τὸ θεῖον. 
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především následování věšteb a dodržování přísah.755 I když určení přesného významu 

v jednotlivých případech může být sporné, lze asi souhlasit s tím, že výraz τὰ θεῖα v sobě 

zahrnoval dva poněkud protichůdné významy, nebo lépe řečeno, že významové rozpětí 

bylo ohraničeno dvěma póly: na jedné straně označoval činnost bohů a její 

výsledky/projevy, na druhé straně činnost lidí ve vztahu k bohům. 

 Burnet ve své interpretaci Diopeithova usnesení zdůraznil druhý význam (o prvním 

vůbec neuvažoval), což bylo konzistentní s jeho chápáním slovesa νομίζειν a výkladem 

žaloby proti Sókratovi jako žaloby pro zanedbávání kultu.756 V souvislosti s Anaxagorou, 

který nebyl athénský občan, nicméně nedává tato interpretace příliš smysl. Podobně 

neuspokojivé je vysvětlení, že první část usnesení jen opakovala formuli z již existujícího 

zákona, takže Anaxagory se přímo týkala jen část druhá. Problém obou vysvětlení je v tom, 

že Diopeithovo usnesení nahlížejí skrze Sókratův případ, ač jeho smysl je třeba hledat 

primárně, ne-li výhradně, v narativním kontextu Života Perikleova. 

V souvislosti s Diopeithovým usnesením bývá obvykle připomínán příběh s jednorohým 

beranem, jímž Plútarchos ilustroval rozdíl mezi přístupem věštců na straně jedné 

a přístupem vědce typu Anaxagory na straně druhé.757 Dosud se však nikdo, pokud vím, blíže 

nezaměřil na paragraf bezprostředně předcházejícící, i když se zde ve zjevné souvislosti 

objevují výrazy τὰ μετέωρα a τὰ θεῖα, takže je pro náležité pochopení smyslu Diopeithova 

usnesení zcela klíčový. 

                                                        

755 RUDHARDT 1958, s. 12. Uvádí následující příklady, které pro přehlednost označuji písmeny a dodávám řecký 

text: (a) boží činy a jejich výsledky: SOPH. Phil. 451–452: Ποῦ χρὴ τίθεσθαι ταῦτα, ποῦ δ᾽ αἰνεῖν, ὅταν / τὰ θεῖ᾽ 

ἐπαινῶν τοὺς θεοὺς εὕρω κακούς; (b1) následování věšteb: SOPH. OT 910: ἔρρει δὲ τὰ θεῖα; (b2) dodržování 

přísah: XEN. Cyr. VIII.8.2: ἄρξομαι διδάσκων ἐκ τῶν θείων. … εἴτε ὅρκους ὀμόσαιεν, ἠμπέδουν, εἴτε δεξιὰς δοῖεν, 

ἐβεβαίουν. Podobně rozlišuje významy LSJ, s.v. θεῖος (A) II.3: (a) „the acts of the gods, course of providence“; 

(b) „matters of religion“; (c) „inquiries concerning the divine“. Ad (a) uvádí LSJ kromě SOPH. Phil. 452 rovněž 

SOPH. fr. 585 Pearson/Radt: ἀλγεινά, Πρόκνη, δῆλον· ἀλλ᾽ ὅμως χρεὼν / τὰ θεῖα θνητοὺς ὄντας εὐπετῶς φέρειν; 

AR. Av. 961: Ὦ δαιμόνιε, τὰ θεῖα μὴ φαύλως φέρε. Ad (b) uvádí LSJ rovněž SOPH. OT 910 a XEN. Cyr. VIII.8.2, navíc 

i SOPH. OC 1537: τὰ θεῖ᾽ ἀφείς τις εἰς τὸ μαίνεσθαι τραπῇ. 

756 Srov. s. 159 a pozn. 663. 

757 PLUT. Per. 6.2–3: ve stádě ovcí patřícím Perikleovi se objevil beran s jedním rohem uprostřed čela a věštec 

Lampón to vyložil jako znamení, že ze dvou dominantních skupin, Perikleovy a Thúkýdidovy, získá moc ta, jíž 

se toto znamení ukázalo; Anaxagorás rozevřel lebku a vysvětlil, že příčina jednoho rohu tkví v atypické poloze 

a tvaru mozku, za což ho v tu chvíli všichni obdivovali, ale za krátkou dobu zase obdivovali Lampóna, jelikož 

došlo k vypuzení Thúkýdida a Periklés dostal po kontrolu veškeré státní záležitosti. Z anatomického hlediska 

je tato anekdota zcela absurdní a nereálná, srov. STADTER 1989, s. 85. 
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Οὐ μόνον δὲ ταῦτα τῆς Ἀναξαγόρου συνουσίας ἀπέλαυσε Περικλῆς, ἀλλὰ καὶ δεισιδαιμονίας 

δοκεῖ γενέσθαι καθυπέρτερος, ἣν τὸ πρὸς τὰ μετέωρα θάμβος ἐνεργάζεται τοῖς αὐτῶν τε 

τούτων τὰς αἰτίας ἀγνοοῦσι καὶ περὶ τὰ θεῖα δαιμονῶσι καὶ ταραττομένοις δι᾽ ἀπειρίαν αὐτῶν, 

ἣν ὁ φυσικὸς λόγος ἀπαλλάττων ἀντὶ τῆς φοβερᾶς καὶ φλεγμαινούσης δεισιδαιμονίας τὴν 

ἀσφαλῆ μετ᾽ ἐλπίδων ἀγαθῶν εὐσέβειαν ἐνεργάζεται.758 

 

„Ze styku s Anaxagorou neměl Periklés prospěch pouze v těchto věcech, ale zdá se, že [díky 

němu] překonal i pověrečnou ustrašenost, již úžas nad nebeskými úkazy vyvolává u lidí, kteří 

nechápou jejich příčiny a nad božskými záležitostmi z neznalosti běsní a propadají hrůze; tuto 

neznalost odstraňuje přírodovědný výklad, který namísto děsivé a chorobné pověrčivosti 

zajišťuje neochvějnou zbožnost plnou dobrých nadějí.“ 

 

Je zřejmé, že výraz τὰ θεῖα – záměrně přeložený neurčitě – zde neoznačuje náboženství ve 

smyslu rituálních úkonů vykonávaných lidmi, ale úkazy božského charakteru a chápané 

jako předzvěst budoucích událostí, přičemž na prvním místě jde o jevy na nebi či obecněji 

ve vzduchu (τὰ μετέωρα).759 Přírodovědné vysvětlení zde Plútarchos zároveň nestaví do 

protikladu k náboženství vůbec, ale k pověrčivosti (δεισιδαιμονία), již v souladu s  

etymologií řeckého pojmu chápal jako přehnaný strach z bohů, který vede k tomu, že každý 

boží projev je vnímán jako ohrožení a bozi se vlastně nijak neliší od zlomyslných démonů.760 

Po vylíčení příběhu s jednorohým beranem Plútarchos zdůrazňuje, že výklad přírodovědce i 

výklad věštce mohou být pravdivé zároveň, protože první odhaluje pouze fyzické příčiny, 

zatímco druhý odhaluje účel; ti, kdo nalezení příčiny považují za vyvrácení znamení, si 

neuvědomují, že zároveň s božskými znameními zpochybňují i možnost znamení umělých, 

tj. lidských.761 

                                                        

758 PLUT. Per. 6.1. Český překlad je opět můj vlastní. 

759 Stojí za připomenutí, že Démokritos spatřoval v údivu nad nebeskými jevy – nad hromy, blesky, 

kometami, zatměním Slunce a Měsíce – počátek lidské představy o existenci bohů (DK 68 A 75); podobnou 

myšlenku obsahuje i fragment ze satyrské hry Sísyfos (DK 88 B 25, vv. 27–36). 

760 Srov. PLUT. De superst. 165b–c. Zbožnost pro Plútarcha představovala střed mezi pověrčivostí jako 

přehnaným strachem z bohů a ateismem jako jejich popíráním (171f). S vymezením zbožnosti jako ctnosti 

stojící mezi uvedenými extrémy přišel nejspíše již Theofrastos, i když ho Plútarchos necituje, srov. PÖTSCHER 

1964, s. 127–128 (nepřímým dokladem je STOB. II.7.25); dále srov. MEIJER 1981, s. 259–262. 

761 PLUT. Per. 6.4–5, zvl. 5: οἱ δὲ τῆς αἰτίας τὴν εὕρεσιν ἀναίρεσιν εἶναι τοῦ σημείου λέγοντες οὐκ ἐπινοοῦσιν 

ἅμα τοῖς θείοις καὶ τὰ τεχνητὰ τῶν συμβόλων ἀθετοῦντες. Odmítnutí jednostrannosti anaxagorovského 
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Nutno podotknout, že příběh s beranem nijak nedokládá Perikleovo překonání 

pověrečné ustrašenosti z nebeských úkazů, jelikož znamením zde byl roh na čele berana, 

toto znamení bylo pro Periklea příznivé a s vysvětlením příčiny přišel Anaxagorás. 

Perikleovu poučenost dokládá až o mnoho kapitol později líčení athénské námořní výpravy 

z druhého roku peloponnéské války.762 Podle Plútarcha došlo krátce před vyplutím k 

zatmění Slunce, které athénskému vojsku nahnalo strach, jelikož bylo chápáno jako 

nepříznivé znamení. Periklés proto zakryl kormidelníkovi pohled pláštěm a zeptal se jej, 

zda to také považuje za hroznou věc či znamení něčeho hrozného, a když kormidelník 

odpověděl, že ne, vysvětlil mu, že zatmění Slunce je něco podobného, jen ve větším 

měřítku.763 Následně Plútarchos uvádí, že výprava skončila neúspěchem, jelikož během 

obléhání „svatého“ Epidauru se ve vojsku rozšířil mor, takže bylo třeba se stáhnout; 

Athéňané pak byli na Periklea rozlíceni a neuklidnili se, dokud jej neodsoudili k vysoké 

pokutě.764 Plútarchovo vylíčení výpravy proti Epidauru roku 430 je ve svém celku zcela 

nevěrohodné, a to nejen proto, že k zatmění Slunce nedošlo tohoto roku, ale o rok dříve, 

během prvního roku války.765 Dává však smysl jako variace na příběh s beraním rohem, 

                                                                                                                                                                             

přístupu, který se spokojil s odhalením materiální příčiny (αἰτία), aniž by hledal účel (τέλος), vychází z Platóna 

a nachází se i na jiných místech u Plútarcha, srov. PLAT. Phd. 97b–99c; Leg. XII.967a–d; PLUT. De def. orac. 435e–f; 

PLUT. Nic. 23.4–5; HERSHBELL 1982, s. 141–143. Na druhou stranu Anaxagorás není prezentován jako zcela 

„materialistický“ přírodní filosof, naopak je vyzdviženo, že jako první postavil na počátek nikoli náhodu nebo 

nutnost, ale čistý a nesmíšený rozum (PLUT. Per. 4.6). I toto ocenění má základ u Platóna. 

762 Na této dodatečné návaznosti není nic divného, jelikož kap. 3–6 tvoří jakýsi úvod k Perikleovu životu (kap. 

1–2 jsou úvodem k celému životopisnému páru Periklés – Fabius Maximus). Srov. DUFF 2008, s. 192–196, který 

rozebírá primárně kap. 3 a ukazuje, že základní údaje o rodině, charakteru a vzdělání, které zde Plútarchos na 

úvod podává (stejně jako v úvodních kapitolách dalších Životů), promyšleně předznamenávají klíčové motivy 

následně líčeného života. 

763 PLUT. Per. 35.2. O Perikleově uklidnění Athéňanů vystrašených zatměním Slunce píše rovněž CIC. Rep. 

I.16.25, který zároveň zdůrazňuje, že Periklés byl o příčinách zatmění poučen od Anaxagory, a událost rovněž 

vágně spojuje s peloponnéskou válkou; stručněji a bez kontextu VAL. MAX. VIII.11. ext. 1; QUINT. Inst. I.10.47. 

Kromě této „astronomické“ anekdoty, jež se podle Plútarcha vyprávěla mezi filosofy (ταῦτα μὲν οὖν ἐν ταῖς 

σχολαῖς λέγεται τῶν φιλοσόφων), je doložena i anekdota „meteorologická“. Když prý byli vojáci vystrašeni 

bleskem jako hrozným znamením, Periklés křísl dvěma kameny o sebe a vysvětlil jim, že podobně vzniká blesk 

při srážce mraků, srov. SUDA, s.v. Περικλῆς (Π 1179); FRONTIN. Str. I.12.10. 

764 PLUT. Per. 35.3–4. V § 5 pak Plútarchos řeší identitu Perikleova žalobce. 

765 THUC. II.28.1; podle moderních výpočtů došlo k zatmění 3. srpna 431 kolem půl šesté odpoledne, srov. 

GOMME 1956, s. 88–89; TRAMPEDACH 2015, s. 36–37. Nedobytí Epidauru líčí Plútarchos jako zásadní neúspěch a 

konec celé výpravy, ač u Thúkýdida, který o nedobytí Epidauru rovněž píše, následuje plenění dalších měst na 
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s nímž má identickou strukturu: podivný přírodní jev lidé v úžasu vnímají jako boží 

znamení a předzvěst budoucích událostí, přírodovědný výklad tento mantický výklad 

zpochybní, ale po čase se pravdivost předzvěsti potvrdí; rozdíl je jen v tom, že první 

znamení bylo příznivé, druhé nepříznivé.766 

Budeme-li Diopeithovo usnesení chápat výhradně v uvedeném kontextu, je zřejmé, že 

nebylo namířené proti zanedbávání kultu ani proti popírání existence bohů samotných, ale 

pouze proti neuznávání různých přírodních úkazů (zvláště nebeských) jako božích projevů 

znamení a proti podávání jejich přírodovědného vysvětlení.767 Tento výklad samozřejmě 

neříká nic o tom, zda toto usnesení bylo opravdu navrženo, přijato a uplatněno, ani kde se o 

něm Plútarchos dočetl. 

 

(10) Pokud jde o sloveso νομίζειν, většina autorů předpokládá, že jeho význam 

v Diopeithově usnesení a v žalobě proti Sókratovi byl totožný, bez ohledu na to, zda se kloní 

                                                                                                                                                                             

východním pobřeží Peloponnésu a Diodóros hodnotí Perikleovu námořní výpravu jako vyloženě úspěšnou, 

jelikož přiměla peloponnéské vojsko, aby se stáhlo z Attiky (THUC. II.56.4–6; DIOD. SIC. XII.45.3 srov. POLYAEN. 

Strat. I.36.1). Ještě problematičtější je Plútarchovo vysvětlení neúspěchu, totiž tvrzení, že v athénském vojsku 

se při obléhání „posvátného“ Epidauru rozšířila morová nákaza (přídomek „posvatný“, narážející na 

přítomnost Asklépiovy léčebné svatyně, není Plútarchem uveden náhodně). Podle Thúkýdida i Diodóra se totiž 

zničující morová nákaza rozšířila až během následné výpravy ve vojsku obléhajícím Poteidaiu (THUC. II.58.1–3; 

DIOD. SIC. XII.46.2–5). O této výpravě, jíž nevelel Periklés, ale Hagnón, syn Níkiův, už Plútarchos nic nepíše, 

jelikož s Perikleovým osudem nijak nesouvisela. 

766 Na rozdíl od příběhu s beraním rohem Plútarchos vyústění událostí nijak nekomentuje, neboť asi 

předpokládal, že paralelu s beraním znamením odhalí pozorný čtenář sám. O této možnosti bohužel vůbec 

neuvažuje STADTER 1989, s. 320–321, který ve zmatení údajů o výpravě proti Epidauru se zatměním Slunce z 

předchozího roku a následnou výpravou proti Poteidaii nevidí žádný literární záměr – přičítá je nedbalosti při 

dělání výpisků. TRAMPEDACH 2015, s. 38, dokonce tvrdí, že zatmění Slunce získává mantický význam proti 

Plútarchovu záměru, protože Plútarchos sám jako platonik nemohl v mantický rozměr zatmění věřit. WEHRLI 

19692, s. 74, soudí, že Plútarchos celé spojení slunečního zatmění s výpravou proti Epidauru a následným 

procesem převzal od Hérakleida Pontského (citovaného v souvislosti s identitou Perikleova žalobce, srov. výše, 

pozn. 722) – ten mohl neúspěch výpravy vykládat jako boží trest za nedbání slunečního znamení, což by 

odpovídalo jeho odporu proti „osvícenství“, doloženému dalšími prameny. Ke znamením a předzvěstem v 

Plútarchových Životech obecně srov. BRENK 1977, s. 184–213 (tuto pasáž však neuvádí). 

767 Jediným gramatickým problémem tohoto výkladu zůstává propojení obou částí usnesení spojkou ἤ, srov. 

výše, pozn. 688. Ještě je třeba podotknout, že když Plútarchovo podání přijmeme jako celek se vším všudy, 

Perikleovo vysvětlení příčin slunečního zatmění vystrašenému vojsku je třeba považovat za velmi otevřené 

porušení Diopeithova usnesení. 
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k jedné z extrémních interpretací nebo hájí střední pozici. Pouze Fahr a Montuori explicitně 

tvrdili, že jejích význam byl odlišný, ale odlišnost vykládali opačně. Oba se nicméně shodli v 

tom, že již před Diopeithovým usnesením existoval zákon, který obsahoval spojení θεούς 

νομίζειν ve významu uctívání bohů, a trestal zanedbávání kultu.768 Fahr předpokládá 

plynulý vývoj od tohoto údajně původního významu k významu „věřit (v existenci)“, 

problém je v tom, že v Diopeithově usnesení, namířeném údajně proti Anaxagorovi, který 

byl cizincem, nedává opakování staré formule a z ní se odvíjející obvinění ze zanedbávání 

kultu příliš smysl. Montuoriho řešení, které je implicitně přítomno již u Nilssona či 

Burkerta, zase poněkud fantasticky předpokládá, že v Diopeithově usnesení se náhle 

objevuje význam „věřit“, ale ten zase po čase vymizí a v Sókratově případě je opět ve hře 

původní význam. 

Problematičnost uvedených výkladů je do doznačné míry důsledkem předpokladu, že 

spojení θεοὺς νομίζειν muselo být předvídáno v textu zákona, na jehož základě byl Sókratés 

obžalován, a že Anaxagorás by rovněž nemohl být stíhán, pokud předtím nebyl přijat 

zvláštní zákon. Předpoklad, že bezbožnost musela být takto přesně definována, je 

pochybný. Pomineme-li problematičnost zákonné definice třetího bohu žaloby, ve prospěch 

zákonné definice prvního bodu nijak nesvědčí způsob, jímž se Sókratés hájí v Platónově 

Obraně Sókrata. Když dokazuje, že bohy uznává a nijak se neprohřešil, zdůrazňuje, že se nijak 

neprohřešil podle Melétovy žaloby.769 Mohl by přitom zdůraznit, že se nijak neprohřešil 

proti zákonu, který mu nařizuje θεοὺς νομίζειν, pokud by takový zákon existoval, neboť 

zdůrazňovat soulad nebo nesoulad (svého či protivníkova) jednání se zákony bylo 

v soudních řečech obvyklé.770 Na různé jiné zákony se Sókratés během své obhajoby 

odvolává.771 

                                                        

768 Srov. výše, pozn. 680 a 701. 

769 PLAT. Apol. 28a1–2 (οὐκ ἀδικῶ κατὰ τὴν Μελήτου γραφήν). Podobně XEN. Mem. I.2.64 (πῶς οὖν ἂν ἔνοχος 

εἴη τῇ γραφῇ;). 

770 Srov. CAREY 1996,  s. 45. 

771 PLAT. Apol. 25d–e (Sókratés vyzývá žalobce Meléta, aby odpověděl na otázku, jelikož mu to nařizuje 

zákon); 32a8–c3 (připomíná, jak se jako jediný z prytanů postavil na odpor proti tomu, aby vojevůdci z bitvy u 

Arginús byli v rozporu se zákony souzeni hromadně); 32c4–d7 (zdůrazňuje, že navzdory nebezpečí odmítl 

porušit zákon tím, že by splnil příkaz, který dostal za vlády třicítky, jít zatknout nevinného Leonta ze 

Salamíny); 35c4–5 (soudcům připomíná, že přísahali soudit podle zákonů); 37a7–b1 (lituje toho, že v Athénách 

neplatí zákon jako jinde, že o trestu smrti nelze rozhodnout během jedinéno dne). Za zvláštní pozornost pak 

stojí pasáž 26a1–7, kde Sókratés říká, že pokud mládež kazí neúmyslně (εἰ δὲ ἄκων διαφθείρω), měl ho Melétos 
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Odvrhneme-li předpoklad, že spojení θεοὺς νομίζειν bylo předvídáno v textu zákona o 

bezbožnosti, na jehož základě byl Sókratés souzen,772 neznamená to, že sloveso νομίζειν 

nemělo žádný právní význam a neneslo s sebou jisté kontace. Právě naopak. Sloveso 

νομίζειν se totiž objevovalo ve formuli τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νομίζειν („uznávat 

tytéž přátele a nepřátele“), jež byla obvyklou součástí mezistátních dohod o vojenském 

spojenectví (συμμαχία).773 Toto spojení nacházíme nejen u Thúkýdida a Xenofónta,774 ale 

také v nápisně dochovaných athénských smlouvách, kde tvoří součást předepsané přísahy, 

takže sloveso je zde v první osobě budoucího času.775 Na nápisech se sloveso νομίζειν jinak 

                                                                                                                                                                             

napomenout a poučit, nikoli soudně stíhat, jelikož v případě takovýchto, totiž neúmyslných provinění (τῶν 

τοιούτων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων) není v souladu se zákonem provinilce stíhat. Moderní komentátoři se 

zaměřují na textověkritcké detaily a uvádějí analogie z jiných Platónových dialogů, aniž by adekvátně 

vysvětlili právní aspekt argumentu, a slovo νόμος, Sókratem užité pro zdůraznění hned dvakrát, je chápáno 

neformálně jako pouhý zvyk (SCHANZ 1893, s. 153; BURNET 1924, s. 190; DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 304–305; 

překlad „zvyk“ užívá F. Novotný). Sókratés zde přitom s největší pravděpodobností naráží na velmi konkrétní 

psaný zákon. Omilostnění neúmyslného provinění je doloženo konkrétně u neúmyslného zabití (způsobení 

smrti), zvláště během sportovních zápasů (DEM. 23.53: ἐάν τις ἀποκτείνῃ ἐν ἄθλοις ἄκων … τούτων ἕνεκα μὴ 

φεύγειν κτείναντα; [ARIST.] Ath. pol. 57.3; PLAT. Leg. IX.865a), kromě toho i lékař, jemuž zemřel pacient, byl 

zákonem chráněn před stíháním (ANT. 4.3.5), srov. MACDOWELL 1963, s. 73–75; k adjektivu ἄκων PHILLIPS 2008, s. 

215, pozn. 50; CANEVARO 2013, s. 67; otázku rituální očisty po neúmyslném zabití řeší PARKER 1983, s. 112. Úplné 

omilostnění neúmyslného provinění mohlo možná platit i u jiných přečinů, ale Sókratova slova dávají velmi 

dobrý smysl právě jako narážka na zákon o neúmyslném zabití, jelikož sloveso διαφθείρειν, užité v žalobě 

proti Sókratovi ve významu  „kazit“ mládež, mohlo znamenat i „zahubit“, „způsobit smrt“. S dvojznačností 

tohoto slovesa si Platón/Sókratés hraje i v dialogu Euthyfrón (PLAT. Euthphr. 5b3–4); v jednoznačném smyslu 

„zahubit“, „způsobit smrt“ užívá sloveso ANT. 4.3.5 (pasáž zmíněná již výše v souvislosti s ochranou lékařů). 

772 Pokud by bylo předvídáno, je otázkou, jak přesně bylo formulováno. Budeme-li vycházet z toho, že zákon 

měl obvyklou formu podmínkové věty s protazí na ἐάν τις, nabízejí se pouze tři možnosti: (1) sloveso bylo 

hlavním slovesem v protazi (*ἐάν τις θεοὺς μὴ νομίζῃ…); (2) sloveso se v protazi ve formě participia vázalo na 

sloveso ἀσεβεῖν v rámci širšího výčtu (*ἐάν τις ἀσεβῇ … ἢ θεοὺς μὴ νομίζων…); (3) nejprve byl stanoven příkaz 

θεοὺς νομίζειν, načež následovala podmínková věta se slovesem vyjadřujícím nenásledování příkazu. 

773 Srov. např. BUSOLT – SWOBODA 1926, s. 1255–1256. K rozdílu mezi útočným spojenectvím (συμμαχία) a čistě 

obranným spojenectvím (ἐπιμαχία) srov. DE STE. CROIX 1972, s. 328. 

774 THUC. I.44.1 (τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν); III.70.6 (τοὺς αὐτοὺς Ἀθηναίοις φίλους τε καὶ 

ἐχθροὺς νομίζειν); III.75.1 (τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν); VII.33.6 (τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ 

φίλους τοῖς Ἀθηναίοις νομίζειν); XEN. An. II.5.39 (ὀμόσαντες ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νομιεῖν). 

775 IG I3 76, ř. 17–19 (φίλοι ἐσόμε[θα Ἀθεναίοις καὶ χσύμ]μαχοι πιστο͂[ς] κα[ὶ] / ἀδόλος καὶ τ[ὸς αὐ]τὸ[ς φίλος 

καὶ ἐχθ]ρὸς νομιο͂με[ν] hόσ-/περ ἂν Ἀθενα[ῖοι]); IG I3 89, ř. 28 (καὶ τὸ]ς αὐτὸς φίλος νομιο͂ καὶ ἐχθρ̣[ὸς ℎόσπερ 

ἂν Ἀθεναῖοι). Obě smlouvy jsou asi z dvacátých let 5. století. 
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objevuje pouze v participiu pasiva τὰ νομιζόμενα, označujícím obvyklé náboženské 

povinnosti.776 I když spojení τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νομίζειν lze chápat jako vazbu 

s dvojím akuzativem,777 takže se z čistě gramatického hlediska nejedná o zcela přesnou 

analogii spojení θεοὺς νομίζειν v Sókratově žalobě, z hlediska významu je analogie 

se Sókratovou žalobou zřejmá. V obou případech je v centru otázka uznávaní či neuznávání 

týchž osob (přátel/nepřátel nebo bohů), které uznává athénská obec. Je totiž zřejmé, že 

obvinění z neuznávání bohů, které uznává obec, bylo v žalobě proti Sókratovi neoddělitelně 

spojeno s obviněním ze zavádění nových božstev, a šlo tedy celkově o problém 

nedostatečné konformity s tím, co uznávají ostatní Athéňané.778 Zároveň je zřejmé, že 

v přísežné formuli o spojenectví nemá sloveso νομίζειν význam čistě mentální či kognitivní, 

tj. nejde primárně o vyjádření názoru či víry, že určití lidé existují a jsou společnými přáteli 

či nepřáteli, ale o zavázání se k odpovídajícímu jednání. 

 Tato analogie zároveň naznačuje neudržitelnost obou extrémních výkladů formule 

νομίζειν θεούς a jejího užití v právním kontextu. Obvyklé řešení, které spočívá v tvrzení, že 

formule v sobě spojovala oba významy (uctívat v souladu se zvykem a věřit v existenci), 

nepovažuji za dostatečné, jelikož umožňuje hájit tezi o postupném významovém vývoji, 

v jehož důsledku začal být starý zákon vykládán novým způsobem. Je třeba ukázat, že 

k vyjádření obou protichůdných významů byla v řečtině užívána jiná slovesa jako 

prototypická, takže pokud by Athéňané chtěli zákonem explicitně postihnout buď 

zanedbávání kultu, nebo nevíru v bohy, užili by nejspíše tato jiná slovesa.779 

                                                        

776 K dokladův srov. OSTWALD 1986, s. 97. 

777 FAHR 1969, s. 13, pozn. 7. Tento výklad, podle něhož τοὺς αὐτοὺς je předmět a φίλους καὶ ἐχθροὺς predikát 

(překlad by tedy měl znít: „považovat tytéž [lidi] za přátele a nepřátele“), nicméně není nutné bez výhrad 

přijmout. KÜHNER – GERTH 1898, s. 318, sice uvádí sloveso νομίζειν mezi slovesy, po nichž následuje vazba 

dvojího akuzativu, tuto formuli však konkrétně neuvádí a existenci vazby s prostým akuzativem neřeší vůbec, 

jak zdůrazňuje FAHR 1969, s. 9, pozn. 15. V této souvislosti stojí za připomenutí, že kromě vazby s prostým 

akuzativem je doložena i vazba s prostým dativem, kde je význam slovesa νομίζειν nepopiratelně blízký 

slovesu χρῆσθαι („užívat“, „používat“), srov. KÜHNER – GERTH 1898, s. 437; příklady uvádí LSJ, s.v. νομίζω, [I.]3. 

c. dat. „make common use of, use“. 

778 Méně zavádějící než účelová reinterpretace žaloby v Obraně Sókrata je v tomo ohledu shrnutí podstaty 

žaloby v Euthyfronovi, kde Sókratés říká, že podle Meléta vytváří nové bohy, staré však neuznává (PLAT. 

Euthphr. 3b1–4): φησὶ γάρ με ποιητὴν εἶναι θεῶν, καὶ ὡς καινοὺς ποιοῦντα θεοὺς τοὺς δ᾽ ἀρχαίους οὐ νομίζοντα 

ἐγράψατο τούτων αὐτῶν ἕνεκα, ὥς φησιν. Problém ateismu v Euthyfronovi nevyvstává. 

779 K rozlišování mezi prototypickými a okrajovými významy (či mezi prototypickými a okrajovými nositeli 

určitých významů) srov. CLARKE 2010, s. 125–126; PEELS 2015, s. 20–23 (s odkazy na další literaturu). 
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(10a) Nejprve je třeba zavrhnout tezi, že v Athénách existoval starý zákon, který pomocí 

spojení θεοὺς νομίζειν nařizoval uctívání bohů v souladu se zvykem a stíhal zanedbávání 

kultu. Tato teze je čirou spekulací, postrádající jakoukoli oporu v pramenech. Jak správně 

poznamenal Yunis, sloveso νομίζειν nebylo zcela synonymní s uctíváním či prokazováním 

poct, ale mělo obecnější význam.780 Skutečnost, že u Aischyla nacházíme pouze jeden 

(a zároveň vůbec první) výskyt spojení νομίζειν θεούς, u Sofoklea pak žádný, již sama o sobě 

ukazuje, že nešlo o žádnou starou ani rozšířenou formuli. Ponecháme-li stranou příliš 

konkrétní sloveso θύειν, které označovalo přinášení (zvířecích) zápalných obětí, či vágnější 

θεραπεύειν, které označovalo „sloužení“, je zřejmé, že k vyjádření „uctívání“ a 

„prokazování poct“ sloužila primárně slovesa σέβεσθαι/σέβειν a τιμᾶν (případně spojení 

τιμὰς νέμειν apod.).781 Není nutné podávat vyčerpávající přehled všech dokladů.782 Za 

zvláštní pozornost stojí pasáž z Xenofóntových Vzpomínek na Sókrata, kde Sókratés 

v rozmluvě s Hippiou řeší otázku, existují-li kromě psaných zákonů ještě nějaké zákony 

nepsané (ἄγραφοι νόμοι), které je třeba dodržovat. Oba se shodnou, že prvním nepsaným 

zákonem, který museli dát lidem sami bozi, jelikož se jím řídí všichni lidé, je uctívat bohy 

(θεοὺς σέβειν) a druhým prokazovat úctu rodičům (γονέας τιμᾶν) – sloveso νομίζειν se zde 

rovněž objevuje, ale pouze v pomocné roli pro vyjádření toho, co je (závazným) zvykem.783 

Tato pasáž zároveň ukazuje, že uctívání bohů nebylo v obecné rovině vynucováno 

žádným psaným zákonem, ale existovalo jako povinnost zvyková.784 Jelikož psané zákony 

                                                        

780 Yunis navrhl překlad „přijímat bohy normálním způsobem“ (srov. výše, s. 165), ale úplně nejzákladnější 

význam lze vyjádřit ještě stručněji a neutrálněji: „mít bohy ve zvyku“. Tomuto smyslu se blíží některými 

autory uváděná analogie mezi řeckým výrazem a katolickým „praktikováním“, srov. LATTE 1974 [1958], s. 172; 

FAHR 1969, s. 6, pozn. 12 (zatímco katolík řekne, že „praktikuje“, protestant řekne, že „věří“). 

781 Od kořene σεβ- jsou ostatně odvozeny i řecké pojmy pro zbožnost (εὐσέβεια) a bezbožnost (ἀσέβεια), 

vyjadřující náležité prokazování úcty nebo naopak její naprostý nedostatek. 

782 Stačí uvést, že sloveso τιμᾶν nacházíme v přísaze efébů na nápisu z poloviny 4. století, její znění však 

může být již z 5. století (R/O 88, ř. 16): … καὶ τιμήσω ἱερὰ τὰ πάτρια. 

783 XEN. Mem. IV.4.19: παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις πρῶτον νομίζεται θεοὺς σέβειν („U všech lidí je na prvním místě 

zvykem uctívat bohy“); IV.4.20: οὐκοῦν καὶ γονέας τιμᾶν πανταχοῦ νομίζεται; („Není pak všude zvykem 

prokazovat úctu rodičům?“). Srov. Mem. I.1.14, kde jsou rovněž obě slovesa blízko sebe: … τοὺς μὲν οὔθ᾿ ἱερὸν 

οὔτε βωμὸν οὔτ᾿ ἄλλο τῶν θείων οὐδὲν τιμᾶν, τοὺς δὲ καὶ λίθους καὶ ξύλα τὰ τυχόντα καὶ θηρία σέβεσθαι („… 

jedni neprokazují úcu ani svatyni, ani oltáři, ani žádné jiné božské věci, jiní uctívají dokonce i kameny, 

náhodné kusy dřeva a zvířata“). 

784 Něco jiného jsou specifické příkazy a zákazy spojené s konkrétním kultem, které mohly být částeně 

psané, i když z větší části musel být průběh rituálů záležitostí zvykovou. K těmto specifickým (psaným i 
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byly vzdy reakcí na specifickou potřebu a situaci, vtělení tradiční zvykové povinnosti do 

psaného zákona pod hrozbou trestu by předpokládalo, že se nejprve rozmohlo zanedbávání 

kultu a čistě sociální nátlak nestačil. O tom, že by zanedbávání kultu představovalo před 

koncem 5. století společenský problém, však nejsou žádné doklady. Neuctívání tradičních 

bohů nejspíše hrálo důležitou roli v procesu se Sókratem a sloveso νομίζειν tento význam 

nepochybně mohlo zahrnovat, což neznamená, že k tomu, aby se věc stala tématem na 

soudu, byl potřeba psaný zákon, který by uctívání explicitně nařizoval. 

Novoplatonik Porfyrios z Tyru (3. stol. n. l.) ve spise O zdržování se masa živočichů cituje 

údajný Drakontův zákon, který obyvatelům Attiky nařizoval jak společné, tak soukromé 

uctívání bohů a místních héróů podle otcovských zvyků/zákonů.785 Porfyriem citovaný text 

lze však sotva považovat za autentické ustanovení (θεσμός) ze 7. století, jednak vzhledem ke 

kontextu, v němž je citován, jednak proto, že Drakontovy zákony, nakolik o nich víme a 

nakolik je lze odlišit od pozdějších zákonů Solónových, se týkaly primárně zabití, nanejvýš 

některých dalších trestných činů.786 Jediná výpovědní hodnota textu tak spočívá z našeho 

                                                                                                                                                                             

nepsaným) pravidlům se zřejmě vztahuje údajný výrok Delfské věštírny, že zbožně jednají ti, kdo se řídí 

zákonem/zvykem obce (νόμῳ πόλεως), pokud jde o konání obětí, uctívání předků a podobné věci, srov. XEN. 

Mem. I.3.1; IV.3.16 (zde Xenofón dodává, že všude je zákon/zvyk získávat si podle možnosti náklonnost bohů 

obětmi: νόμος δὲ δήπου πανταχοῦ ἐστι κατὰ δύναμιν ἱεροῖς θεοὺς ἀρέσκεσθαι). Za pozornost stojí též pasáž 

IV.6.2–4, kde Sókratés v rozhovoru s Euthydémem definuje zbožného člověka jako toho, kdo prokazuje úctu 

bohům (ὁ τοὺς θεοὺς τιμῶν), ovšem ne tak, jak ho napadne, ale v souladu se zákony/zvyklostmi, podle nichž je 

třeba bohy ctít. Nejprve užívá slovo νόμος, ale pak plynule přechází k výrazu τὰ νόμιμα. Může mít tedy na 

mysli jak psané zákony, tak nepsané zvyklosti. 

785 PORPH. De abst. IV.22.7: … Δράκοντος νόμος μνημονεύεται τοιοῦτος, θεσμὸς αἰώνιος τοῖς Ἀτθίδα 

νεμομένοις, [κύριος τὸν ἅπαντα χρόνον,] θεοὺς τιμᾶν καὶ ἥρωας ἐγχωρίους ἐν κοινῷ ἑπομένοις νόμοις 

πατρίοις, ἰδίᾳ κατὰ δύναμιν, σὺν εὐφημίᾳ καὶ ἀπαρχαῖς καρπῶν <καὶ> πελάνοις ἐπετείοις. O několik paragrafů 

dříve Porfyrios cituje tři zákony připisované zcela bájnému Triptolemovi (IV.22.2: γονεῖς τιμᾶν, θεοὺς καρποῖς 

ἀγάλλειν, ζῷα μὴ σίνεσθαι – „rodiče ctít, bohy oslavovat plody, zvířata netrápit“), o nichž psal ve svém spisu 

O zákonodárcích hellénistický životopisec Hermippos (HERM. SMYRN. fr. 84), probírající názory Platónova žáka 

Xenokrata (XENOCRAT. fr. 98). Drakontův zákon uvádí Porfyrios jen vágním „připomíná se“, takže nelze přesně 

říci, z čeho vycházel. Oba zákony interpretuje v tom smyslu, že vylučovaly obětování zvířat. 

786 Zcela nekriticky se o Drakontově zákonu citovaném Porfyriem zmiňuje VERSNEL 1990, s. 130; opatrnější je 

MIKALSON 1983, s. 92. Naopak EHRENBERG 1956, s. 209, pozn. 2, považuje Porfyria za nedůvěryhodný pramen. 

Skeptický k pravosti zákona je rovněž MILLER 1905, sl. 1655, probírající i další údajné zákony, které pozdější 

tradice Drakontovi přičítala. 
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hlediska v tom, že se drží standardního řeckého úzu a „uctívání“ vyjadřuje slovesem τιμᾶν, 

nikoli νομίζειν. 

 

(10b) Kromě toho, že sloveso νομίζειν nebylo prototypickým nositelem významu 

„uctívat“, nebylo ani prototypickým nositelem významu „věřit“, „důvěřovat“, „vkládat 

důvěru“, ať již v bohy nebo v jejich znamení a věštby. I zde byla k dispozici jiná slovesa, 

především, πείθεσθαι a πιστεύειν, pro označení nevíry či nedůvěry pak existovalo zvláštní 

sloveso ἀπίστειν i substantivum ἀπιστία.787 Pokud by Athéňané chtěli přijmout zvláštní 

zákon, jehož cílem by bylo prohlásit za zločin nevíru v bohy a definovat tím primárně 

„názorový přečin“, nikoli zločin spočívající v jednání, asi by užili spíše tato slovesa, 

případně sloveso ἡγεῖσθαι, které mnohem jednoznačněji a ještě dříve než sloveso νομίζειν 

implikovalo i bez vazby s infinitivem εἶναι (ne)víru v bohy.788 

Jak již bylo řečeno výše, negativní užití slovesa νομίζειν nelze – z hlediska víry (v 

existenci) – považovat za dokonale symetrické s pozitivním vyjádřením: zatímco θεοὺς 

                                                        

787 Srov. LATTE 1931, s. 120, a jím uvedené příklady: AESCHYL. Pers. 800–801; SOPH. Phil. 1374; PLAT. Epin. 980c 2; 

XEN. Mem. I.1.5 (zde v blízkém spojení s νομίζειν εἶναι, citováno v pozn. 661); IG IV2 1, 121 (= R/O 102), ř. 22–33 

(zvl. ř. 24, 30, 31–34); k tomu lze přidat XEN. Symp. 4.48. Za pozornost stojí zvláště nápisný doklad, v němž Latte 

vidí první krok, ještě v rámci hellénství, na dlouhé cestě ke křesťanskému pojmu víry (πίστις). Jde o jeden ze 

záznamů o zázračných uzdraveních v Asklépiově svatyni v Epidauru (nápis kolem r. 320), v němž se píše o 

muži, který přišel do svatyně, ale předchozím vyléčením nevěřil a nápisům se posmíval (ř. 24–25: … ἀπίστει 

τοῖς ἰάμασιν καὶ ὑποδιέσυρε τὰ ἐπιγράμμα-/[τ]α…), bůh mu pak ve snu vyléčil ochrnuté prsty na ruce, ale 

zároveň se rozhodl jej potrestat za to, že nápisům nevěřil, a proto nařídil, že se od nynějška bude jmenovat 

Ἄπιστος (ř. 33), tj. „Nevěřící“ (druhý možný význam je „Nevěrohodný“). Nejstarší doklad slovesa ἀπίστειν 

nacházíme u Homéra (HOM. Od. XIII.339), nejstarší doklad substantiva ἀπιστία u Theognida (THEOGN. I.831; 

výskyt v HES. Op. 372 je pozdní interpolace), ovšem mimo náboženský kontext. Nejstarší užití ve spojení s bohy 

(božskými věcmi) nacházíme u Hérakleita (HERACL. DK 22 B 86). Skutečně významné je náboženské užití až na 

fragmentárním papyru z Derveni (5./4. stol.), obsahujícím komentář k orfické básni (P.Derv. sl. V, ř. 6, 10, 13). 

Důraz na víru a vymezení se vůči těm, kteří „nevěří“, zde však nereflektuje většinové/státní náboženství, ale 

sebepochopení náboženské „sekty“, srov. např. WHITMARSH  2015, s. 115–116. 

788 Srov. pozn. 675. Pokud vím, dosud jediný a z dnešního hlediska notně zastaralý pokus o porovnání 

překrývajících se významů uvedených sloves podal SCHMIDT 1876, s. 333–347 (kap. 17), který ukazuje, že 

slovesa νομίζειν a ἡγεῖσθαι sloužila k vyjádření jistého či dlouhodobého názoru (opřeného o zkušenost), 

zatímco slovesa δοκεῖν, δοξάζειν, πείθεσθαι a πιστεύειν vyjadřovala domnívání se, spoléhání se a důvěřování 

bez jasné záruky. Bohužel neexistuje žádná studie, která by se věnovala podrobnému porovnání způsobů, jímž 

jsou všechna tato a další podobná slovesa užívána v přímé souvislosti s bohy (bylo by ještě třeba zohlednit 

slovesa jako οἴεσθαι, φροντίζειν či ὑπολαμβάνειν). 
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νομίζειν logicky předpokládá (i když primárně netematizuje) víru v existenci bohů, 

negativní užití nevyjadřuje popírání existence bohů, ale jejich neuznávání, upírání 

významu, nebraní na zřetel či pohrdání.789 Když někdo řekne, že neuznává stávajícího 

prezidenta, rovněž to neznamená, že by popíral jeho existenci. Negativní vyjádření proto 

nelze vydávat za identické s veřejným napadáním existence bohů neboli s propagováním 

ateismu.790 Pokud by sloveso νομίζειν primárně vyjadřovalo víru v existenci něčeho, výraz 

τὰ νομιζόμενα by primárně neoznačoval obvyklé rituály (či peníze, na které si činila nárok 

pokladna bohyně Athény), ale články víry.791 

Přítomnost slovesa νομίζειν v Diopeithově usnesení je obvykle chápána tak, že 

předznamenávala formulaci žaloby proti Sókratovi. Vzhledem k tomu, že celé usnesení je 

z mnoha důvodů podezřelé, za smysluplnější považuji vidět vztah obráceně a předpokládat, 

že Plútarchova formulace usnesení je nemyslitelná bez znalosti Sókratova případu a 

Platónových textů, které ho tematizovaly.792 Při zkoumání významu slovesa νομίζειν 

v Athénách 5. století je proto žádoucí nebrat tzv. Diopeithovo usnesení vůbec v potaz.793 

                                                        

789 Srov. výše, pozn. 662. Tento aspekt slovesa νομίζειν se odráží v odvozeném substantivu νόμισμα, jímž 

bylo označováno něco uznávaného, čemu je přisuzována hodnota, tj. především „mince“, „měna“, na což 

naráží AR. Nub. 247–248 (ποίους θεοὺς ὀμεῖ σύ; πρῶτον γὰρ θεοὶ / ἡμῖν νόμισμ᾿ οὐκ ἔστι… „Při jakých bozích to 

přísaháš? Tak za prvé, bozi u nás nic neplatí…“), srov. FAHR 1969, s. 72–74. Zároveň je třeba zdůraznit, že 

Sókratés v Aristofanových Oblacích není podán jako absolutní ateista popírající existenci čehokoli božského. 

Odmítá pouze bohy tradiční, místo nich však jako bohy uctívá přírodní jevy, které za bohy považovány nebyly, 

jako Vír (který nahradil Dia), Vzduch, Aithér a Oblaka, srov. zvl. AR. Nub. 252–253, 264–266,379–382, 828, 1471. 

Parkerovo tvrzení, že kainoteismus zde není alternativou ateismu, ale formou, již na sebe ateismus bere 

(PARKER 1996, s. 205), vychází z předpokladu, že Sókratés byl obžalován z ateismu. 

790 Srov. výše, pozn. 690. 

791 Jako zavádějící je proto třeba odmítnou Ostwaldovu charakteristiku výrazu τὰ νομιζόμενα jako „beliefs 

and practices“ (OSTWALD 1973, s. 85; OSTWALD 1986, s. 95–96). V žádném z dokladů, na které odkazuje, není 

explicitně, natožpak primárně řeč o „víře“ ve smyslu specifických představ o bozích a jejich existenci. Zvláště 

tam, kde se výraz pojí se slovesem ποιεῖν, je zcela jednoznačně řeč o určitém jednání. 

792 Stejně tak i vágní spojení λόγους […] διδάσκοντας může odrážet znalost zákona, jímž se Kritiás pokoušel 

zakázat výuku rétoriky (λόγων τέχνην μὴ διδάσκειν, srov. pozn. 707), a znalost údajné neformální žaloby 

starých žalobců, vůči níž se Sókratés brání u Platóna (PLAT. Apol. 19b4–c1: Σωκράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται 

ζητῶν τά τε ὑπὸ γῆς καὶ οὐράνια καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων). 

793 Stejně irelevantní je Plútarchova parafráze/citace Xenofana (PLUT. De Is. et Os. 379b), kterou i FAHR 1969, s. 

20, pozn. 6, zmiňuje pouze mimochodem vedle podobně pochybného fragmentu z Hérakleita (HERACL. DK 22 B 

127). Zatímco totiž Plútarchos užívá sloveso νομίζειν, v Aristotelově mnohem starší citaci/parafrázi Xenofana 

nacházíme sloveso ὑπολαμβάνειν (ARIST. Rhet. II.23 1400b5–8 = DK 21 A 13). 
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3.2.7.7. Závěr 

Závěry této kapitoly jsou následující. Tradiční přístup, který Diopeithovo usnesení nahlížel 

skrze žalobu proti Sókratovi a tuto žalobu zase vykládal tak, že se opírala o Diopeithovo 

usnesení, vedl badatele k dosti násilným interpretačním konstrukcím, které se při bližším 

rozboru ukazují jako neudržitelné. Je třeba zavrhnout jak přestavu, že Diopeithovo usnesení 

bylo zákonem trestajícím nevíru v bohy čili ateismus, tak představu, že v Athénách 

existoval starý zákon, který pomocí spojení θεοὺς νομίζειν nařizoval uctívání bohů a trestal 

neúčast na kultu. 

Výklad usnesení v narativním kontextu Života Perikleova dává za pravdu autorům, kteří 

v něm vidí opatření namířené proti přírodním filosofům jednak popírajícím božský 

charakter, a tedy i mantický potenciál různých úkazů, především úkazů nebeských, jednak 

podávajícím jejich mechanistický výklad. To nicméně neznamená, že bychom existenci 

takového usnesení měli přijmout. Pomineme-li problematickou spojitost s Anaxagorou, 

jehož přítomnost v Athénách koncem třicátých let je vzhledem k mlčení attické komedie 

pochybná, Plútarchem citované usnesení je problematické svým zněním i tím, že jeho 

existenci lze těžko skloubit s trvalým působením přírodních filosofů v Athénách. Vzhledem 

k Plútarchově nespolehlivosti a pochybách o autenticitě dalších dokumentů v Životě 

Perikleově je proto lepší považovat celé usnesení za výmysl, který neblaze deformuje 

odbornou debatu jak o žalobě proti Sókratovi, tak o významu slovesa νομίζειν. Odkud 

Plútarchos své tvrzení vzal a zda si usnesení nakonec nevymyslel sám, sice nelze říci, ale to 

není až tak podstatné. 

Podle obvyklého pojetí, které formuloval Derenne (dodnes citovaný jako autorita), 

bylo Diopeithovo usnesení nutné k tomu, aby mohl být obžalován Anaxagorás a další 

filosofové, jelikož na základě dřívějších zákonů bylo možné stíhat jen delikty „materiální“ 

povahy.794 Tato teze je pochybná už jen s ohledem na Aischylův případ, jelikož prohřešek, 

jehož se měl Aischylos dopustit, byl rovněž nemateriální a spočíval ve vyzrazení tajemství 

eleusínských mystérií.795 O tom, že bezbožné mohou být nejen činy, ale též slova, psal již v 6. 

                                                        

794 Srov. pozn. 178 a 664. 

795 Srov. výše, s.  62 (případ č. 2). 
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století Theognis.796 Možnost hovořit bezbožně a urážet bohy se v Athénách jistě neobjevila 

teprve s příchodem Anaxagory a dalších  filosofů či sofistů. Pokud by někdo skutečně 

usoudil, že Anaxagorovy výklady o Slunci a Měsíci jsou zásadním útokem proti athénskému 

náboženství, jak tvrdí obvyklé podání vycházející z Platóna, žalobu k basileovi by 

s odvoláním na obecně formulovaný zákon o bezbožnosti mohl jistě podat a basileus by ji 

sotva odmítl. Posouzení adekvátnosti žaloby bylo věcí porotního soudu.797 

 

                                                        

796 THEOGN. I.1179–1180 (citováno v pozn. 180). Tytéž verše připomíná se zcela opačným záměrem RUBEL 2000, 

s. 89, pozn. 89, když hájí existenci Diopeithova usnesení a polemizuje s názorem, že Athéňané trestali jen 

bezbožné činy, nikoli slova. 

797 Diopeithovo usnesení navíc podle Plútarchova líčení k žádnému stíhání nevedlo, jelikož Anaxagorás 

z Athén hned odešel. Usnesení hraje specifickou roli v rámci narativu, který se neslučuje ani s jednou ze čtyř 

verzí Anaxagorova procesu, které uvádí Diogenés Laertios. 
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3.2.8. Zákon proti zavádění nových či cizích bohů (?) 

Otázka, zda v Athénách existoval zákon, který zakazoval zavádění „nových“ či „cizích“ 

bohů, je diskutována již od 19. století.798 Stejně jako v případě Diopeithova usnesení i zde je 

velmi úzká spojitost se Sókratovým případem. 

Obvinění ze zavádění jakýchsi „nových božstev“ (καινὰ δαιμόνια) totiž podle Xenofónta 

a Diogena Laertia představovalo druhý bod žaloby proti Sókratovi. Jediný rozdíl mezi jejich 

citací žaloby jako celku je ve slovese vyjadřujícím ono „zavádění“. Zatímco Xenofón užívá 

εἰσφέρειν, Diogenés užívá εἰσάγεσθαι – žalobu přitom cituje s odvoláním na Favorína (1./2. 

stol. n. l.), podle něhož se stále nacházela v athénském archivu.799 

Odlišné podání nacházíme u Platóna. V parafrázi žaloby z Obrany Sókrata totiž vůbec 

nehovoří o „zavádění“ nových božstev, ale pouze o jejich „uznávání“ (νομίζειν) namísto 

bohů uznávaných obcí.800 Propojení obou bodů žaloby jedním slovesem zde nelze chápat 

                                                        

798 Existenci zákona hájí, případně se o něm zmiňují jako o něčem daném tito autoři: FOUCART 1873, s. 132-

137; DERENNE 1930, s. 193, 224-236; REVERDIN 1945, s. 214-217; RUDHARDT 1960, s. 92-83; BURKERT 1985, s. 356 

(velmi vágně s odkazem na Reverdina); MIKALSON 1983, s. 92; VERSNEL 1990, s. 116, 123-131; SAUNDERS 1991, s. 

303; DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 88–89. Pochybnosti či vyložený nesouhlas naopak vyjadřují SCHÖMANN 1857; 

CAILLEMER 1870, s. 245-249; CAILLEMER 1877, s. 465; CANTARELLI 1885, s. 472–481; LIPSIUS 1908, s. 364; YUNIS 1988, s. 

23-24; GARLAND 1992, s. 150; COOPER 1995, s. 305–306, pozn. 9; TRAMPEDACH 2001, s. 140; FILONIK 2013, s. 19–20. 

Nerozhodné či nejasné stanovisko zaujímají GERNET 1951, s. cxcv; MORROW 1993, s. 494; PARKER 1996, s. 214-217. 

799 XEN. Mem. I.1.1: ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων. Apol. 10: ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέροι. DIOG. LAERT. 

2.40: ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσηγούμενος. Ve prospěch Diogenem/Favorínem užitého slovesa bývá uváděna 

formulace v žalobě proti hetéře Frýné, srov. pozn. 804. Pravost Favorínem/Diogenem citované žaloby hájí 

DERENNE 1930, s. 140-145. Možnost, že by se originál žaloby z počátku 4. století dochoval do Favorínovy doby, je 

však dosti mizivá vzhledem k Sullovu vyplenění Athén. Tento fakt reflektuje MENSCHING 1963, s. 45–46, který 

přišel s hypotézou, že Diogenés se vyjadřuje nepřesně a slova ἀνακεῖται γὰρ ἔτι καὶ νῦν … ἐν τῷ Μητρῴῳ užil 

nějaký mnohem dřívější autor (snad Krateros), jehož Favorínos citoval. Srov. DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 84–

85. Skeptický k autenticitě je SICKINGER 1999, s. 132 a pozn. 98 na s. 240, který nezpochybňuje, že Favorínos 

žalobu sám viděl, mohlo se však jednat o pseudodokument vytvořený teprve v římské době. Na žalobě jsou 

pochybné především úvodní formality, srov. výše, pozn. 122; LIPSIUS 1915, s. 823. Formulace obvinění je takřka 

totožná s formulací Xenofóntovou, ta si však nekladla nárok na doslovnost. 

800 PLAT. Apol. 24c1: θεοὺς οὓς ἡ πόλις νομίζει οὐ νομίζοντα, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά. 26b5: κατὰ τὴν γραφὴν 

ἣν ἐγράψω θεοὺς διδάσκοντα μὴ νομίζειν οὓς ἡ πόλις νομίζει, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά. Ač bychom očekávali, 

že za ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά bude stát nějaké nové sloveso (εἰσφέρειν či εἰσάγεσθαι), resp. odpovídající 

participium, v obou případech těmito slovy končí věta, takže spojení je nutno zpětně vázat na νομίζοντα či 

νομίζειν. Na druhém z citovaných míst již navíc došlo k dalšímu posunu žaloby v tom smyslu, že s oběma body 

je úzce propojeno i kažení mládeže, které je vyloženo jako vyučování druhých dvou bodů. Na rozdíl od 
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jako formulační nedbalost, ale jde zřejmě o záměr, motivovaný následnou reinterpretací 

žaloby jako obvinění z výuky ateismu.801 V dialogu Euthyfrón, který je nejspíše starší než 

Obrana, naopak Platón oba body jasně odlišuje užitím zvláštního slovesa, jímž však není 

εἰσφέρειν, ani εἰσάγεσθαι, ale ποιεῖν. Melétos měl Sókrata obvinit z toho, že vytváří nové 

bohy a staré neuznává.802 Vytváření nových bohů je zde zjevně bráno jako hlavní problém, 

jelikož dále je několikrát řeč o novotaření v náboženských věcech (καινοτομεῖν περὶ τὰ 

θεῖα).803 

Podobné obvinění bylo vzneseno též proti dvěma ženám, o nichž víme, že byly někdy 

kolem poloviny či ve druhé polovině 4. století stíhány pro bezbožnost. Kněžka Nínos byla 

podle Ióséfa Flávia odsouzena k smrti kvůli tomu, že zasvěcovala do kultu cizích bohů.804 

Hetéra Frýné, jejíž obhajoby se s úspěchem ujal řečník Hypereidés, zase byla obviněna ze 

zasvěcování do kultu cizího božstva jménem Ísodaités.805 V obou případech však žaloba 

obsahovala i další obvinění, stejně jako žaloba proti Sókratovi. 

                                                                                                                                                                             

Xenofónta a Diogena Laertia totiž Platón již na začátku uvádí kažení mládeže jako první bod žaloby, nikoli jako 

poslední. Srov. kompletní citace v pozn. 652.  

801 Srov. pozn. 652. 

802 PLAT. Euthphr. b1–4: φησὶ γάρ με ποιητὴν εἶναι θεῶν, καὶ ὡς καινοὺς ποιοῦντα θεοὺς τοὺς δ’ ἀρχαίους οὐ 

νομίζοντα ἐγράψατο τούτων αὐτῶν ἕνεκα, ὥς φησιν. 

803 Euthphr. 3b6–7, 5a7-8, 16a2–3. 

804 JOS. Ap. II.37.267 (citováno níže, s. 203–204). Na tento případ naráží Démosthenés v řeči O nepoctivém 

vyslanectví z roku 343, kde ve snaze očernit Aischina vedle jiných pomluv mimochodem poznamenává, že jeho 

matka Glaukothea svolávala thiasy, kvůli nimž byla jiná kněžka odsouzena k smrti (DEM. 19.281: … Γλαυκοθέας 

τῆς τοὺς θιάσους συναγούσης, ἐφ’ οἷς ἑτέρα τέθνηκεν ἱέρεια…). Ve scholiích nacházíme dvojí vysvětlení. Podle 

prvního scholia byla důvodem příprava milostných lektvarů: ἐφ’ οἷς φαρμάκοις καὶ ἄλλη ἱέρεια τέθνηκεν. 

λέγει δὲ τὴν Νῖνον λεγομένην. κατηγόρησε δὲ ταύτης Μενεκλῆς ὡς φίλτρα ποιούσης τοῖς νέοις (495a Dilts). 

Druhé scholion mluví o tom, že rituál byl brán jako zesměšňování skutečných mystérií: ἐξ ἀρχῆς γέλωτα εἶναι 

καὶ ὕβριν κατὰ τῶν ὄντως μυστηρίων [ὅτι] τὰ τελούμενα ταῦτα <νομίζοντες> τὴν ἱέρειαν ἀπέκτειναν· μετὰ 

τοῦτο τοῦ θεοῦ χρήσαντος ἐᾶσαι γενέσθαι τὴν Αἰσχίνου μητέρα μυεῖν ἐπέτρεψαν (495b Dilts). I když první část 

druhého scholia může vycházet z relevantního pramene, jako pochybný a z chronologických důvodů 

neudržitelný dohad scholiasty je třeba odmítnou tvrzení o věštbě, na jejímž základě prý bylo Aischinově 

matce povoleno zasvěcovat, srov. MACDOWELL 2000, s. 327; TRAMPEDACH 2001, s. 139. 

805 HYP. fr. 177 = HARP. s.v. Ἰσοδαίτης (Ι 23): Ὑπερείδης ἐν τῷ ὑπὲρ Φρύνης. ξενικός τις δαίμων, ᾧ τὰ δημώδη 

γύναια καὶ μὴ πάνυ σπουδαῖα ἐτέλει. ANON. SEGUER. 215: … καινὸν εἰσήγαγε θεὸν … καινοῦ θεοῦ εἰσηγήτριαν… 

Jméno Ísodaités (doslova „Rozdávající stejnou měrou“) je později doloženo jako přízvisko Dionýsovo, 

Plútónovo či Héliovo, srov. VERSNEL 1990, s. 119. V případě božstva údajně uctívaného Frýné jméno 

nepochybně souviselo s dalším bodem žaloby – pořádání thiasů, jichž se účastnili muži i ženy (ANON. SEGUER. 
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Poněkud jiný případ představuje řečník Démadés, který byl po Alexandrově smrti soudně 

stíhán za to, že roku 324/3 předložil athénskému sněmu návrh, aby byl tento makedonský 

král uctíván jako bůh. I když se v tomto případě asi nejednalo o žalobu z bezbožnosti (γραφὴ 

ἀσεβείας), ale o žalobou z protizákonného návrhu (γραφὴ παρανόμων), samotné prohlášení 

Alexandra za boha bylo jeho odpůrci nepochybně bráno jako cosi bezbožného.806 

Záminkou pro žalobu z bezbožnosti vznesenou ve stejné době a se stejným politickým 

pozadím proti Aristotelovi bylo, že složil a opakovaně zpíval paián na oslavu svého mrtvého 

přítele, jímž byl samovládce Hermeiás z Atarnea v Tróadě. Ač oslavná báseň z hlediska 

formy nebyla paiánem a hlavním předmětem oslavy byla ctnost, podle účelového výkladu 

se jednalo o prokazování božských poct zesnulému tyranovi.807 

Značně pochybný je případ nejmenovaného Fryga, žebravého kněze (μητραγύρτης) 

Velké Matky bohů, jehož prý Athéňané vyhnali nebo zabili a hodili do propasti, jelikož 

zvěstoval příchod frygické bohyně Kybelé, ztotožňované s řeckou Rheou nebo Démétrou. 

Neoddělitelnou součástí příběhu, doloženého v různých obměnách až ve značně pozdních 

pramenech, je tvrzení, že bohyně za trest poslala na město mor nebo neúrodu a Athéňané si 

ji usmířili, když propast zasypali a na místě, kde kněze zabili – tj. na místě oné propasti –, 

zřídili Chrám Matky (Μητρῷον), který byl zároveň sídlem rady a archivem.808 Na obranu 

                                                                                                                                                                             

215: … θιάσους ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν συνήγαγεν … θιάσους ἀνδρῶν ἐκθέσμους καὶ γυναικῶν συναγαγοῦσαν) – 

a implikovalo sexuální nevázanost, srov. TRAMPEDACH 2001, s. 143–144. K prvnímu bodu žaloby srov. výše, pozn. 

266. 

806 AEL. VH V.12; ATHEN. VI.58 (215b). Názor, že se jednalo o žalobu z bezbožnosti, zastávají např. DERENNE 

1930, s. 188, HABICHT 1970, s. 219. Novější tezi, dle níž šlo o žalobu z protizákonného návrhu (srov. DIOD. 18.18.1-

2; PLUT. Phoc. 18.3), zastávají ATKINSON 1973, s. 318; HANSEN 1974, s. 41; BAUMAN 1990, s. 119-121; O’SULLIVAN 1997, 

s. 141, pozn. 27; srov. MIKALSON 1998, s. 48, pozn. 6. PARKER 1996, s. 215 a 257, se o procesu vyjadřuje nejasně a 

otázku, jakou formu měla žaloba, neřeší. Pokud byla použita žaloba z protizákonnosti, pak s Démadovým 

odsouzením muselo automaticky dojít i ke zrušení jím navrženého usnesení, tj. božských poct pro Alexandra. 

807 ATHEN. XV.51 (696a-b); DIOG. LAERT. V.5-9. Jak plyne z ATHEN. XV.52 (697a-b), DIOG. LAERT. V.6 a 11, EUS. 

Praep. Ev. XV.2.12, Aristotelés nechal Hermeiovi postavit v Delfech sochu a kenotaf, pro který napsal i epitaf, 

což mu bylo rovněž vytýkáno. Pomluvy o tom, že Aristotelés Hermeiovi obětoval jako bohu (ATHEN. XV.52 

[697a]; LUC. Eun. 9) a své ženě přinášel stejné oběti jako Athéňané eleusínské Démétře (DIOG. LAERT. 5.4; EUS. 

Praep. Ev. XV.2.8), mohly rovněž kolovat již v době podání žaloby a představovat další vítané záminky žalobců. 

Tvrzení Órigenovo, že Aristotelés byl obžalován kvůli článkům své filosofie, které Athéňané považovali za 

bezbožné (ORIG. C. Cels. I.65), je zjevně poplatné perspektivě křesťanského teologa. 

808 JUL. Or. V.159a–b (srov. níže, pozn. 815); PHOT. Lex., s.v. βάραθρον a μητραγύρτης; SUDA, s.v. βάραθρον (β 99) 

a μητραγύρτης (μ 1003); schol. AR. Plut. 431; schol. AESCHIN. 3.187 (426b Dilts). Jako historický tento případ 
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historicity tohoto příběhu bývá mj. uváděno, že scholia k Aischinovi, kde je na Fryga jen 

stručná narážka, obsahují odkaz na Theopompa z Chiu nebo Anaximena z Lampsaku, autory 

dějepisných děl věnovaných Filipovi Makedonskému, což má znamenat, že příběh je 

doložen již před koncem 4. století.809 Jak ovšem namítá Parker, jde spíše o odkaz na 

nedochovaný komentář k Démosthenovým řečem proti Filipovi.810 O žádný spolehlivý 

soudobý pramen se tedy scholia v této věci neopírají. Pokud nicméně Athéňané nějakého 

žebravého kněze Velké Matky někdy popravili, tak nejspíše proto, že jeho blouznivá 

prohlášení mohla být vnímána jako znevažování či vyzrazování eleusínských mystérií.811 

Bohyně Kybelé/Kybébé, frygická Velká Matka, jejíž chrám v Sardech byl vypálen spolu 

s městem během iónského povstání roku 498,812 byla Athéňanům nejspíše známa již 

v 6. století. Jisté je, že stará budova rady, v níž Athéňané na konci 5. století po stavbě nové 

budovy zřídili archiv, byla od jisté doby zasvěcena Matce a nazývána Μητρῷον. Nejstarší 

doklady tohoto označení však pocházejí až ze čtyřicátých let 4. století.813 Zavedení 

veřejného kultu někteří autoři spojují s morem roku 430, přičemž se dovolávají Pliniova 

tvrzení, že sochu Velké Matky v Athénách vytvořil Feidiův žák Agorakritos. Pokud by ji 

vytvořil Feidiás, jak tvrdí Pausaniás a Arriános, pak by musela být starší.814 

                                                                                                                                                                             

berou FOUCART 1873, s. 64; DERENNE 1930, s. 232; NILSSON 1967, s. 725-727; VERSNEL 1990, s. 105-107; RUBEL 2000, 

s. 249–256; MUNN 2006, s. 58–66. Obezřetnější je ROLLER 1999, s. 162–169. Značnou skepsi naopak projevují 

PARKER 1996, s. 189-190; LANCELLOTTI 2002, s. 68–71. V souvislosti s otázkou ustavení athénského centrálního 

archivu ve staré budově rady koncem 5. století zpochybňuje tuto tradici rovněž SICKINGER 1999, s. 107–113. 

809 AESCHIN. 3.187 (426b Dilts): ἔγνωμεν καὶ ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς ὅτι… Srov. např. VERSNEL 1990, s. 106, pozn. 37; 

ROLLER 1999, s. 163; MUNN 2006, s. 64. 

810 PARKER 1996, s. 190, pozn. 137; tento výklad přijímá LANCELLOTTI 2002, s. 70. Souhlasím s Parkerem že se 

pravděpodobně jednalo o odkaz na nedochovaný výklad k DEM. 8.45 = 10.16 nebo DEM. 19.129. Jako zásadní 

argument ve prospěch tohoto výkladu lze dodat, že pět z osmi výskytů výrazu τὰ Φιλιππικά ve scholiích 

k Aischninovi obsahuje prokazatelnou citaci z Démosthena: schol. AESCHIN. 1.157 (316 = DEM. 6.9), 2.164 (360 = 

DEM. 9.72), 2.173 (390 = DEM. 1.20), 3.12 (35 = DEM. 1.6), 3.244 (531a = DEM. 2.26). 

811 Srov. SCHÖMANN 1857, s. 11-12; VERSNEL 1990, s. 109; ROLLER 1999, s. 167. 

812 HDT. V.102. Když pak perský král Xerxés vypaloval chrámy  Řecku, jednalo se podle Hérodota o pomstu za 

vypálení právě tohoto chrámu. 

813 DEM. 19.129; 25.99; AESCHIN. 3.187; LYCURG. Leocr. 66; HARP. s.v. Μητρῷον [Μ 33] (= DINARCH. fr. 6.11; Lycurg. 

fr. II.1). Na přelomu 5. a 4. století je odkazováno na βουλευτήριον: AND. 2.23; [LYS.] 6.9. Podle anekdoty o 

Alkibiadovi, již uvádí ATHEN. IX.72 (407b–c), bylo označení Μητρῷον užíváno již koncem 5. století, tato 

hellénistická anekdota je však nevěrohodná, srov. SICKINGER 1999, s. 131–132. 

814 PLIN. Nat. hist. XXXVI.17; PAUS. I.3.6; ARR. Peripl. P. Eux. 9.2; RUBEL 2000, s. 254 (s odkazy na další literaturu). 
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Ať již sochu vytvořil kdokoli, pravdivost příběhu o zabití Fryga s tím nijak nesouvisí. 

Tento příběh je pouhým mýtem o mocném božstvu, které si vydobylo úctu teprve přes 

počáteční odpor, podobně jako Dionýsos. Podobně irelevantní, čistě literární ohlas toho, co 

prý bylo v Athénách možné, představuje bajka o kouzelnici (γυνὴ μάγος), která se živila tím, 

že pomocí různých kouzel odvracela od lidí boží hněv, a kvůli tomuto novotaření 

v náboženských věcech byla obžalována a odsouzena.815 

Obvinění ze zavádění nových či cizích bohů nebo obecně z novotaření v náboženských 

záležitostech mohlo v Athénách nepochybně tvořit součást žaloby z bezbožnosti. To však 

neznamená, že se takovéto obvinění, které obvykle tvořilo pouze jeden z bodů žaloby a 

navíc bylo v různých žalobách formulováno dosti různě, muselo opírat o nějaký zákon, 

který by zavádění nových bohů explicitně zakazoval. Řecké polyteistické náboženství 

nebylo z principu uzavřeným systémem a Athéňané se během klasické doby nejednou 

rozhodli o zřízení svatyně či oltáře, případně o zavedení zvláštního svátku novému bohu. 

Nové chrámy a oltáře byly stavěny starým bohům s novými přízvisky, ve 4. století pak i 

personifikovaným abstraktům. Rovněž máme doklady o tom, Athéňané nejednou povolili 

usedlým cizincům, aby si postavili chrám k uctívání svého boha.816 Strabón proto napsal, že 

Athéňané svou přívětivost vůči cizincům projevovali i ve vztahu k bohům, a proto přijali 

takové množství cizích kultů (πολλὰ … τῶν ξενικῶν ἱερῶν), až se to stalo předmětem 

posměšků ze strany komických básníků.817 

Jak se stíhání lidí za pokus o zavádění nových bohů slučovalo s tím, že uctívání nových 

bohů bylo nejednou oficiálně schváleno? A co se zaváděním bohů vlastně mínilo a míní? Jde 

o uvedení boha do oficiálního panteonu obce či o jakékoli soukromé uctívání boha 

v Athénách dosud oficiálně neuznaného? Nepovolené zavádění cizích bohů je některými 

autory nevhodně ztotožňováno s „neautorizovaným“ budováním oltářů a chrámů, zároveň 

                                                        

815 AESOP. 56. Užitá formulace (καινοτομοῦσαν περὶ τὰ θεῖα) je ozvukem PLAT. Euthphr. 3b6–7, 5a7-8, 16a2–3; 

podobnou formulaci (ὡς τὰ θεῖα καινοτομοῦντα) užívá JUL. Or. V.159a v souvislosti s Frygem. Bajka bývá 

připomínána proto, že mohla být již součástí nedochovaného souboru bajek, který koncem 4. století pořídil 

Démétrios z Faléru, srov. DICKIE 2003, s. 51–52 (s odkazy na další literaturu). Představu, že odvracení 

(spravedlivého) božího hněvu či obecně ovládání bohů pomocí rituálních praktik je těžkou bezbožností, 

nacházíme u Platóna, srov. PLAT. Resp. II.364b–365a; Leg. X.908c–d, 909b–c, 910a-b; dále srov. HP. Morb. Sacr. 1.4–

12. 

816 K problematice nových bohů v Athénách a Řecku obecně srov. NILSSON 1967, s. 722–728, 831–839; GARLAND 

1992; PARKER 1996, s. 152–198, 227–237 (abstrakta). 

817 STRAB. X.3.18. K narážkám na cizí kulty v komediích srov. NILSSON 1967, s. 837. 
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není dostatečně rozlišováno mezi náboženskými aktivitami veřejnými, konanými ve jménu 

a pod kontrolou obce či jejích organizačních jednotek, a náboženskými aktivitami 

soukromými, u nichž je třeba dále rozlišovat aktivity konané skutečně v soukromí od aktivit 

konaných ve veřejných svatyních. Prokazování božských poct smrtelníkům, ať již živým či 

zesnulým, je pak rovněž třeba vnímat jako specifický problém, který nelze se zaváděním 

nových bohů zcela ztotožňovat.818 Vzhledem k odlišným formulacím v různých pramenech 

není kromě toho vůbec jasné, zda měl údajný zákon zakazovat božstva „nová“ nebo „cizí“ a 

zda „cizí“ mělo znamenat totéž co „neřecká“, „barbarská“.819 

 Soudobé prameny se o zvláštním zákonu zakazujícím zavádění nových či cizích bohů 

nezmiňují. Ve prospěch jeho existence jsou proto uváděna tvrzení dvou pozdních autorů, 

jejichž relevance je však značně sporná. Kromě toho, že ani jeden z nich nebyl Řek, oba svá 

díla psali v době konfrontace tradičního pohanského polyteismu s monoteismem, nejprve 

židovským, poté křesťanským. Těmito díly je apologetický spis O starobylosti Židů / Proti 

Apiónovi židovského historika Ióséfa Flávia, píšícího v 1. stol. n. l., dále pak Serviův komentář 

k Vergiliově Aeneidě, který je nejméně o tři století mladší.820 O existenci zvláštního zákona 

přitom hovoří explicitně pouze první z nich. Ióséfos se nejprve zmiňuje o tom, že Athéňané 

stíhali pro bezbožnost muže, jako byl Sókratés, Anaxagorás, Prótagorás a Diagorás z Mélu, 

načež dodává: 

 

Τί δὲ δεῖ θαυμάζειν, εἰ πρὸς ἄνδρας οὕτως ἀξιοπίστους διετέθησαν, οἵ γε μηδὲ γυναικῶν 

ἐφείσαντο; Νῖνον 821 γὰρ τὴν ἱέρειαν ἀπέκτειναν, ἐπεί τις αὐτῆς κατηγόρησεν, ὅτι ξένους ἐμύει 

θεούς· νόμῳ δ’ ἦν τοῦτο παρ’ αὐτοῖς κεκωλυμένον καὶ τιμωρία κατὰ τῶν ξένον εἰσαγόντων 

                                                        

818 Problému, který představovalo rozmlžení hranice mezi smrtelníky, nesmrtelnými bohy a héróy, bude 

třeba věnovat zvláštní kapitolu. Jedná se o specifický problém spojený s mocenským nástupem Makedonců, 

jejichž zvyky byly athénské demokratické ideologií nutně cizí; srov. MARI 2003; O’SULLIVAN 2009, s. 47-66. 

819 Jak upozorňuje PARKER 1996, s. 158-160, vést nějakou jasnou hranici mezi řeckými a neřeckými bohy lze 

obtížně, jednak pro silnou tendenci vidět v neřeckých bozích ekvivalenty bohů řeckých, jednak proto, že 

původně cizí bůh se do Athén mohl dostat prostřednictvím jiných Řeků, tedy již v hellénizované podobě. 

820 JOS. Ap. II.37.267–268; SERV. ad VERG. Aen. VIII.187. 

821 Jméno kněžky je v textu rekonstruováno (rukopisné νῦν opravováno na Νῖνον) s ohledem na DEM. 19.281 

se scholii, dále DEM. 39.2, DEM. 40.9, DION. HAL. Din. 11.4. Obvyklé je předpokládat, že odpovídající nominativ byl 

Νῖνος (u Hérodota se takto nazývá asyrské město Ninive [rovněž femininum] a jeho zakladatel, srov. HDT. I.7.2, 

102.2, 103.2–3, 106.2, 178.1, 185.1, 193.2 [pouze zde nominativ označující město], II.150.3). Ponechání tvaru 

Νῖνον i v nominativu naopak hájí EIDINOW 2010, s. 13, pozn. 11, a s. 31.  



 

204 

 

θεὸν ὥριστο θάνατος. [268] Οἱ δὲ τοιούτῳ νόμῳ χρώμενοι δῆλον ὅτι τοὺς τῶν ἄλλων οὐκ 

ἐνόμιζον εἶναι θεούς· οὐ γὰρ ἂν αὑτοῖς πλειόνων ἀπολαύειν ἐφθόνουν.822 

 

„Ale nač se divit, že takto naložili s nanejvýš důvěryhodnými muži, když neušetřili ani ženy? 

Popravili totiž kněžku jménem Nínos, když ji kdosi obžaloval, že zasvěcuje do kultu cizích 

bohů. Takové jednání u nich bylo zapovězeno zákonem a pro ty, kteří zaváděli cizího boha, 

byl stanoven trest smrti. [268] Je zřejmé, že lidé, kteří se řídili takovýmto zákonem, 

nepovažovali bohy ostatních lidí za bohy, jinak by si neodpírali požitek z většího počtu bohů.“ 

 

Je příznačné, že obhájci existence zákona, pro něž je Ióséfos Flávios dostatečně 

důvěryhodným svědkem, neberou náležitě v potaz celkový kontext jeho tvrzení, což se 

projevuje i tím, že citují pouze první z uvedených dvou paragrafů. Druhý je totiž zcela 

zjevně tendenční, jelikož chce vyvolat nepravdivý dojem, že Athéňané nikdy žádného cizího 

boha nepřijali a neuctívali, že se jejich náboženství důsledně bránilo všem inovacím. 

Ióséfova tendenčnost má samozřejmě svůj důvod. Ve svém spise, k jehož sepsání ho 

podnítila protižidovská literatura psaná řeckými autory, se Ióséfos mimo jiné snažil ukázat, 

že Židé nejsou nijak divní ani výjimeční, když lpí na svém jediném bohu a nechtějí 

prokazovat božské pocty žádnému z cizích bohů, natožpak císařům.823 Na příkladu Sparťanů, 

Athéňanů, Skythů a Peršanů proto hledí doložit, že odpor k cizincům a jejich bohům není 

ničím specificky židovským.824 Ve své polemice přitom není zcela konzistentní. Podle 

potřeby se dovolává údajných podobností mezi Židy a Řeky, většinou však Řeky kritizuje, 

aby ukázal, co dělají ve srovnání s Židy špatně. Na jiném místě svého spisu tak Řekům 

vytýká, že dovolili básníkům a řečníkům, aby zaváděli bohy, jak se jim zlíbí.825 

                                                        

822 JOS. Ap. II.37.267–268. Upravený překlad Růženy Dostálové. 

823 Srov. JOS. Ap. II.6.73, 7.79, 36.258. Na Ióséfovu tendenčnost stručně upozorňují GARLAND 1992, s. 150, a 

TRAMPEDACH 2001, s 140, pozn. 14. Podcenil ji naopak SCHÖMANN 1857, s. 8, podle něhož Ióséfos neměl žádné jiné 

prameny a své tvrzení spontánně vyvodil z DEM. 19.281 na základě předpokladu, že Řekové přistupovali 

k cizím bohům stejně jako Židé. Pokud by však Ióséfos neměl žádné jiné prameny, nemohl by znát jméno 

odsouzené kněžky, které Démosthenés sám neuvádí. Na tento nejslabší bod Schömannovy argumentace se 

zaměřují FOUCART 1973, s. 132-133 a DERENNE 1930, s. 226, jeho vyvrácení však nelze vydávat za důkaz Ióséfovy 

věrohodnosti. 

824 JOS. Ap. II.36.259–37.270. 

825 JOS. Ap. II.35.251: ἀλλ’ ὥσπερ ἄλλο τι τῶν φαυλοτάτων ἐφῆκαν τοῖς μὲν ποιηταῖς οὕστινας ἂν βούλωνται 

θεοὺς εἰσάγειν πάντα πάσχοντας, τοῖς δὲ ῥήτορσι πολιτογραφεῖν κατὰ ψήφισμα τῶν ξένων θεῶν τὸν 
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 Autoři, podle nichž byl Sókratés stíhán na základě Ióséfem zmiňovaného zákona, dále 

přehlížejí, že Ióséfos hovoří o „cizím bohu“ (ξένος θεός), zatímco v procesu se Sókratem 

figurovala vágní „nová božstva“ (καινὰ δαιμόνια).826 Liší se tedy adjektivum i substantivum, 

což zpochybňuje základní, sám o sobě pochybný předpoklad, na němž stavějí svou 

argumentaci Derenne a Rudhardt, že konkrétní obvinění obsažené v žalobě muselo věrně 

odpovídat definici trestného činu v textu zákona.827 Jediným možným východiskem by bylo 

tvrdit, že vedle zákona proti zavádění „cizích bohů“ zde byl ještě jiný, poněkud vágnější 

zákon o „novotaření“, na jehož základě byl souzen Sókratés, nebo připustit, že zákon byl 

jeden, ale Íóséfos ho parafrázuje účelově, což ovšem vyvolává otázku, jak onen zákon 

vlastně zněl. Sókratés každopádně nebyl a ani nemohl být obviněn ze zavádění „cizího 

boha“, tj. boha uctívaného nějakým cizím etnikem.828 Νěco podobného platí pro i Démada a 

Aristotela. 

Pokud by mělo jít o jeden zákon, je rovněž neudržitelné Ióséfovo tvrzení, že za zavádění 

cizích bohů byl zákonem stanoven trest smrti. Jak již bylo uvedeno, Athéňané rozlišovali 

mezi procesy, při nichž byl předem stanoven trest, a procesy, při nichž se o vině a trestu 

hlasovalo zvlášť, přičemž se rozhodovalo mezi trestem navrženým žalobcem a 

alternativním trestem, který si navrhoval odsouzený sám.829 Ve druhém případě tedy zákon 

stanovil, že určité jednání je trestné, konkrétní trest však nechal na vůli sporných stran a 

                                                                                                                                                                             

ἐπιτήδειον. – „Dovolili básníkům, aby libovolně zaváděli bohy podléhající všem vášním, a řečníkům dovolili, 

aby pomocí usnesení udělovali občanství tomu z cizích bohů, který by mohl být užitečný, jako by se jednalo o 

nějakou zcela bezvýznamnou událost.“ (upravený překlad Růženy Dostálové) 

826 Jak explicitně uvádí Platón i Xenofón (PLAT. Apol. 31c7–d2; Euthphr. 3b5-6; XEN. Apol. 12; Mem. I.1.2), 

formulace v žalobě proti Sókratovi vycházela z toho, že Sókratés často hovořil o čemsi božském/daimonském 

(τι/τὸ δαιμόνιον), co mu naznačuje, co by (ne)měl dělat (podle Platóna jen odrazovalo), srov. BRICKHOUSE – 

SMITH 1989, S. 34–36;  DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 95–98. Zda užití vágního plurálu poukazovalo i k netradičním 

božstvům, která vzývá Sókratés v Aristofanových Oblacích (srov. pozn. 789), je otázkou. Dosti scetná je 

spekulace, s níž přišel TAYLOR 1911, že Sókratés byl stíhán kvůli zavádění cizího, konkrétně pýthagorejského 

kultu, spojeného s vírou v nesmrtelnost. Tuto spekulaci vyvrátil již FERGUSON 1913. 

827 DERENNE 1930, s. 228–229; RUDHARDT 1960, s. 87, 92–92. 

828 Nic takového ostatně netvrdí ani Ióséfos. O Sókratově odsouzení hovoří dříve v souvislosti s jiným 

tvrzením, rovněž tendenčním, že Athéňané přísně trestali ty, kteří o bozích řekli byť jen jediné slovo, které 

bylo v rozporu s jejich zákony, přičemž zmiňuje Sókratovy neobvyklé přísahy a výroky o daimoniu, které mu 

mělo dávat znamení: JOS. Ap. II.37.262–263. 

829 Srov. výše, pozn. 124. 
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rozhodnutí soudu.830 Soud se Sókratem, během něhož bylo zavádění nových bohů jedním 

z bodů obžaloby, byl přitom ἀγὼν τιμητός, takže si Sókratés na místo trestu smrti 

požadovaného žalobci mohl navrhnou alternativní peněžní trest a provokovat s návrhem, 

že by měl být odsouzen ke stravování v prytaneiu.831 I kdyby tedy zákon zakazující zavádění 

cizích bohů existoval, sotva v něm mohl být explicitně stanoven trest smrti, jelikož pak by si 

Sókratés žádný alternativní trest navrhovat nemohl.832 Stejně tak Démadés by nemohl být 

odsouzen k pouhé pokutě. 

 Pokud si Ióséfos účelově vymyslel obligatorní trest smrti, mohl si stejně účelově 

vymyslet – či v dobré víře vydedukovat – existenci samotného zákona. Není tedy nutné 

předpokládat, že své tvrzení opíral o nějaké hodnověrné prameny. Kromě toho je velmi 

pochybné, že by hlavním a jediným důvodem odsouzení kněžky Nínos bylo zavádění cizího 

boha. Jak již bylo uvedeno, podle jiné verze byla odsouzena proto, že připravovala milostné 

lektvary.833 Při jejím odsouzení tedy hrálo podstatnou roli též obvinění z magických 

praktik.834 Problémem každopádně muselo být společensky podvratné chování, nikoli 

samotná novost či cizost boha, do něhož měla Nínos zasvěcovat.835 Ač jistě nelze popírat 

Ióséfovu sečtělost a znalost řecké kultury, nelze zároveň pochybovat o jeho schopnosti 

účelové manipulace a falešných citací. Výmluvný je příklad z Židovských starožitností. Když 

zde píše o tom, že Noe a další praotcové žili tisíc let, připouští, že toto tvrzení vyvolá u 

čtenářů nesouhlas a námitky. Na podporu židovské tradice se proto dovolává autority 

řeckých autorů, kteří prý rovněž psali o tom, že se v dávných dobách lidé dožívali tisíce 

                                                        

830 Z tohoto hlediska je zcela lichým argument, který na podporu Ióséfovy věrohodnosti uvádí FOUCART 1873, 

s. 135-136, že žalobce nemohl v případě procesu s Frýné požadovat trest smrti, pokud by tento trest nebyl 

stanoven zákonem. O Sókratovi, jímž je v opačném smyslu argumentováno zde, se Foucart příznačně 

nezmiňuje, což je dáno tím, že se zaměřuje na problém „cizích“, nikoli „nových“ bohů. 

831 PLAT. Apol. 36a-38b; DIOG. LAERT. 2.41-42. 

832 Na tento nikoli podružný detail zpochybňující Ióséfovu věrohodnost upozorňuje stručně LIPSIUS 1908, s. 

364, pozn. 29. 

833 Srov. pozn. 804. 

834 Jak poznamenává TRAMPEDACH 2001, s. 141, pozn. 15, zaměření na pouhý jeden bod by odporovalo soudní 

praxi v Athénách obvyklé. 

835 K sociálně podvratnému chování jak důvodu odsouzení srov. TRAMPEDACH 2001, s. 144-151; PARKER 1996, s. 

216; PARKER 2005a, s. 374. 
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let.836 Jde však slovy Felixe Jacobyho o zjevný „Schwindelzitat“.837 Podle toho, co víme 

z věrohodnějších pramenů, nejvyšší věk, jehož se kdy podle řeckých historiků někdo dožil, 

byl dvě stě či tři sta let.838 

 Nyní přejděme k tvrzení ze Serviova komentáře k Aeneidě, které bývá obhájci Ióséfem 

zmiňovaného zákona uváděno jako další zřejmý důkaz ve prospěch jeho existence: 

 

„Cautum enim fuerat et apud Athenienses et apud Romanos, ne quis novas introduceret 

religiones: unde et Socrates damnatus est et Chaldaei vel Iudaei sunt urbe depulsi.“839 

 

„Jak u Athéňanů, tak u Římanů bylo zakázáno zavádět nová náboženství: proto byl odsouzen 

Sókratés a z města byli vyhnáni Chaldejci či Židé.“ 

 

Servius hovoří jedním dechem o Athéňanech a Římanech, přičemž je zřejmé, že athénský 

případ nazírá z římské perspektivy.840 Jde navíc o tvrzení velmi obecné a existence nějakého 

zvláštního zákona z něho nutně nevyplývá. Nehovoří se zde o jednotlivých „cizích bozích“, 

ale obecně o „nových náboženstvích“, což může znamenat kompletní nahrazení tradičního 

náboženství něčím zcela jiným, případně jakékoli nové náboženské praktiky. V případě 

zmíněných Chaldejců šlo totiž hlavně o provozování astrologie.841 Serviovo tvrzení 

                                                        

836 JOS. Ant. Jud. I.108. Nejprve jmenuje básníka Hésioda, poté mythografy a historiky Hekataia, Helláníka, 

Akúsiláa, Efora a Níkoláa. 

837 JACOBY 1957, s. 328 a 475, komentáře ad HECAT. FGrH 1 F 35 a HELLAN. FGrH 4 F 202. 

838 Podle PLIN. Nat. hist. VII.154 a VAL. MAX. VIII.13. ext. 6 se měl Helláníkos zmiňovat o muži z Aitólie, který 

prý žil dvě stě let, což Damastés přebil tvrzením o jiném muži, který prý žil o sto let déle. 

839 SERV. ad VERG. Aen. VIII.187. Tvrzení stojí na konci komentáře ke slovům „vana superstitio veterumque 

ignara deorum“, jež básník vložil do úst Euandrovi hovořícímu o původu slavnosti k poctě Herkulově. 

Euandrus nejprve poznamená, že tuto slavnost jim nevnutila „pověra prázdná, neznalá prastarých bohů“, 

načež vyloží její aitiologii. Podle Serviova vysvětlení má spojení „veterumque ignara deorum“ vyjadřit, že 

„Herkula neuctíváme proto, že bychom buď každé náboženství považovali za pravdivé, nebo že bychom 

zanedbávali staré bohy“ („non ideo Herculem colimus, aut quia omnem religionem veram putamus, aut quia 

deos ignoramus antiquos“). Slova o „pravém náboženství“ jsou zjevně poznamenána dobou svého vzniku. 

S ohledem na Athény klasické doby jde o anachronismus už jen proto, že pro pojem religio neměli Řekové 

žádný ekvivalent. 

840 Relevantnost Serviova svědectví odmítají stručně SCHÖMANN 1857, s. 13, pozn. 18, a TRAMPEDACH 2001, s. 

140. Žádnou argumentaci však nerozvíjejí. 

841 O prvním vyhnání Chaldejců roku 139 psal VAL. MAX. I.3.2. K vyhánění astrologů docházelo opakovaně až 

do 1. stol. n. l. Srov. BEARD – NORTH – PRICE 1998, s. 113, 161, 231-233. 
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každopádně nelze interpretovat v souladu s Ióséfovým tvrzením jako důkaz o principiálním 

odporu proti inovacím a přijímání cizích bohů, což platí pro Athéňany stejně jako pro 

republikánský Řím. Římané sice některé cizí kulty čas od času zakazovali a jejich stoupence 

pronásledovali či vyháněli z města i Itálie, mnohé jiné si však během své expanze aktivně 

přisvojovali. Při nejznámějším náboženském pronásledování z doby republiky, jímž bylo 

potlačení bakchanálií roku 186, nebylo cílem zakázat uctívání boha Dionýsa jako takového, 

ale pouze omezit a dostat pod kontrolu jeho konkrétní podobu, jež byla z hlediska římského 

státu vnímána jako nebezpečná a podvratná.842 Problémem tedy nebyla ani tak samotná 

cizost uctívaného boha, jako podezřelé okolnosti jeho uctívání. V případě bakchanálií bylo 

podezřelé zvláště to, že se konaly v noci.843 

Mezi přístupem Athéňanů a Římanů musely nutně existovat jisté rozdíly. Římané ovládli 

mnohem větší území a s ním i větší množství cizích etnik s odlišnými náboženskými 

tradicemi, než se kdy Athéňanům mohlo zdát. Vzhledem k tomu musel být nesrovnatelně 

větší i rozsah netradiční náboženské aktivity, jíž se vládnoucí elita mohla cítit ohrožena. 

Z Athén také nemáme na rozdíl od Říma žádné zprávy o tom, že by zde docházelo ke stíhání 

a vyhánění celých skupin obyvatelstva vyznávajících cizí náboženství či k boření oltářů 

postavených cizím bohů. Sókratovo odsouzení, k němuž by nemohlo dojít bez soukromé 

iniciativy žalobců a za specifických politických okolností po prohrané peloponnéské válce, 

není zcela adekvátním ekvivalentem k vyhánění Chaldejců, Židů či Egypťanů, které bylo 

prováděno opakovaně z vůle senátu a nejvyšších úředníků státu.844 

                                                        

842 Události líčí LIV. XXXIX.8–19. Kromě toho se nápisně dochovalo související senatus consultum, které 

stanovovalo podmínky, za nichž se bakchanálie mohou do budoucna konat: CIL I2 581. Srov. LATTE 1960, s. 270-

272; BEARD – NORTH – PRICE 1998, s. 92-96; SKŘEJPEK 1999, s. 193-195; RÜPKE 2007, s. 39-41. 

843 Rovněž Cicero považoval noční rituály za principiálně podezřelé. Ve svém spise O zákonech proto navrhl 

zákon zakazující ženám konat v noci jakékoli obřady s výjimkou těch, které jsou konány v zájmu lidu 

(II.8.21.11: „Nocturna mulierum sacrificia ne sunto, praeter olla quae pro populo rite fient“) – těmi zřejmě 

myslel slavnost na počest Dobré Bohyně (Bona Dea), pořádané jednou za rok v domě konsula či prétora jeho 

manželkou a dalšími ženami; srov. LATTE 1960, s. 228-231; BEARD – NORTH – PRICE 1998, s. 129-130. 

844 Pokud by Athéňané měli pocit, že se nějaké cizí náboženství rozmohlo a je třeba ho potlačit, nic jim 

nebránilo ustavit zvláštní komisi vyšetřovatelů (či pověřit vyšetřováním areopag), jak učinili např. 

v souvislosti se zhanobením hermovek (či při Harpalově aféře), srov. AND. 1.14, 36, 40 atd.; DINARCH. 1.3-4; HARP. 

s.v. Ζητητής (Ζ 4); DEM. 24.11; LIPSIUS 1905, s. 117; WALLACE 1989, s. 198-201. Jediné, co je Cicero schopen uvést 

jako analogií k potlačení bakchanálií, je Aristofanova nedochovaná komedie, v níž byli souzeni a z města 

vyhnáni Sabazios a další cizí bozi: CIC. Leg. II.15.37 (šlo pravděpodobně o komedii Hóry, z níž se dochovalo 

několik fragmentů: AR. fr. 564–578 Kock = fr. 577–589 Kassel–Austin). Dovolávat se aristofanovské nadsázky 
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Jak již bylo řečeno, uctívání nových/cizích bohů je některými autory směšováno s 

právem budovat chrámy či oltáře. Zároveň není náležitě zohledňováno, kdo a kde je mohl, 

nebo naopak nemohl stavět. Foucart a Derenne, kteří obhajují existenci zákona proti 

zavádění cizích bohů, připouštějí, že cizinci usedlí v Athénách, především obchodníci, mohli 

v soukromí nerušeně uctívat své bohy a nikdo je kvůli tomu nepronásledoval, proti tomu 

však stavějí skutečnost, že pokud si chtěli postavit pro své božstvo chrám, museli získat 

povolení rady pěti set a lidového shromáždění.845 Povolení ke stavbě chrámu však není totéž 

co povolení uctívat nového boha nebo vykonat určitý rituál. Nový rituál totiž nutně 

nepotřebuje stavbu nového chrámu.846 Pokud si cizinci usedlí v Athénách chtěli postavit 

chrám, nemohli tak o své vlastní vůli učinit především proto, že nemohli jakožto cizinci 

vlastnit v Athénách nemovitosti. Museli si tedy především od athénského lidu vyžádat 

povolení k nabytí pozemku, kde by dotyčný chrám postavili.847 Sněmovní usnesení z roku 

333/2, jímž se vyhovovalo žádosti obchodníků z Kitia na Kypru, se povolovalo právě toto: 

nabytí pozemku (ἔνκτησις χωρίου), na němž by postavili chrám Afrodítě Nebeské.848 

                                                                                                                                                                             

jako nepřímého dokladu o existenci zákona je proto značně pochybné. Pokud by Cicero o nějakém athénském 

zákonu věděl, jistě by se o něm zmínil, zvláště když se na tomtéž místě zmiňuje o zákonu, jímž měl Diagondás 

z Théb zakázat noční slavnosti ve středním Řecku (muž tohoto jména je jinak zcela neznámý, takže někteří 

editoři opravují Diagondas na Pagondas, což by znamenalo, že zákonodárcem mohl být boiótarchos Pagóndás, 

který porazil Athéňany v bitvě u Délia roku 424, srov. THUC. IV.91–96; ani o něm však nic jiného nevíme). 

845 FOUCART 1873, s. 128; DERENNE 1930, s. 234. 

846 Neschopnost či možná spíše neochotu rozlišovat mezi stavbou svatyně a rituálem projevuje zvláště 

REVERDIN 1945, s. 216, podle něhož bezbožnost spočívala v konání „neautorizovaného rituálu“. Je proto třeba 

zdůraznit, že v souvislosti se zakládáním chrámů a stavěním oltářů je v pramenech užíváno sloveso ἱδρύεσθαι 

či ἐνιδρύεσθαι, nikoli εἰσφέρειν či εἰσάγειν. 

847 Tuto skutečnost zdůraznil již CAILLEMER 1877, s. 466. 

848 IG II2 337 = LSCG 34 = R/O 91; srov. PEČÍRKA 1966, s. 59-61; MIKALSON 1998, s. 30-31. Kitijským obchodníkům je 

zde uděleno právo vlastnit pozemek a postavit chrám za stejných podmínek, za jakých bylo Egypťanům 

povoleno postavit chrám bohyni Ísidě (ř. 42–45). Konkrétní podmínky tedy nejsou jasně vyřčeny a zůstávají 

neznámy, jelikož usnesení ve prospěch Egypťanů se nedochovalo. Nelze vyloučit, že zřízení nového chrámu 

vyžadovalo též souhlas bohů, tj. předpokládala se konzultace věštírny (či alespoň provedení věštebné oběti), 

stejně jako v případě Thráků, kteří počátkem peloponnéské války (rozhodně před rokem 429/8) dostali 

povolení postavit v Peiraieu chrám své bohyni jménem Bendis. O tom, že uvedení Bendidy do Athén posvětil 

nejen athénský lid, ale též věštírna v Dódóně, hovoří nápis z první třetiny 3. století: IG II2 1283 = LSCG 46, ř. 4-7. 

Dotazovat se bohů při zakládání chrámů či jakékoli jiné „náboženské inovaci“ bylo ostatně zcela běžné, jak 

ukazují XEN. An. V.3.7-9; PLAT. Resp. IV.427b-c; Leg. VI.759c; srov. GARLAND 1984, s. 80-81; GARLAND 1990, s. 87-90; 

PARKER 2000, s. 83-84; BURKERT 1996, s. 26. Samotný kult Bendidy se na rozdíl od dvou dříve zmíněných stal 
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O povolování provozovat nové rituály a uctívat samotnou bohyni na území Attiky zde není 

žádná řeč.849 

Je rovněž pochopitelné, že ani athénští občané nemohli stavět oltáře a chrámy, kde se 

jim zlíbilo, jak je zřejmé ze dvou již citovaných nápisů. Prvním je dodatek k usnesení o 

prvotinách odváděných do Eleusíny, kde se mj. nařizuje, aby basileus vytyčil svatyně 

v oblasti Pelargika a nikdo další aby zde bez svolení rady a lidu nestavěl oltáře.850  Druhým je 

usnesení o Thesmoforiu v Peiraieu, kde se mj. zakazuje svolávat v této svatyni bez povolení 

kněžky thiasy a instalovat posvátné objekty.851 V prvním případě je pokuta pět set drachem 

a stíháním je pověřen basileus, který má věc nahlásit radě pěti set. Ve druhém případě není 

konkrétní trestu uveden, ale stíháním je pověřen démarchos, který má věc předložit soudu 

v souladu se stávajícími zákony. Chování ve veřejných svatyních bylo zjevně regulováno 

větším množstvím zákonů či usnesení a za jejich překročení mohly být stanoveny konkrétní 

tresty, především peněžité pokuty. 

O tom, že by obec nějakým způsoběm zakazovala či regulovala budování svatyní a oltářů 

na soukromých pozemcích, nejsou naopak žádné doklady. Když Themistoklés po vítězství v 

bitvě u Salamíny zasvětil poblíž svého domu v dému Melité svatyni Artemidě s přízviskem 

Aristobúlé („Dávající nejlepší rady“), o žádné povolení k tomu zřejmě nežádal a zvolené 

přízvisko pak údajně vyvolalo nevraživost.852 O žádné povolení asi nežádal ani Platón, když 

                                                                                                                                                                             

součástí oficiálního náboženství obce. K její poctě byl totiž konán společný noční průvod Thráků a Athéňanů, 

který vycházel od obecního krbu (ἑστία) v prytaneiu, srov. PLAT. Resp. I.327a; NILSSON 1967, s. 833-834; PEČÍRKA 

1966, s. 122-130; GARLAND 1992, s. 111-115; PARKER 1996, s. 170-175. Autoři se vesměs shodují, že zavedení 

Bendidina kultu úzce souviselo se spojenectvím uzavřeným v téže době s thráckým králem Sitalkem. Za 

povolením uděleným Kitijským a Egypťanům zase mohly stát motivy ekonomické neboli snaha učinit Athény 

atraktivnější pro cizí obchodníky, srov. RHODES – OSBORNE 2003, s. 464–465. 

849 Kitijští obchodníci tak zřejmě již předtím mohli zcela beztrestně uctívat Afrodítu Nebeskou v domech, 

kde žili, zvláště pokud v Athénách pobývali již od 5. století, jak soudí PARKER 1996, s. 161 v pozn. 29. CAILLEMER 

1877, s. 466, zase zdůrazňuje, že Afrodíté Nebeská měla v Athénách oltáře dávno předtím, takže o povolování 

kultu nějakého nového boha nemůže být v tomto případě vůbec řeč. 

850 LSCG 5 = M/L 73 = IG I3 78, ř. 54-56: … τὸν δὲ βασ[ι]λέα hορίσαι τὰ hιερὰ τὰ ἐν τ[ο̑]-/ι Πελαργικο̑ι, καὶ τὸ 

λοιπὸν μὲ ἐνhιδρύεσθαι βομὸς ἐν το̑ι Πελα-/ργικο̑ι ἄνευ τε̑ς βολε̑ς καὶ το̑ δέμο… K nápisu srov. s. 49. 

851 IG II2 1177 = LSCG 36 = CGRN 78, ř. 4-6: … μηδὲ θιά[σο-]/[υς] συνάγει μηδὲ ἱερὰ ἐνιδρεύω[ν]-/[τα]ι… K nápisu 

srov. s. 51–52. Neutrum plurálu ἱερὰ zde označuje jakékoli objekty, které jsou předmětem kultu, tedy nejen 

oltáře, ale i sochy zasvěcené ex voto, srov. LSCG 129, ř. 13; LSS 107, ř. 5nn. 

852 PLUT. Them. 22.1-2; De malign. Her. 869c-d; srov. GARLAND 1992, s. 73-78; PARKER 1996, s. 155. Po svém 

pozdějším vyhnání z Athén a usídlení se v Magnésii nad Maiandrem zde Themistoklés zasvětil chrám Velké 
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v Akadémii založil svatyni Múz, jelikož tato svatyně asi nestála přímo v obecním gymnasiu, 

ale na přilehlém pozemku, který Platón pro svou filosofickou školu zakoupil.853 

Když Démosthenés v rámci svých invektiv zmiňuje, že Aischinés asistoval své matce při 

zasvěcovacích rituálech a účastnil se thiasů s dalšími opilci, netvrdí, že svolávání tiasů bylo 

v principu ilegální činností, za niž měli být oba pohnáni před soud, ale pouze naznačuje, že 

Aischinés nemůže být vzhledem ke své obskurní minulosti a rodičům dostatečně ryzím a 

věrohodným Athéňanem.854 Svolávání thiasů mimo veřejné svatyně a jiná státem chráněná 

místa nevyžadovalo žádné oficiální povolení. Rovněž nejsou doklady o tom, že by se různé 

náboženské spolky, které lidé ze soukromé iniciativy zakládali, musely někde registrovat.855 

Když Platón v Zákonech nařizuje, aby lidé chodili obětovat do veřejných svatyní, a 

zakazuje budování jakýchkoli soukromých svatyní a přinášení obětí v soukromí, nelze to 

chápat jako ozvuk athénské praxe, jak činí Reverdin, který Platónův návrh vydává za další 

důležitý doklad existence Ióséfem zmiňovaného zákona.856 Pomíjí přitom, že zde Platón (na 

rozdíl od Cicerona,857 který byl Platónem inspirován, zároveň však reflektoval římskou 

praxi) nehovoří o nových či cizích bozích, ale o bozích obecně.858 Neříká také nic o tom, že 

by uctívání dotyčných bohů mělo být nějak veřejně schváleno. Nařizuje pouze, aby 

soukromé svatyně či posvátné objekty, pokud už je někdo zbuduje, byly přeneseny do 

                                                                                                                                                                             

Matce: PLUT. Them. 30; STRAB. XIV.1.40; srov. FROST 1980, s. 223–224; ROLLER 1999, s. 161. Xenofón zase na svém 

statku ve Skyllúntu, který dostal od Sparťanů, nechal postavit chrám zasvěcený Artemidě: XEN. An. V.3.7-9. 

853 DIOG. LAERT. IV.1; MIKALSON 1998, s. 64–65. 

854 Srov. výše, pozn. 804; DEM. 18.259-260, 284; DEM. 19.199, 249, 281. V řeči O věnci, jež je mladší, své pomluvy 

ještě stupňuje a naznačuje, že Aischinův otec, učitel psaní, byl pouhý otrok a matka prostitutka (DEM. 18.129). 

Narážku na popravu kněžky, s níž srovnával Aischinovu matku v řeči O falesném vyslanectví, však neopakuje. 

855 Srov. ARNAOUTOGLOU 1998, s. 70-76. Hovořit o „autorizaci“, případně o „licencovaném“ a 

„nelicencovaném“ náboženství je v řeckém kontextu zavádějícím anachronismem, jak upozorňuje BREMMER 

2010, s. 35. Konkrétním autorem, na něhož touto výtkou míří, je PARKER 2005, užívající termín „unlicensed 

religion“ v souvislosti s různými okrajovými jevy včetně magie, jimž věnuje samostatnou kapitolu na s. 116–

135. Je s podivem, že v kapitole takto nazvané se Parker nevěnuje problému zavádění nových/cizích bohů a 

jeho údajného zákazu, pomineme-li zcela okrajové zmínky v souvislosti s magií. 

856 PLAT. Leg. X.909d-910e. REVERDIN 1945, s. 217. Zákaz soukromých svatyní je pouze jakýmsi váhaným 

dodatkem k mnohem obecnějšímu zákonu o trestání bezbožnosti. Tento zákaz, neznající žádné výjimky, je 

navíc v rozporu s dřívější pasáží, kde se uznává existence soukromých svatyní otcovských bohů (IV.717b). 

857 CIC. Leg. II.8.19.3: „Separatim nemo habessit deos, neve novos sive advenas, nisi publice adscitos.“ 

858 Na tento detail (bez zmínky o Ciceronovi) upozorňuje rovněž GERNET 1951, s. cxcv. 
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veřejných chrámů.859 To, čemu se Platón snažil zamezit, nebylo pronikání cizích kultů, ale 

snaha lidí tajně si usmiřovat bohy obětmi a modlitbami v rozporu se spravedlností.860 Takto 

usmiřováni přitom zjevně mohli být i tradiční bozi uctívaní celou obcí. 

Všichni autoři se vcelku shodují, že mnohá cizí božstva byla na území Athén uctívána, 

aniž by jejich kult byl obcí jakkoli oficiálně schválen. Například Adónidův kult, slavený 

ženami na střechách domů, v Athénách nikdy netvořil součást oficiálního náboženství obce, 

tj. neměl žádné oltáře ani chrám, ani nefiguroval v kalendáři obětí, zároveň však, pokud 

víme, nebyl nikdy zakázán.861 Podobně kult Sabazia, thráckého Dionýsa, na jehož uctívání 

podle všeho narážel Démosthenés v polovině 4. století, byl znám již Aristofanovi ve 

dvacátých letech století pátého.862 Z posměšných narážek u Aristofana a dalších komických 

básníků pak víme o mnoha dalších, více či méně podezřelých cizích bozích.863 

Autoři obhajující existenci Ióséfem zmiňovaného zákona se proto ve snaze překlenout 

tento rozpor mezi oficiálním zákazem a kontinuálním provozováním cizích kultů uchylují k 

tvrzení, že zákon sice existoval, nebyl však důsledně aplikován, což prý plynulo nutně 

z toho, že zde nebyl žádný zvláštní orgán, žádný veřejný žalobce, který by to měl na 

starosti, a podání žalob záviselo čistě na soukromé iniciativě jednotlivých občanů.864 

První část argumentu není v principu lichá, i když nelze uvést žádný jiný srovnatelný 

případ systematického porušování a zároveň nevymáhání zákona.865 Není ovšem pravda, že 

trestní stíhání bylo výlučně věcí soukromé iniciativy. Mnohé úřady totiž měly pravomoc či 

vyloženě povinnost určité přečiny stíhat a mohly udělovat pravomocné pokuty do určité 

                                                        

859 PLAT. Leg. X.910c5: εἰς τὰ δημόσια ἀποφέρειν ἱερὰ τὰ ἴδια. Jak soudí MORROW 1993, s. 493, pozn. 279, vágní 

neutrum τὰ ἱερὰ může označovat nejen svatyně, ale též rituály. Spíše však jde o bohům zasvěcené objekty, 

které jsou předmětem kultu a které lze fyzicky přenést, srov. výše, pozn. 851. 

860 PLAT. Leg. X.910.b. Z téhož důvodu Platón navrhuje potrestat smrtí těžké bezbožníky, kteří by navzdory 

své rituální nečistotě obětovali ve veřejných svatyních kterémukoli z bohů (X.910c-e). 

861 Srov. AR. Lys. 387-398; NILSSON 1967, s. 727-728; VERSNEL 1990, s. 103-105; PARKER 2005, s. 283-288; RUBEL 

2000, s. 256–257. 

862 Srov. AR. Vesp. 9; Av. 875; Lys. 388; NILSSON 1967, s. 836. 

863 Srov. NILSSON 1967, s. 837. 

864 FOUCART 1873, s. 137; DERENNE 1930, s. 234; REVERDIN 1945, s. 217; VERSNEL 1990, s. 128. 

865 Tři případy neuplatňování zákonů, které nacházíme v aristotelské Athénské ústavě, nepředstavují 

adekvátní paralelu, srov. výše, pozn. 492. Jedinou analogií je proto Diopeithovo usnesení, jehož historicita je 

však rovněž pochybná. 
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výše.866 Pokud by Athéňané považovali pronikání cizích kultů na území Attiky za problém, 

nebyli rozhodně odkázáni na čistě soukromou iniciativu odvážných jednotlivců, ale mohli 

podle potřeby pověřit vyšetřováním stávající úřady nebo ustavit zvláštní komisi.867 

Ve které době, za jakých okolností a z jakého konkrétního důvodu měl být zákaz 

zavádění cizích či nových bohů vlastně zaveden a kdy ho přestali důsledně uplatňovat? 

Nebo byl zákon od počátku jen jakýmsi prázdným gestem? Byl namířen primárně proti 

cizincům, nebo proti občanům? Tyto otázky nikdo neřeší. Většinou se implicitně 

předpokládá, že platil po celé páté i čtvrté století a týkal se všech. Pouze Versnel, který jeho 

existenci dosti zmateně spojuje s Diopeithovým usnesením, si klade otázku jeho zavedení a 

tvrdí, že musel být přijat buď v době mezi Diopeithovým usnesením a Sókratovým 

procesem – nejspíše v souvislosti s reformou zákonů roku 403/2 –, nebo až ve čtvrtém 

století, což by znamenalo, že Sókratovo obvinění bylo jen jakousi improvizací.868 Pokud 

ovšem připustíme, že obvinění vznesené proti Sókratovi se nemuselo opírat o žádné 

zvláštní zákonné ustanovení, pak není žádný důvod předpokládat, že se o zvláštní zákon 

musely opírat žaloby pozdější. Sókratův případ, který je nejstarším nepochybně doloženým 

případem, v němž takovéto obvinění padlo, mohl sloužit jako precedens. I když athénské 

právo neznalo princip závazného precedentu, konkrétní soudní rozhodnutí nepochybně 

posouvala vnímání rozsahu trestných činů a uplatnitelnosti různých procedur.869 

Při posuzování celé záležitosti je třeba oprostit se od monoteistické perspektivy, jež nám 

připadá samozřejmá. Zatímco židovský, posléze křesťanský jediný bůh byl žárlivý, a proto 

svému lidu nedovolovat uctívat žádného jiného boha kromě sebe, řečtí bozi byli pouze 

závistiví, což znamenalo, že jim pocty prokazované jiným nevadily, pokud nebyli připraveni 

o své vlastní. V Sókratově případě se obvinění ze zavádění nových božstev neoddělitelně 

pojilo s obviněním, že neuznává tradiční bohy uznávané obcí.870 Různé cizí, orgiastické kulty 

podle všeho rovněž nepředstavovaly problémem samy o sobě, ale pouze pokud narušovaly 

veřejný pořádek, pokud znamenaly oslabení loajality občanů k obci a jejím bohům, případně 

                                                        

866 Srov. HARRISON 1971, s. 4-36; HARRIS 2013a, s. 351–352. V nařízení ohledně Pelargika byl stíháním pověřen 

basileus, v usnesení o Thesmoforiu démarchos, srov. pozn. 58 a 60. Za nečinnost mohly být navíc úřady 

potrestány, což bylo obvyklé i v jiných řeckých obcích srov. HARRIS 2015, s. 68. Zde srov. pozn. YZ.   

867 Srov. výše, pozn. 52. 

868 VERSNEL 1990, s. 128-129. 

869 TODD 1993, s. 60-61; GAGARIN 2003, s. 188-190; dále srov. HARRIS 2013a, s. 246–273. 

870 To ostatně zdůraznil již SCHÖMANN 1857, s. 14. 
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pokud si neobčané jejich pomocí získávali větší vliv, než jim náleželo.871 Víme, že z aktivního 

politického života bylo v Athénách zákonem vyloučeno pět typů občanů, kteří se 

zpronevěřili svým občanský povinnostem. Šlo o lidi, kteří ubližovali rodičům, prostituovali 

se, promrhali dědictví, neplnili vojenské povinnosti nebo odhodili štít v bitvě.872 O tom, že 

by byli vyloučeni občané, kteří obětovali cizím bohům nebo se nechali zasvětit do kultu 

nějakého cizího boha, není nikde žádná zmínka. 

 Lze uzavřít, že doklady, které údajně dokazují existenci zákona zakazujícího zavádění 

nových či cizích bohů, jsou nevěrohodné, nedostatečné nebo irelevantní. Zároveň není 

jasné, co přesně měl zákon vlastně zakazovat. Rozhodně tedy nelze souhlasit s tvrzením 

některých novějších autorů, že Foucart a Derenne jeho existenci definitivně prokázali.873 

 

                                                        

871 A pokud se zdálo, že představují parodii eleusínským mystérií. 

872 Srov. WALLACE 1998, s. 63-65. 

873 RUDHARDT 1960, s. 92; DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 89. 
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4. Chronologický přehled (údajných) bezbožníků a procesů 

Jelikož absolutní ani relativní chronologie není vždy zcela jistá, pořadí případů je třeba brát 

jako orientační. Otazník za pořadovým číslem znamená, že pochybná je buď historicita (?h) 

– případy zcela nereálné označuji dvěma otazníky (?h?) –, nebo důvod stíhání (?d), jestliže 

předmět formální žaloby byl jiný než bezbožnost. Ta je zde zároveň pojímána v širším 

smyslu a zahrnuje i ostatní přečiny náboženského rázu jako svatokrádež či poškozování 

posvátných olivovníků. Prameny v poznámkách jsou řazeny primárně chronologicky, 

ovšem s tím, že na prvním místě jsou uváděny ty z nich, které o stíhání bezbožnosti přímo 

hovoří. Ostatní relevantní prameny jsou uváděny až dodatečně. Četné další prameny, které 

se dotyčných osob týkají, ale se stíháním pro bezbožnost nemají přímou souvislost, až na 

výjimky uváděny nejsou. Na závěr jsou připojeny odkazy na předchozí kapitoly, pokud se 

v nich o daném případu nějak pojednává. 

 

7./6. století 

1. Pobití Kylónových stoupenců a následné vyhánění osob stižených kletbou/poskvrnou 

(ἄγος); třicátá či dvacátá léta 7. století (?).874 

Athénský aristokrat Kylón, švagr megarského tyrana Theágena a olympijský vítěz – 

podle Eusebiovy Kroniky zvítězil na 35. olympijských hrách, tj. roku 640 –, se pokusil 

zmocnit vlády v Athénách a se svým stoupenci obsadil Akropoli. Tam byli obklíčeni, 

vyhladověni a donuceni se vzdát, a ač se uchýlili k oltářům a měli status prosebníků, 

představitelé obce je nechali pozabíjet. To bylo po jisté době shledáno jako závažné 

provinění vůči Athéně, odpovědné osoby byly i s rodinami vyhnány a k očistě obce byl 

přizván Kréťan Epimenidés. Rodiny se po čase vrátily, ale problém jejich dědičné 

kletby/poskvrny znovu ožil, respektive byl účelově vyvolán, když se po svržení tyranidy 

Peisistratovců roku 510 dostali do sporu Kleisthenés, který prosazoval nové politické 

uspořádání, a Ísagorás, který hájil tradiční vládu aristokracie. Roku 408/7 se Ísagorás stal 

                                                        

874 Prameny: HDT. V.70–73; THUC. I.126–127; [Arist.] Ath. pol. 1; 20.2–3; PLUT. Sol. 12.1–9; srov. HDT. I.61.1; AR. Eq. 

445–446 se scholii; PLUT. Per. 33.1–2; dále srov. PLAT. Leg. I.642d–e. Literatura: GOMME 1945, s. 425–431; RHODES 

1981, s. 79–84, 245–247; PARKER 1983, s. 16–17; OSTWALD 1986, s. 528–529; HORNBLOWER 1991, s. 202–210; DE BRUYN 

1995, s. 74–76; TRAMPEDACH 2005, s. 163 (č. G1); WELWEI 20112, I, s. 133–137, II. s. 10; PHILLIPS 2013, s. 47–52 (č. 1); 

FILONIK 2013, s. 23; dále srov. SCHÖPSDAU 1994, s. 220–222. Zde srov. s. 134–135. 
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archontem a s podporou spartského krále Kleomena vypudil nejen Kleisthena, ale údajně i 

dalších sedm set rodin či domácností, přičemž zároveň byly vykopány a za hranice 

vyvrženy kosti mrtvých; poměry se však rychle obrátily, Ísagorás musel sám opustit Athény, 

naopak lidem, které vyhnal, bylo dovoleno se vrátit. 

Skutečný průběh a chronologii událostí, k nimž mělo dojít v 7. a 6. století, sice nelze 

rekonstruovat, ale to není až tak podstatné. Podstatné je, že ve druhé polovině třicátých let 

5. století se jich chopili Sparťané a tlačili na Athéňany, aby se zbavili kletby/poskvrny: chtěli 

tak dosáhnout odstranění či alespoň oslabení Periklea. Jejich snaha sice nebyla úspěšná, jak 

uvádí Thúkýdidés a po něm opakuje Plútarchos, narážka v Aristofanových Jezdcích z roku 

424 nicméně ukazuje, že obviňování z dědičného provinění vůči Athéně bylo proti 

oponentům využíváno i některými Athéňany, i když jiným připadalo směšné. 

 

5. století do archonta Pýthodóra (404/3) 

2. (?h) Aischylos, syn Euforiónův; před r. 456/5.875 

Tragický básník Aischylos se měl provinit tím, že v jedné ze svých her poodhalil 

tajemství eleusínských mystérií. Podle nejstaršího dokladu, jímž je stručná narážku u 

Aristotela, se hájil tím, že nevěděl, že jde o věci tajné/nevyslovitelné. Protichůdná líčení, 

která nacházíme u dalších autorů, je třeba brát s rezervou. Shodují se v tom, že Aischylos 

byl osvobozen. Pouze Ailiános přímo říká, že byl stíhán pro bezbožnost, neuvádí však 

konkrétní důvod. S Hérakleidem Pontským se shoduje, že Aischylovi hrozilo ukamenování, 

ale nakonec byl omilostněn kvůli vojenským zásluhám svého bratra i svým vlastním. Dosti 

nevěrohodné je tvrzení Klémenta Alexandrijského, že Aischylos nebyl do mystérií vůbec 

zasvěcen. Tvrzení, že ho soudil areopag, nemusí svědčit o tom, že k procesu došlo před 

Efialtovou reformou roku 462/1, ale může reflektovat úlohu areopagu v římské době. 

Pokud má celý případ reálný základ, mohlo k němu dojít v zásadě kdykoli mezi počátkem 

5. století, kdy Aischylos uvedl svou první hru, a dobou krátce před rokem 456/5, kdy podle 

tradice zemřel během druhé návštěvy Sicílie. 

 

                                                        

875 Prameny: ARIST. EN III.2 1111a9–10; HERACL. PONT. fr. 170 = TrGF T 93b; AEL. VH V.19; CLEM. AL. Strom. 

II.14.60.1–3; k počátku dramatické tvorby srov. TrGF 3 T 1.2; 2; 52; k roku smrti TrGF 3 T 3–5. Literatura: DERENNE 

1930, s. 242; MACDOWELL 1978, s. 198–199; BURKERT 1983 [1972], s. 252; OSTWALD 1986, s. 529–530; LEFKOWITZ 1987, 

s. 160–161; WALLACE 1989, s. 107; BAUMAN 1990, s. 45–47; DE BRUYN 1995, s. 76–78; PHILLIPS 2013, s. 444–445 (č. 

343); FILONIK 2013, s. 23–25. Zde srov. s. 29–30, 62. 
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3. (?h) Anaxagorás z Klazomen (DK 59); padesátá léta, r. 438/7, 435/4, 433/2, 432/1, 430 (?).876 

 Prvním filosofem, kterého Athéňané údajně stíhali pro bezbožnost, byl Anaxagorás 

z Klazomen. Diogenés Laertios uvádí hned čtyři značně odlišné verze procesu, které se 

nicméně shodují v tom, že na Anaxagorově straně stál jeho žák a athénský státník Periklés. 

O tom, že Periklés byl Anaxagorovým žákem, psal již Platón ve Faidrovi a Ísokratés v řeči 

O výměně majetku, o procesu se však nezmiňují. Diodóros a Plútarchos dávají Anaxagorovo 

pronásledování do souvislosti s útoky proti Perikleovi z konce třicátých let 5. století, toto 

spojení je však z vícera důvodů problematické. Především udivuje fakt, že o Anaxagorovi 

není žádná zmínka ve fragmentech attické komedie. Je proto možné, že proces se konal již 

v letech padesátých, pokud ovšem k nějakému procesu vůbec došlo. Pochybná je především 

historicita Diopeithova usnesení, o němž v souvislosti s Anaxagorou píše Plútarchos. 

Podle standardního výkladu, který nacházíme explicitně u Sótióna, Ióséfa Flávia či 

Libania, byl Anaxagorás obžalován kvůli tvrzení, že Hélios (Slunce) je rozžhavený kámen. 

Jako nejstarší narážka na proces je obvykle vykládána pasáž z Platónovy Obrany Sókrata, ve 

skutečnosti však tato pasáž mohla vznik celé tradice o Anaxagorově stíhání teprve 

inspirovat (Gershenson, Wallace). Žalobce Melétos je zde nejprve přiveden k tomu, aby své 

původní obvinění, že Sókratés neuznává bohy obce, změnil na obvinění, že Sókratés nevěří 

v žádné bohy. Na dotaz, zda nevěří ani v božství Slunce a Měsíce jako ostatní lidé, Melétos 

odpoví, že Sókratés prohlašuje Slunce za kámen a Měsíc za Zemi. Teprve v reakci na toto 

tvrzení se Sókratés Meléta ironicky zeptá, zda si myslí, že žaluje Anaxagoru, načež zdůrazní, 

že Anaxagorova kniha, v níž se o těchto a dalších nesmyslných věcech píše, je obecně známá 

a lze ji koupit za jednu drachmu na tržišti, takže mladí lidé by se Sókratovi asi vysmáli, 

kdyby Anaxagorovy myšlenky vydával za své vlastní. 

Sókratés tedy primárně poukazuje na fakt, že v Athénách přelomu 5. a 4. století byly 

Anaxagorovy teorie obecně známé, a vůbec nejde o to, že by kvůli nim byl Anaxagorás sám 

                                                        

876 Prameny: PLAT. Apol. 26d–e; DIOD. SIC. XII.39.2; PLUT. Per. 32.2–3, 5; Nic. 23.4; De exil. 607f; Prof. virt. 84f; De 

superst. 169f; DIOG. LAERT. II.12–14 (= SOT. fr. 3; SAT. fr. 14; HERM. SMYRN. fr. 30; HIERON. RHOD. fr. 41); JOS. Ap. 2.265; 

LIB. Decl. 1.153, 154; dále srov. PLAT. Phaedr. 270a; ISOCR. 15.235; AR. Pax. 406–413. Literatura: GEFFCKEN 1907; 

ROSENBERG 1915, s. 215–217; TAYLOR 1917; DERENNE 1930, s. 13–41; DAVISON 1953, s. 39–45; GERSHENSON – GREENBERG 

1964, s. 346–348; GUTHRIE 1965, s. 322–323; MONTUORI 1988 [1967]; MEIGGS 1972, s. 435–436; DOVER 1978, s. 31–32; 

MANSFELD 1980; WOODBURY 1981; HERSHBELL 1982; WALLACE 1994, s. 136–138; RAAFLAUB 2000, s. 107; DREßLER 2010, s. 

63–88; PHILLIPS 2013, s. 445–447 (č. 344); FILONIK 2013, s. 26–33; k neexistenci kultu Slunce v klasických Athénách 

srov. NILSSON 19673, s. 839; MIKALSON 1989, s. 97–98. Zde srov. kap. 3.2.7, zvl. s. 129–131, 141–142, 149–152, 171–

175, 180–181, 185–186. 
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někdy v minulosti stíhán. Sókratovo prohlášení o Slunci a Měsíci navíc nelze považovat za 

uspokojivé vyvrácení prvního bodu žaloby, že neuznává bohy obce. Vyznávat božství Slunce 

bylo nepochybně klíčovým dokladem zbožnosti pro Sókrata a Platóna, pro Athéňany však 

sotva. I když Slunce asi tradičně bylo považováno za jedno z mnoha božstev, v klasických 

Athénách nebylo předmětem žádného zvláštního veřejného kultu, nemělo žádný chrám, 

oltář ani kněze. V Aristofanově komedii Mír z roku 421 je přinášení obětí Slunci a Měsíci 

namísto bohům podáváno jako praxe typická pro barbary. Veškeré doklady o tom, že Slunce 

je bůh uznávaný všemi lidmi, pocházejí z filosofických spisů. 

 

4. (?h; ?d) Aspasiá z Mílétu; r. 438/7, 435/4, 433/2, 432/1 (?).877 

 Podle Plútarchova líčení v Životě Perikleově byla Perikleova družka Aspasiá obviněna 

komickým básníkem Hermippem jednak z bezbožnosti, jejíž konkrétní obsah však není blíže 

specifikován, jednak z toho, že k Perikleovi vodila svobodné ženy (svobodou je míněn 

protiklad k otroctví). Soud ji prý proti právu osvobodil, jelikož Periklés se za ni přimlouval a 

prolil mnoho slz, jak Plútarchos dodává s odvoláním na Aischina sókratika, jehož dialog 

Aspasiá jmenuje explicitně na jiném místě. Plútarchos líčí proces v souvislosti 

s bezprostředními příčinami peloponnéské války vedle žaloby proti Anaxagorovi a Feidiovi, 

tato souvislost je však nejspíše pouhý konstrukt, i kdyby k procesu samému skutečně došlo. 

Fakt, že žalobcem měl být komický básník, vyvolává podezření, že Aischinova zpráva o 

procesu mohla vycházet z dramatické situace v nedochované Hermippově komedii, což 

zároveň znamená, že se žádný proces konat nemusel, jelikož komičtí básníci si zcela volně 

vymýšleli (Rosenberg, Adcock, Donnay, Dover, Wallace, Raaflaub, Filonik). 

Nekritického či zlomyslného výkladu komedie se přitom nemusel dopustil teprve 

Aischinés. O stíhání Aspasie pro bezbožnost i o Perikleových slzách, které ji zachránily, psal 

také sókratik Antisthenés, jak uvádí Athénaios. Antisthenův dialog Aspasiá byl 

                                                        

877 Prameny: PLUT. Per. 32.1, 3, 5 = AESCHIN. SOCR. SSR VI A 67; ATHEN. XIII.56 (589e) = ANTISTHEN. SSR V A 143; 

srov. schol. AR. Eq. 969; k obrazu Aspasie jako filosofky/sofistky a učitelky řečnictví srov. CALL. fr. 15 Kock (= 

schol. PLAT. Menex. 235e); PLAT. Menex. 235e–236a; SUDA, s.v. Ἀσπασία (Α 4202). Literatura: JUDEICH 1896, sl. 1718–

1720; ROSENBERG 1915, s. 217–219; ADCOCK 1927, s. 478; DERENNE 1930, s. 18; NESTLE 1940, s. 480; DONNAY 1968, s. 29; 

SCHACHERMEYR 1968, s. 70–71; FAHR 1969, s. 23; SCHWARZE 1971, s. 110–113; DOVER 1978, s. 27–29; OSTWALD 1986, s. 

195; STADTER 1989, s. 297–298, 303; WALLACE 1994, s. 131–132; HENRY 1995, s. 24–25; BANFI 1999, s. 43–46; RUBEL 

2000, s. 92; RAAFLAUB 2000, s. 106–107; STROTHMANN 2003, s. 172; GKARAS 2008, s. 4–9; DREßLER 2010, s. 71–72; 

FILONIK 2013, s. 28–29; k rozdílu mezi Antisthenovým a Aischinovým dialogem Aspasiá srov. HENRY 1995, s. 30–

32, 40–45. Zde srov. kap. 3.2.7, zvl. pozn. 540, 556; s. 129, 131, 147–148, 152. 
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pravděpodobně starší než dialog Aischinův. Zatímco Antisthenés od komických básníků 

převzal negativní obraz Aspasie jako smyslné prostitutky, která Periklea zkazila, Aischinés ji 

prezentoval jako vzdělanou ženu, která vyučovala řečnictví, podobně jako Platón v 

Menexenovi; provokativní myšlenka, že to byla právě Aspasiá, žena a cizinka, kdo naučil 

Periklea mluvit, měla přitom rovněž základ v komedii. Podle některých badatelů vychází 

Athénaiovo tvrzení rovněž z Aischina (Stadter, Gkaras); právě tak je ovšem možné, že 

Aischina s Antisthenem zaměnil Plútarchos – Antisthena totiž na jiném místě rovněž cituje. 

Je každopádně zřejmé, že pro autory komedií i sókratovských dialogů byla Aspasiá 

postavou, která inspirovala k odvážným spekulacím. Někteří badatelé vážně věří, že Aspasiá 

byla vzdělanou a osvícenou ženou, jelikož přicházela z Iónie, čímž zároveň vysvětlují, proč 

Athéňanům vadila a byla stíhána pro bezbožnost (Judeich, Nestle, Schachermeyr, Fahr). 

I když jistě nelze zcela vyloučit, že Aspasiá stanula před soudem a na Perikleovu 

přímluvu byla osvobozena, skutečný důvod, průběh ani datum procesu nepovažuji 

vzhledem k pochybné věrohodnosti pramenů za možné rekonstruovat. 

 

5. (?d) Feidiás, syn Charmidův; r. 438/7, 435/4, 433/2, 432/1 (?).878 

 Athénský sochař Feidiás, který pro Athénin chrám na Akropoli vytvořil slavnou sochu 

Athény Parhenos ze zlata a slonoviny, byl prý následně stíhán pro zpronevěru, přičemž 

stíhání zároveň mířilo i proti Perikleovi, který měl nad stavebními pracemi dohled. Ze 

strachu, že by ho mohl stihnout stejný osud jako sochaře, se prý Periklés rozhodl odvést 

pozornost rozpoutáním peloponnéské války. Toto je podání, které nacházíme u Diodóra, 

Plútarcha a Aristodéma, vycházejících z Efora. Diodóros uvádí, že Feidiás byl zatčen na 

základě udání jednoho ze spolupracovníků, o výsledku procesu však nic neříká. Podle 

Aristodéma byl odsouzen pro zpronevěru, zatímco podle Plútarcha bylo obvinění z odcizení 

zlata vyvráceno, a proto se objevilo náhradní obvinění, které mířilo na to, že ve scéně boje 

                                                        

878 Prameny: AR. Pax 605; DIOD. SIC. XII.39.1–2; PLUT. Per. 31.2–5, 32.6; PHILOCH. FGrH 328 F 121 (= schol. AR. Pax 

605); ARISTODEM. FGrH 104 F 1.16.1; srov. PAUS. V.14.5. Literatura: SCHÖLL 1888, s. 20–34; ROSENBERG 1915, s. 219–

223; DERENNE 1930, s. 18–19; LENDLE 1955; DONNAY 1968; SCHWARZE 1971, s. 147–148; DE STE. CROIX 1972, s. 236; 

MACDOWELL 1978, s. 149; MANSFELD 1980, s. 40–47, 52–70; TRIEBEL-SCHUBERT 1986; AMELING 1986; STADTER 1989, s. 

284–286, 291–296; PODLECKI 1996, s. 102–108; RAAFLAUB 2000, s. 102–105; PELLING 2000, s. 153; RUBEL 2000, s. 99; 

DREßLER 2010, s. 69–71; AZOULAY 2014 [2010], s. 124; PHILLIPS 2013, s. 339–340 (č. 270); FILONIK 2013, s. 26–28; 

SAMONS 2016, s. 199–200. Zde srov. kap. 3.2.7, zvl. pozn. 556, s. 128–129, 131, 146–148, 152. 
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s Amazonkami na Athénině štítě Feidiás zobrazil sám sebe a Periklea. Následně byl uvězněn 

a ve vězení ještě před procesem onemocněl nebo byl otráven a zemřel. 

 Eforovskému podání, které má záchytný bod ve verši z Aristofanova Míru, odporuje 

podání Filochorovo, o němž nás informují scholia k tomuto verši. Podle Filochora byl 

Feidiás stíhán o šest let dříve, než vypukla válka, což zpochybňuje představu o časové i 

kauzální souvislost mezi oběma událostmi. Podle prvního scholia byl Feidiás odsouzen kvůli 

zpronevěře slonoviny, podle druhého scholia šlo o zlato. Feidiás uprchl do Élidy, kde 

vytvořil sochu Dia Olympského, ale i zde se dopustil zpronevěry a Élidští ho popravili. 

 Jako čirou smyšlenku je třeba odmítnout především Plútarchovo tvrzení o náhradním 

obvinění ze zobrazení Feidiovy a Perikleovy tváře. Pochybné je i tvrzení o smrti 

v athénském vězení, pokud má pravdu Filochoros, že na Diově soše v Olympii Feidás 

pracoval až po dokončení Athéniny sochy. Ovšem i Filochorovo tvrzení o zpronevěře a 

popravě v Élidě působí podezřele, máme-li věřit Pausaniovi, že Feidiovi potomci dostali 

privilegium udržovat Diovu sochu. K nějakému stíhání a zřejmě i odsouzení v Athénách 

nejspíše došlo, protože pokud by Feidiás k žádné úhoně nepřišel, Aristofanova narážka by 

nedávala přílišný smysl. 

 

6. (?d; ?h) Periklés, syn Xanthippův; r. 430/429 (?d) + dříve (?h): r. 438/7, 435/4, 433/2.879 

Je jisté, že během druhého roku peloponnéské války, tj. roku 430/429, byl Periklés 

sesazen z úřadu stratéga a odsouzen k vysoké pokutě. Přít se lze jen o to, zda formálním 

důvodem odsouzení byla krádež/zpronevěra, jak uvádí Platón, nebo vojenský neúspěch. 

Podle Diodóra a Plútarcha byl navíc Periklés stíhán již před válkou v souvislosti s Feidiovým 

případem. Diodóros hovoří přímo o obvinění ze svatokrádeže, zatímco Plútarchos se 

zmiňuje o usneseních, která určovala, jakým způsobem mají soudci o Perikleovi hlasovat. 

Ani jeden však neuvádí, jak celá věc dopadla. Část badatelů se kloní k názoru, že spojení 

s Feidiovým procesem vzniklo omylem a Periklés by stíhán jen jednou během druhého roku 

                                                        

879 Prameny: (a) odsouzení r. 430/29: THUC. II.59, 65.1–4; DIOD SIC. XII.45.4–5; PLUT. Per. 35.4–5; srov. PLAT. Gorg. 

515e–516a; (b) stíhání v souvislosti s Feidiovým procesem: DIOD. SIC. XII.39.2; PLUT. Per. 32.3–4; srov. ARISTODEM. 

FGrH 104 F 1.16.1; SUDA, s.v. Φειδίας (Φ 246); schol. AR. Nub. 859b. Literatura: BELOCH 1884, s. 330–335; SWOBODA 

1893; ROSENBERG 1915, s. 215; ADCOCK 1927, s. 478; KIENAST 1953, s. 222–223; FROST 1964a; DONNAY 1968, s. 33–34; 

HANSEN 1975, s. 71–73; MANSFELD 1980, s. 47–51, 70–76; OSTWALD 1986, s. 191–192; STADTER 1989, s. 301, 323–324; 

LEWIS 1992b, s. 398; BANFI 1999, s. 40–42; RUBEL 2000, s. 99–101; RAAFLAUB 2000, s. 98–100, 104–105; PHILLIPS 2013, 

s. 340–341 (č. 271); FILONIK 2013, s. 27. Zde srov. kap. 3.2.7, zvl. s. 129–130, 135–136, 146, 151–153, dále s. 185–188. 
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války. Jiní existenci dvou zvláštních procesů hájí, jelikož Plútarchem zmiňovaný návrh, aby 

soudci brali hlasovací kaménky z oltáře, prý dává smysl pouze v souvislosti se zpronevěrou 

zlata určeného na Athéninu sochu, tj. se zpronevěrou posvátných peněz. Plútarchem 

citovaná usnesení však nemusí být vůbec autentická. 

 

7. Muž z Megar; 2. polovina 5. století (?).880 

V lýsiovské řeči Proti Andokidovi z roku 400 či 399 žalobce připomíná, že jeho děd Dioklés, 

syn hierofanta Zakora, kdysi Athéňanům radil, jak naložit s jistým Megařanem, který se 

dopustil bezbožnosti: Dioklés odmítal návrh na okamžitou popravu bez soudu, jelikož chtěl, 

aby proběhl soud, který by všem lidem ukázal, jaký trest čeká na bezbožníky. Lze 

předpokládat, že Megařan byl nakonec popraven (ať již soud proběhl, nebo ne), jinak by se o 

něm Andokidův žalobce nezmiňoval. V čem spočívala údajná bezbožnost, není řečeno, lze se 

však dohadovat, že mohlo jít o porušení tzv. megarského usnesení z konce třicátých let 5. 

století, v němž se Megařanům kolektivně zakazoval vstup na athénské území. Usnesením 

Athéňané reagovali na to, že Megařané zorali posvátnou louku na hranicích mezi oběma 

státy, a proto překročení zákazu mohlo být vnímáno jako srovnatelné s touto původní 

bezbožností. Zároveň by to představovalo dobrou paralelu k Andokidovu případu (č. 20). 

 

8. (?h) Diogenés z Apollónie (DK 64); druhá polovina 5. století (?).881 

 I když přírodně filosofické teorie, které Aristofanés v komedii Oblaka přisuzuje Sókratovi, 

z podstatné části připomínají teorie Diogena z Apollónie, sám Diogenés není explicitně 

zmíněn, a to ani v jiných komediích, takže není jisté, zda Athény vůbec navštívil. Jediný 

náznak přítomnosti v Athénách představuje tvrzení Démétria z Faléru, že Diogenovi zde 

málem hrozilo nebezpečí, čímž se míní soudní stíhání. Toto tvrzení, které bylo součástí 

širšího výpadu proti Athéňanům a jejich odporu k filosofům, nelze brát příliš vážně. 

 

9. (?h) Prótagorás z Abdér (DK 80); po r. 421 (?).882 

                                                        

880 Prameny: [LYS.] 6.54. Literatura: TODD 2007, s. 474; FILONIK 2013, s. 25. K megarskému usnesení srov. zde 

pozn. 539. 

881 Prameny: DIOG. LAERT. IX.57 = DEMETR. fr. 91. Literatura: DERENNE 1930, s. 42–43; DREßLER 2010, s. 135–136; 

FILONIK 2013, s. 52. Zde srov. pozn. 702, 703, 739. 

882 Prameny: CIC. N.D. I.23.63; JOS. Ap. II.37.266; PLUT. Nic. 23.4; SEXT. EMP. Math. IX.56–57; DIOG. LAERT. IX.52, 54 

(= ARIST. fr. 67 Rose); EUS. Praep. Ev. XIV.19.10; schol. PLAT. Resp. X.600c; SUDA, s.v. Πρωταγόρας (Π 2958); 
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Přední sofista Prótagorás z Adbér byl v Athénách nepochybně známý. Jako dramatická 

postava se objevuje v Eupolidově komedie Pochlebníci (r. 421), kde je jedním z mužů, které 

hostí athénský boháč Kalliás, syn Hipponíkův. V Kalliově domě se odehrává i Platónův 

dialog Prótagorás, jehož dramatické datum rovněž částečně odpovídá situaci konce 

dvacátých let, pokud by nebyli přítomni Perikleovi synové, kteří zemřeli o deset let dříve. 

 Podle tradice, doložené v různých variantách u četných pozdních autorů, byli Athéňané 

pobouřeni začátkem Prótagorova spisu O bozích, v němž napsal, že o bozích nemůže vědět, 

zda existují, nebo ne, a jací jsou, jelikož tomu brání jejich nezjevnost a krátkost lidského 

života (DK 80 B 4). Jeho spisy proto dali Athéňané veřejně spálit a on sám byl buď vyhnán, 

nebo uprchl a byl v nepřítomnosti odsouzen k smrti, během útěku pak zemřel, když se s ním 

potopila loď. Diogenés Laertios uvádí i jméno žalobce: Pýthodóros, syn Polyzélův, který 

patřil k oligarchické vládě čtyř set roku 411 (a za oligarchické třicítky r. 404/403 byl 

archontem). Tvrzení, že podle Aristotela byl žalobcem Euathlos, vyvolává otázku, zda 

nedošlo ke zmatení s jiným sporem, na který Diogenés naráží o něco dříve: spor s žákem 

Euathlem o zaplacení výuky. 

Historicitu Prótagorova stíhání kvůli vyjádření o bozích neodmítl teprve Dover, ale již 

Burnet a von Fritz, především s odkazem na Sókratovo vyjádření v Platónově dialogu Menón 

(91d–e), podle něhož se Prótagorás během života i po smrti těšil velkému uznání. Wallace 

ukazuje naprostou anachroničnost představy, že by se Athéňané 5. století mohli chtít snažit 

zabránit šíření závadných myšlenek pálením knih, jelikož tehdejší kultura byla ještě 

primárně orální. Záměr sbírat a pálit filosofické texty je doložen až koncem 4. století, navíc 

v prostředí spíše protidemokratickém: podle Aristoxena chtěl Platón sesbírat a spálit 

Démokritovy spisy, ale pro jejich rozšířenost mu to rozmluvili. Spekulovat o přesném datu 

procesu, k němuž nejspíše vůbec nedošlo, považuji za bezpředmětné. 

                                                                                                                                                                             

k utopení v moři srov. DIOG. LAERT. IX.55 = PHILOCH. FGrH 328 F 217 (možná narážka je již u PLAT. Tht. 171d); dále 

srov. EUP. fr. 146–147 Kock = 157–158 Kassel–Austin; PLAT. Men. 91d–e; ARISTOXEN. fr. 131 = DIOG. LAERT. IX.40; 

k Pýthodórovi srov. [ARIST.] Ath. pol. 29.1, 35.1; XEN. Hell. II.3.1; ke sporu s Euathlem srov. DIOG. LAERT. IX.56; GELL. 

V.10.3–16 (v obou verzích je žalobcem Prótagorás); k Euathlovi srov. AR. Ach. 710; Vesp. 592; QUINT. III.1.10. 

Literatura: BURNET 1914, s. 111–112; DERENNE 1930, s. 45–55; DAVISON 1953, s. 35–36; VON FRITZ 1957, sl. 909–911; 

GUTHRIE 1969, s. 263; WINIARCZYK 1974; DOVER 1976, s. 34–37; WALLACE 1994, s. 133–135; WALLACE 1996; PODLECKI 

1996, s. 97–98; RUBEL 2000, s. 157–166; LENFANT 2002; DREßLER 2010, s. 89–99; PHILLIPS 2013, s. 450–452 (č. 347); 

FILONIK 2013, s. 36–39; DREßLER 2014, s. 297–302; k dramatickým datům Platónova dialogu srov. WALSH 1984; 

Prótagorův blízký vztah k Perikleovi, o němž píše Plútarchos v Životě Perikleově, je možná fikcí, srov. STADTER 

1991, s. 112–115; PODLECKI 1996, s. 93. Zde srov. pozn. 667, 689, s. 166, dále pozn. 574 (na konci). 
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10. (?h) Prodikos z Keu (DK 84); konec 5. století (?).883 

 Sofista a přírodní filosof Prodikos z Keu byl v Athénách nepochybně známý, jelikož na 

něho ve svých komediích z dvacátých a desátých let 5. století naráží Aristofanés. Diogenés 

Laertios se o něm zmiňuje pouze mimochodem v kapitole o Prótagorovi, o jeho stíhání 

proto nic nepíše. Teprve v byzantském slovníku Suda a ve scholiích k Platónovi nacházíme 

tvrzení, že Prodikos byl donucen vypít bolehlav kvůli kažení mládeže. Toto tvrzení, zjevně 

inspirované Sókratovým případem, je odmítáno všemi badateli, i když Willink se snaží na 

základě značně nepřímých důkazů doložit, že Prodikos byl v Athénách nežádoucí osobou a 

stíhání pro bezbožnost mu hrozilo. 

 

11. Diagorás z Mélu; r. 415/4 nebo dříve.884 

 Bezbožníkem prvního řádu, jehož se zároveň nepodařilo potrestat, byl pro Athéňany 

básník Diagorás z Mélu. Jak je zřejmé z parodické narážky v Aristofanových Ptácích, 

uvedených roku 414, Athéňané přijali zvláštní usnesení, které za Diagorovo zabití slibovalo 

odměnu ve výši jednoho talentu (= 6 000 drachem). Scholia, citující historiky Melanthia a 

Kratera, navíc uvádějí, že toto usnesení, napsané na bronzové stéle a veřejně vyhlašované, 

zároveň slibovalo odměnu dvou talentů pro toho, kdo by Diagoru přivedl živého; kromě 

toho mířilo i proti občanům achajské obce Pelléné, kteří Diagoru odmítali vydat. Důvodem 

stíhání bylo zlehčování eleusínských mystérií, jejich vyzrazování a odrazování ostatních lidí 

od zasvěcení. Na tento důvod zjevně naráží i lýsiovská řeč Proti Andokidovi, v níž je Diagorás 

připomínán pro zveličení Andokidovy bezbožnosti: zatímco Diagorás se prohřešil pouze 

slovem proti cizím (míněno athénským) svatyním a svátkům, Andokidés se prohřešil 

skutkem proti svatyním a svátkům vlastním. 

                                                        

883 Prameny: schol. PLAT. Resp. X.600c; SUDA, s.v. Πρόδικος (Π 2365); dále srov. AR. Nub. 361; Av. 692; fr. 490 

Kock = 506 Kassel–Austin; DIOG. LAERT. IX.90 (odkaz na PLAT. Prot. 316a). Literatura: DERENNE 1930, s. 56; WILLINK 

1983; DREßLER 2010, s. 136–137; FILONIK 2013, s. 52. Zde srov. s. 33. 

884 Prameny: AR. Nub. 830; Av. 1072–1074; [LYS.] 6.17; schol. AR. Av. 1073 (= MELANTH. FGrH 326 F 3; CRATER. FGrH 

342 F 16); DIOD. SIC. XIII.6.7; k dobytí Mélu Athéňany srov. THUC. V.84–114, 115.4, 116.2–4. Literatura: DERENNE 

1930, s. 57–70; JACOBY 1959; WOODBURY 1965; WINIARCZYK 1979–1980; DUNBAR 1995, s. 581–583; ROMER 1996; RUBEL 

2000, s. 166–172; DREßLER 2010, s. 107–112; NOVOTNÝ 2010, s. 22; PHILLIPS 2013, s. 449–450 (č. 346); FILONIK 2013, s. 

46–51; WINIARCZYK 2016, zvl. s. 49, 52–59; k dataci druhé verze Aristofanových Oblak srov. DOVER 1968, s. lxxx–

xcviii; KOPFF 1990; STOREY 1993; WINIARCZYK 2016, s. 10–11. Zde srov. s. 40, 61, pozn. 560, 667. 
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Podle Diodóra, s jehož datací se shodují pozdější arabské prameny, bylo usnesení proti 

Diagorovi přijato roku 415/4 a Diagorás podezřelý z bezbožnosti uprchl z Athén těšně 

předtím. Citovaná scholia k Aristofanovi jsou poněkud zmatečná, jelikož tvrdí, že Diagorás 

v Athénách pobýval po dobytí Mélu – k čemuž došlo roku 416/5 –, zároveň však uvádějí, že 

po dobytí Mélu, ale možná i dříve, bylo proti Diagorovi vyhlášeno ono usnesení. Chronologii 

Diagorovy bezbožnosti dále komplikuje narážka z Aristofanových Oblak, uvedených roku 

423. Přízvisko „z Mélu“ (ὁ Μήλιος) zde Sókratovi dává Strepsiadés, když Feidippidovi 

vysvětluje, od koho se naučil, že Zeus neexistuje a místo něho vládne „Vír“ (Δῖνος). Jelikož 

se nám dochovala pouze přepracovaná verze Oblak, není jisté, zda tato narážka byla 

přítomna již ve verzi z roku 423. Přepracovaná verze vznikla pravděpodobně počátkem 

desátých let, i když Kopff se snaží argumentovat ve prospěch datace po roce 415. 

Podle Jacobyho byl Diagorás prvním otevřeným ateistou a usnesení proti němu Athéňané 

přijali již koncem třicátých let – roku 415/414 bylo nejvýš znovu vyhlášeno. Představu o 

radikálním ateismu odmítli zvláště Woodbury a Winiarczyk, podle nichž ateistické spisy, 

v pozdějších pramenech Diagorovi přisuzované, byly apokryfní. Podrobný rozbor veškerých 

dokladů o Diagorově životě a díle, včetně alternativní tradice o Diagorově zbožnosti, podává 

Winiarczyk ve své nedávné monografii. Usnesení podle něho bylo přijato roku 415/414 jako 

součást extrémní reakce na poničení hermovek a napodobování mystérií předními 

athénskými občany, nicméně o tom, že Diagorás znevažoval mystéria, se vědělo již dříve. 

Možnost, že Diagorás se v Athénách beztrestně pohyboval, ačkoli bylo známo, že 

vyzrazuje či někdy dříve vyzrazoval mystéria, považuji za dosti nepravděpodobnou. Byla-li 

odměna za Diagorovo zabití skutečně vyhlášena až v souvislosti s uvedeným případem, je 

třeba chápat ji jako dodatečné opatření. Samotný rozsudek smrti musel být dřívější a 

Diagorás se v Athénách již nenacházel. Ostatně i Diodóros logicky předpokládá, že uprchl 

hned, jak jeho bezbožnost vyšla najevo. Rovněž Aristofanova narážka v Oblacích dává 

náležitý smysl, jen když míří na již odsouzeného a pronásledovaného bezbožníka. 

 

12. (?h) Andokidés, syn Leógorův; r. 415.885 

Podle Kratippa, historika ze 4. století, jehož cituje anonymní Andokidův životopisec, byl 

Andokidés ještě před zatčením ve věci hromadného poničení hermovek roku 415 stíhán 

                                                        

885 Prameny: [LYS.] 6.21–23; [PLUT.] Vit. X or. 834c–d = CRATIPP. FGrH 64 F 3; srov. THUC. VI.28.1. Literatura: 

NOVOTNÝ 2010, s. 8, pozn. 17; ke Kratippovi srov. LEHMANN 1976. 
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kvůli tomu, že během nočního tažení poničil jednu sochu. Jelikož tehdy odmítl poskytnout 

svého otroka, aby mu na mučidlech dosvědčil nevinu, byl považován za hlavního 

podezřelého, když byly hermovky poničeny ve velkém. V lýsiovské řeči Proti Andokidovi jsou 

asi oba případy spleteny dohromady, takže je nejasné, byl-li Andokidés v prvním případě 

odsouzen. 

 

13.-14. Hromadné poničení hermovek (č. 13) a parodování mystérií (č. 14); r. 415.886 

 Když se na jaře roku 415 konaly přípravy na velikou vojenskou výpravu na Sicílii, 

jednoho rána se Athéňané probudili a zjistili, že byly poničeny obličeje značného množství 

hermovek – čtyřhranných kamenných sloupů s Hermovou hlavou a genitáliemi na přední 

straně –, které stály před vchody do chrámů i soukromých budov. Věc byla vnímána jako 

špatné znamení pro výpravu a příznak spiknutí. Rada pěti set zřídila zvláštní komisi 

vyšetřovatelů a lidé včetně cizinců, žen i otroků byli vybídnuti, aby pod příslibem 

beztrestnosti udali, pokud něco vědí, a to i o nějaké další dosud neobjasněné bezbožnosti. 

Přišlo udání, že Alkibiadés, syn Kleiniův, jeden ze tří stratégů pověřených vedením výpravy, 

v soukromém domě při hostině předváděl spolu s dalšími lidmi eleusínská mystéria. Sněm 

však věc odložil a výprava ještě před koncem roku 416/5 vyplula. 

Po nástupu nové rady roku 415/4 přišla dvě udání ve věci hermovek a podezřelí lidé byli 

ihned zatčeni. Andokidés, syn Leógorův (č. 12, 20), jeden ze zatčených, učinil výměnou za 

beztrestnost doznání, jímž prokázal lživost druhého udání. Zachránil tak mnoho falešně 

obviněných lidí, čtyři další udal navíc sám. Po vyřešení této věci přišla nová udání ve věci 

mystérií a Alkibiadés byl spolu s dalšími obviněnými povolán ze Sicílie zpět, aby se háji u 

soudu, raději však uprchl. Byl proto v nepřítomnosti odsouzen k smrti a zabavení veškerého 

majetku. Stejné tresty postihly všechny další osoby obviněné z jednoho či druhého zločinu. 

                                                        

886 Prameny: THUC. VI.27–29, 53.1–2, 60–61; AND. 1.11–68; [LYS.] 6.21–25; DIOD. SIC. XIII.2.3–4, 5.1–4; PLUT. Alc. 

18.6–22.5 (20.7 = PHRYN. fr. 58 Kock); k poničení hermovek srov. CRATIPP. FGrH 64 F 3; PHILOCH. FGrH 328 F 133–

134; DEM. 21.147; k mystériím a Alkibiadovi srov. ISOCR. 16.6–9; prodej zabaveného majetku: IG I3 421–430; 

návrat Alkibiada r. 407: XEN. Hell. I.4.11–20; DIOD. SIC. XIII.68.3–69.3; PLUT. Alc. 22–23; návratu vyhnanců roku 

404: XEN. Hell. II.2.20 a 23; [LYS.] 6.13. Literatura (výběr): MACDOWELL 1962; HANSEN 1975, s. 74–82 (č. 11–61); 

MURRAY 1990; FURLEY 1996, s. 13–69, 119–145; MCGLEW 1999; GRAF 2000; PELLING 2000, s. 18–43; RUBEL 2000, s. 178–

232; TODD 2004; DREßLER 2010, s. 100–107; NOVOTNÝ 2010, s. 17–31; PHILLIPS 2013, s. 421–437 (11.3, č. 334–338); 

FILONIK 2013, s. 40–42; přehled udaných a odsouzených: OSTWALD 1986, s. 537–550; NOVOTNÝ 2010, s. 178–183. 

Zde srov. s. 60–61. 
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Celkem bylo odsouzeno více než padesát lidí, většina v nepřítomnosti. Záznamy o prodeji 

zabaveného majetku ukazují, že hodnota tohoto majetku byla značná. 

V obou případech byla bezbožnost propojena s podezřením ze spiknutí proti demokracii. 

Uprchlí byli veřejně prokleti, jejich jména vypsána na stélách a ostatní Řekové vyzváni, aby 

uprchlé vydali. Žádost o vydání se týkala přinejmenším Alkibiada, který se proto uchýlil ke 

Sparťanům. Proti těm, kteří se výměnou za beztrestnost přiznali, bylo namířeno zvláštní 

usnesení, které jim zakazovalo vstup do chrámů a na agoru. 

O pravdivosti udání a vině odsouzených začaly později panovat pochyby. Roku 407 byl 

omilostněn Alkibiadés a možná i někteří další, jelikož začali pomáhat Athénám ve válce. 

Ostatním vyhnancům byl povolen návrat roku 404 na základě mírové smlouvy se Spartou, 

jíž Athény ve válce podlehly. Andokidés se vrátil až po konci občanské války roku 403/2. 

 

15. (?d; ?h) Eurípidés, syn Mnésarchův či Mnésarchidův; po r. 428 (?), před r. 422 či 408 (?).887 

 Aristotelés se zmiňuje o tom, že Eurípidés byl kvůli jednomu verši z tragédie obviněn 

jako bezbožník podněcující ke křivé přísaze, zároveň však jasně říká, že toto obvinění 

zaznělo v rámci žaloby o výměnu majetku. Eurípidova údajná námitka zároveň ukazuje, že 

obvinění tohoto druhu nebylo ani dříve předmětem soudního jednání. Aristotelem citovaný 

verš pochází z Hippolyta (v. 612: „jazyk přísahal, srdce však přísahou vázáno není“), který se 

hrál roku 428 a byl tragédií vítěznou. 

 O tom, že Eurípidés byl obžalován z bezbožnosti, psal nicméně hellénistický životopisec 

Satyros, který jako žalobce uvádí Kleóna. Jaký uváděl důvod žaloby, nevíme, jelikož na 

papyru nalezený text životopisu je značně fragmentární. Kromě toho se na jiném papyru z 

3. stol. n. l. dochoval seznam témat pro řečnická cvičení, z nichž jedno zní: Eurípidés 

v dramatu o Dionýsiích předvedl šílícího Héraklea a je souzen pro bezbožnost. Historicita 

stíhání pro bezbožnost je ovšem dosti pochybná. Satyros totiž jako historickou událost 

chápe i zápletku Aristofanovy komedie Ženy o Thesmoforiích, v níž se ženy usnesou, že 

                                                        

887 Prameny: ARIST. Rhet. III.15 1416a28–35 (= TrGF 5 T 98; EUR. Hipp. 612, srov. AR. Thesm. 274–6; Ran. 101, 1471); 

TrGF 5 T 99 (= P.Oxy. IX 1176, fr. 39, sl. X, ř. 11–23); TrGF 5 T 100 (P.Oxy. XIV 2400, ř. 10–13); spiknutí žen: AR. 

Thesm. 181–182, 372nn.; TrGF 5 T 1 IV.2; nevíra v bohy: AR. Thesm. 450–451. Literatura: DOVER 1978, s. 29, 36; 

LEFKOWITZ 1987, s. 159–160; DREßLER 2010, s. 137–138; LEFKOWITZ 2012, s. 94–97; FILONIK 2013, s. 51. K bohům a 

ateismu v Eurípidových hrách obecně srov. DOVER 1978, s. 42–46; LEFKOWITZ 1987; LEFKOWITZ 1989; RUBEL 2000, s. 

371–376. 
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Eurípida, který je neustále pomlouvá, zabijí. Spiknutí žen proti Eurípidovi je bráno jako fakt 

i v pozdně antickém anonymním životopise. 

Představy o Eurípidově bezbožnosti vycházejí jednak z výroků postav jeho dramat, 

jednak z kritiky jeho tragédií v Aristofanových komediích. V Ženách o Thesmoforiích je mu 

explicitně vytýkáno, že svými tragédiemi přesvědčil muže, že bozi neexistují. Kromě toho se 

v této komedii a v Žabách naráží i na citovaný verš z Hippolyta. Lefkowitzová proto soudí, že 

i Aristotelem zmiňovaná epizoda byla vymyšlena až v návaznosti na Aristofana. 

 

16. (?h?) Nejmenovaný muž odhalený Sofoklem; před r. 406/5 (?).888 

Tragický básník Sofoklés prý přispěl k odhalení a vyřešení svatokrádeže, k níž došlo 

v Hérakleově chrámu. O krádeži ho totiž ve snu informoval sám Héraklés. Podle Cicerona 

byla ukradena zlatá nádoba a Sofoklés věc ohlásil areopagu. Podle anonymního Života 

Sofokleova, který cituje hellénistického spisovatele Hierónyma z Rhodu, byl ukraden zlatý 

věnec a Sofoklés věc ohlásil lidu. Tato pozdní anekdota je sice zcela nevěrohodná, dobře 

však ilustruje představu o Sofokleově zbožnosti a oblíbenosti u bohů. 

 

17. (?h?) Nejmenovaný Fryg, žebravý kněz Velké Matky bohů; 6.–5. století (?).889 

 Značně pochybný je příběh o tom, jak Athéňané popravili nejmenovaného Fryga, 

žebravého kněze Velké Matky bohů, který v Athénách zvěstoval příchod této orientální 

bohyně. K příběhu totiž neoddělitelně patří motiv následného božího trestu v podobě moru 

či neúrody a usmíření si bohyně ustavením jejího veřejného kultu na místě Frygovy smrti. 

Příběh je s různými obměnami doložen až značně pozdními prameny. Vcelku pochopitelně 

ho nacházíme u velkého vyznavače Velké Matky, jímž byl ve 4. stol. n. l. římský císař 

Iúliános. Na jeho podání je kromě jiných anachronismů nevěrohodné už jen to, že Athéňané 

jsou vyzdviženi jako vůbec první z Řeků, kteří kult Velké Matky od Frygů přijali. Mnozí 

badatelé však tento příběh, o němž jinak čteme jen ve scholiích a v byzantských slovních, 

berou jako historickou událost, pouze se neshodují, kdy přesně k ní mohlo dojít. 

                                                        

888 Prameny: HIERON. RHOD. fr. 31 = TrGF 4 T 1.12; CIC. Div. I.25.54. Literatura: LEFKOWITZ 1981, s. 83–84; WALLACE 

1989, s. 107–108; LEFKOWITZ 2012, s. 82; PHILLIPS 2013, s. 338–339 (č. 269). Zde srov. pozn. 698. 

889 Prameny: JUL. Or. V.159a–b; PHOT. Lex. s.v. βάραθρον, μητραγύρτης; SUDA, s.v. βάραθρον (α 99), μητραγύρτης 

(μ 1003); schol. AR. Plut. 431; schol. AESCHIN. 3.187. Literatura: DERENNE 1930, s. 232; GARLAND 1992, s. 159–160; 

VERSNEL 1990, s. 105–111; PARKER 1996, s. 188–192; ROLLER 1999, s. 162–169; RUBEL 2000, s. 249–256; LANCELLOTTI 

2002, s. 68–71; MUNN 2006, s. 58–66. Zde srov. s. 200–202. 
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18. Filúrgos; před r. 403/2 (?).890 

V Ísokratově řeči Proti Kallimachovi, pronesené krátce po roce 403/2, je jako notoricky 

známý svatokrádce stručně zmíněn jistý Filúrgos, který ukradl Gorgoninu hlavu či sochu 

Gorgony (τὸ Γοργόνειον) – nevíme jakou. Zároveň s tím je jako notoricky známý zločinec 

zmíněn jistý Frýnóndás, na něhož narážel již Aristofanés roku 411, z čehož lze opatrně 

usuzovat, že i Filúrgos mohl být známý již před rokem 403/2. 

 

Od archonta Eukleida (403/2) do konce 4. století 

19. (?h) Archippos; r. 403/2.891 

 V lýsiovské řeči Proti Andokidovi se uvádí, že Andokidés po návratu do vlasti podal žalobu 

z bezbožnosti na jistého Archippa kvůli provinění vůči jeho otcovské hermovce, nechal si 

ale zaplatit a žalobu stáhl. Tato pomluva byla rozebrána výše v souvislosti s otázkou, zda 

vedle veřejné žaloby existovala i soukromá žaloba z bezbožnosti. 

 

20. (?d) Andokidés, syn Leógorův; podzim r. 400 či 399.892 

 Na podzim roku 400 či 399, tři roky po svém návratu do Athén, byl Andokidés obžalován 

kvůli tomu, že se právě aktivně účastnil eleusínských mystérií. Měl tím porušit Ísotimidovo 

usnesení z roku 415, které mu zakazovalo vstup do chrámů a na agoru. Kromě toho byl 

obviněn z toho, že na oltář v athénském Eleusíniu položil prosebnickou ratolest, což bylo 

během mystérií zakázáno. Žalobci požadovali trest smrti. 

V případě prvního obvinění nešlo formálně o bezbožnost, ale o to, že Andokidés coby 

člověk zbavený cti/práv (ἄτιμος) překročil omezení, která na něho byla uvalena. 

Procedurou proto nebyla γραφή, ale ἔνδειξις, jak bylo v podobných případech obvyklé. 

Původní zločiny z roku 415 – poničení hermovek a znevažování mystérií – však při procesu 

rovněž hrály svou roli, jak je zřejmé z částečně dochované žaloby pronesené jedním 

z vedlejších žalobců – byl jím nejspíše Melétos, který je možná totožný s hlavním žalobcem 

v Sókratově případu nebo s jeho otcem – a z Andokidovy obhajoby. Andokidés svou tehdejší 
                                                        

890 Prameny: ISOCR. 18.57; srov. AR. Thesm. 861. Literatura: PHILLIPS 2013, s. 344–345 (č. 275). 

891 Prameny: [LYS.] 6.12. Literatura: FILONIK 2013, s. 45–46. Zde srov. kap. 3.2.6, od s. 115. 

892 Prameny: AND. 1; [LYS.] 6. Literatura: MACDOWELL 1962; FURLEY 1996, s. 103–118; TODD 2000, s. 61–64; TODD 

2007, s. 399–411, 440–475; NOVOTNÝ 2010; PHILLIPS 2013, s. 421–437 (11.3, č. 334–338); FILONIK 2013, s. 42–45; 

CARAWAN 2013, s. 171–202; NOVOTNÝ 2014. 
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vinu rezolutně popírá, především však argumentuje, že Ísotimidovo usnesení je minimálně 

od roku 405/4 neplatné a za činy spáchané před rokem 403/2 je zakázáno kohokoli stíhat, 

navíc v uplynulých třech letech jeho veřejná činnost nikomu nevadila. 

Andokidés byl osvobozen, což lze chápat tak, že soudci respektovali zákony a amnestii 

z roku 403/2. Jistou roli sice mohlo hrát i to, že na jeho obhajobu vystoupili respektovaní 

politici, např. Anytos, jeden ze Sókratových žalobců, a Andokidés sám se vzhledem ke svým 

mezinárodní kontaktům jevil jako státu prospěšný občan, na rozdíl od MacDowella a 

některých dalších badatelů však soudím, že Andokidés byl osvobozen po právu. Chatrností 

hlavního obvinění lze navíc vysvětlit i přítomnost dodatečného obvinění z položení 

prosebnické ratolesti. Toto dodatečné obvinění, které Andokidés rovněž vyvrací, mělo 

zřejmě za účel ukonejšit svědomí soudců a dát jim pocit, že když Andokida odsoudí, proti 

amnestii se tím příliš neprohřeší, jelikož půjde o trest za čerstvý zločin. Nelze rovněž 

vyloučit, že bez tohoto dodatečného obvinění by se celá věc vůbec nedostala k soudu. 

 

21. Sókratés, syn Sófroniskův; r. 400/399.893 

Žaloba z bezbožnosti, již asi koncem zimy r. 399 podal Melétos, syn Melétův, proti 

sedmdesátiletému Sókratovi, obsahovala tři body, z nichž první dva byly úzce propojené: 

1) Sókratés neuznává bohy, které uznává obec; 2) zavádí jakási nová božstva; 3) kazí mládež. 

Většina soudců uznala Sókrata vinným a při následném hlasování o výši trestu se jich ještě 

větší množství přiklonilo k trestu smrti, který požadovala žaloba. Číši bolehlavu nevypil 

Sókratés hned, ale musel nějakou dobu vyčkat ve vězení, než se vrátí každoroční posvátné 

poselstvo vysílané na Délos, jelikož v době konání poselstva byly popravy zakázány. 

Co přesně měla jednotlivá obvinění znamenat, jaká byla jejich relativní váha a jaký 

konkrétní obsah jim žalobci na soudu dali, je předmětem dohadů, které zde lze jen naznačit. 

                                                        

893 Prameny (výběr): PLAT. Apol., Euthphr., Phaed. 58a-c, Epist. 7.325b–c; XEN. Apol., Mem. I.1–2, IV.8; HYP. fr 55; 

AESCHIN. 3.173; DIOD. SIC. XIV.37.7; DIOG. LAERT. II.37–44; LIB. Decl. 1; k Anytově odporu vůči sofistům a sporu se 

Sókratem o náležitou výchovu srov. zvl. PLAT. Men. 91c, 92a–b atd.; XEN. Apol. 29–31. Literatura (výběr): MENZEL 

1902; TAYLOR 1911; FERGUSON 1913; GOMPERZ 1924; FRESE 1926; DERENNE 1930, s. 71–184; TATE 1933; TATE 1936b; 

EHRENBERG 1968, s. 368–371; GUTHRIE 1969, s. 381–385; FAHR 1969, s. 131–152; BRICKHOUSE – SMITH 1985; STONE 1988; 

BRICKHOUSE – SMITH 1989; CONNOR 1991; ROBB 1993; DE STRYCKER – SLINGS 1994; HANSEN 1995; PARKER 1996, s. 199–

207; RUBEL 2000, s. 342–363; SCHOLZ 2000; HANSEN 2002; DONNAY 2002; MILLETT 2005; BREITBACH 2005; DREßLER 2010, 

s. 113–134; HOGENMÜLLER 2011; PHILLIPS 2013, s. 437–444 (11.4, č. 339–342); FILONIK 2013, s. 52–57; CARAWAN 2013, 

s. 203–231; TRAMPEDACH 2015, s. 277–281; k Sókratovi v Oblacích srov. VANDER WAERDT 1994; k dataci Platónovy 

Obrany Sókrata srov. DE STRYCKER – SLINGS 1994, s. 16–21. Zde srov. s. 32–33, 156–171, 179–180, 188–195, 198–199. 
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Jak poznamenává Millett, Sókratův případ se stal záhy předmětem revizionistických 

interpretací. Vyextrahovat historického Sókrata z bohaté sókratovské literatury, jež se 

rozvinula po jeho smrti, je takřka nemožné. 

Faktem je, že Sókratés až do svých sedmdesáti let v Athénách filosofoval zcela 

beztrestně, ačkoli byl již roku 323 v Aristofanově komedii Oblaka zesměšňován jako 

společensky nebezpečný sofista, zpochybňující tradiční bohy a společenskou morálku. 

K obžalobě a odsouzení nicméně došlo až po prohře v peloponnéské válce, jež pro Athény 

znamenala zánik námořního impéria, a následné válce občanské. Dalším faktem je, že 

v době občanské války roku 404/3 žil Sókratés v Athénách a nebojoval proti oligarchickému 

režimu. Prameny se shodují, že hlavním iniciátorem žaloby, který na soudu vystoupil jako 

druhý ze tří žalobců, byl Anytos, syn Anthemiónův, vlivný demokratický politik, který 

aktivně bojoval proti oligarchické třicítce, nesnášel sofisty a vůči Sókratovi mohl cítit i čistě 

osobní nevraživost, jelikož Sókratés údajně kritizoval nedostatečnou výchovu jeho synů. 

Sókratés byl naopak obviňován, že vychoval Kritiu, vůdce nenáviděné třicítky, a 

Alkibiada, rovněž dosti kontroverzního politika. Zda toto obvinění zaznělo již na soudu a 

přispělo k odsouzení, je předmětem sporů. Obsahovala ho asi Žaloba proti Sókratovi od 

řečníka Polykrata, ten ji však sepsal nejméně šest let po procesu. Jako reakce na tuto čistě 

literární žalobu je vykládána Xenofóntova obhajoba Sókrata, již nacházíme v jeho 

Vzpomínkách na Sókrata, a mnohem pozdější Obrana Sókrata, již sepsal Libanios. S tímto 

výkladem, který se snaží marginalizovat politický aspekt procesu, polemizuje Hansen. Fakt, 

že Sókratés veřejně kritizoval fungování demokracie, zvláště výběr úředníků losem, je 

zřejmý i z Platónových dialogů. 

Platónova Obrana Sókrata nicméně politická obvinění neřeší. Za závažnější než formální 

žalobu navíc prohlašuje neformální žalobu starých žalobců, čímž míní komické básníky 

v čele s Aristofanem, protože to byli oni, kdo prý vytvořil falešnou představu o Sókratově 

činnosti, z níž vychází i současná formální žaloba. Ta je pak reinterpretována jako obvinění 

z výuky ateismu. Platón byl sice na rozdíl od Xenofónta soudu přítomen, ale Obranu Sókrata 

napsal až asi o deset let později. Brát ji jako věrný záznam procesu je naivní. Platón nebyl 

pozitivistický historik, ale svébytný filosof a spisovatel. I když připustíme, že se mohl snažit 

reprodukovat jádro Sókratovy obhajoby, neznamená to, že se cítil povinen náležitě 

reprodukovat intenci samotné žaloby. 

Druhý bod žaloby vzešel podle Platóna i Xenofónta z nepochopení Sókratových slov o 

božském znamení, které ho samo od sebe často varovalo, když měl učinit nějaké důležité 
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rozhodnutí. Na rozdíl od Platóna Xenofón mnohem konkrétněji zdůrazňuje, že Sókratés 

pravidelně obětoval na veřejných i soukromých oltářích a neuctíval žádné jiné bohy než 

bohy tradiční. Způsob, jímž Sókratés v Platónově dialogu Euthyfrón kritizuje tradiční mýty 

a pojímání zbožnosti jako znalosti modlení a obětování, nicméně naznačuje, Sókratés se 

s tradičním náboženstvím obce rozcházel, jak pokud jde o představy, tak o praxi. 

Z protichůdných náznaků v pramenech vycházejí protichůdné moderní interpretace. 

Někteří chápou žalobu z bezbožnosti jako nástroj, jak obejít amnestii z roku 403/2 a 

potrestat Sókrata za působení před tímto datem (Stone, Scholz, Carawan), jiní zdůrazňují, že  

Sókratés veřejně rozmlouval a mládež ovlivňoval i nadále (Robb, Hansen, Breitbach, 

Hogenmüller). Podstatný problém je ale také spatřován v ateismu (Fahr, Brickhouse – 

Smith), v kritice tradiční mytologie (Tate), ve zpochybňování smysluplnosti obětí (Connor), 

v Sókratově osobním daimoniu (Frese, Scholz, Trampedach) atd. 

 Bez ohledu na intenci žaloby je třeba brát v potaz, že rozhodnutí soudu bylo ovlivněno 

i tím, jak Sókratés během procesu vystupoval. Jeho vystupování totiž bylo poněkud troufalé 

a hraničilo s pohrdáním soudem. Pokud si nenavrhl ani přijatelný alternativní trest, jímž 

mohlo být vyhnanství, nelze se divit, že ho soudci odsoudili k smrti, jelikož mohli vybírat 

jen ze dvou navržených možností. Hovořit o justiční vraždě je tak zcela neadekvátní, spíše 

se jednalo o justiční sebevraždu (Millett). 

 

22. (?d) Níkomachos; jaro či léto r. 399.894 

Lýsiova řeč Proti Níkomachovi, napsaná pro nejmenovaného žalobce a pronesená roku 399, 

je jediným dokladem o stíhání Níkomacha i o jeho dřívější činnosti. Jako úředník zvaný 

ἀναγραφεύς měl Níkomachos mnoho let na starosti zveřejňování zákonů na stélách. 

S přestávkou v době občanské války úřad zastával od roku 411/410, přičemž od roku 403/2 

byl v úřadu čtyři roky. Jde asi o téhož Níkomacha, jehož vedle dalších veřejně činných osob, 

které by měly zmizet do podsvětí, jmenuje Aristofanés v Žabách, uvedených roku 405. 

Žalobce Níkomacha viní primárně kvůli nedávno zveřejněnému kalendáři obětí, do 

něhož prý svévolně zahrnul nové nákladné oběti, zatímco mnoho tradičních obětí vynechal, 

případně na ně kvůli novým obětem nezbývají peníze. Níkomachos je proto jednou označen 

jako svatokrádce (§ 21), sám žalobce však čelí výtce, že se dopouští bezbožnosti, když usiluje 

                                                        

894 Prameny: LYS. 30; srov. AR. Ran. 1504–1514, zvl. 1506. Literatura: TODD 1996; TODD 2000, s. 296–298; NELSON 

2006; PHILLIPS 2013, s. 345–346 (č. 277); CARAWAN 2013, s. 233–250. Zde srov. pozn. 103. 



 

232 

 

o zrušení nových obětí (§ 17). Podle titulu v rukopise byla řeč pronesena v rámci procedury 

zvané εὔθυνα, tj. šlo o skládání účtů po skončení úředního období. Jak ovšem ukazuje Todd, 

procedurou mohla být i εἰσαγγελία, kterou bylo možné zahájit během výkonu úřadu. Jaký 

byl požadovaný trest, není řečeno, a výsledek procesu také neznáme. 

 

23. Metoikos Kalliás; první dvě desetiletí 4. století (?).895 

Lýsiova řeč Na Kalliovu obranu, z níž se dochovala jen úvodní část, je přímluvou za 

metoika jménem Kalliás, který byl obviněn ze svatokrádeže, jak uvádí rukopisný titul řeči. 

Z dochovaného textu se však o konkrétním provinění nic nedozvídáme. Hovoří se zde 

primárně o tom, že Kalliás byl udán vlastním otrokem a hrozí mu nejvyšší trest. Výsledek 

procesu neznáme. 

 

24. Nejmenovaný Athéňan; nedlouho po r. 397/6.896 

Lýsiova sedmá řeč je obhajobou napsanou pro nejmenovaného Athéňana, který byl 

obžalován kvůli vykopání posvátného olivovníku či pahýlu, který po něm zbyl, případně 

ohrádky označující místo, kde rostl. Obžalovanému hrozil trest vyhnanství a zabavení 

veškerého majetku. Jak proces dopadl, nevíme. Badatelé soudí, že formální žaloba byla jen 

zástěrkou a hlavní motiv stíhání byl politický. Obžalovaný asi nepatřil k přesvědčeným 

demokratům, jelikož za vlády třicítky žil bez potíží v Athénách. 

 

25. Hierofant Archiás; mezi r. 379/8 a polovinou čtyřicátých let.897 

V Apollodórově řeči Proti Neaiře, pronesené mezi lety 343 a 339, je zmíněn případ 

hierofanta jménem Archiás, který byl obžalován a odsouzen pro bezbožnost, jelikož 

prováděl oběti v rozporu se zvykem otců. Během svátku Halóa totiž za hetéru Sinópé 

obětoval dobytče na oltáři ve dvoře eleusínské svatyně, ačkoli obětovat dobytčata nebylo 

tento den dovoleno a oběť měla mít na starosti kněžka. Konkrétní trest neznáme, možná 

zahrnoval zbavení úřadu. Nelze vyloučit ani politické pozadí žaloby. 

                                                        

895 Prameny: LYS. 5. Literatura: TODD 2000, s. 58–59; TODD 2007, s. 385–389, 394–397; PHILLIPS 2013, s. 346–347 (č. 

278); FILONIK 2013, s. 62. Zde srov. pozn. 440. 

896 Prameny: LYS. 7. Literatura: HEITSCH 1961; CAREY 1989, s. 114–141; TODD 2000, s. 77–79; TODD 2007, s. 477–

488, 512–540; PHILLIPS 2013, s. 412–414 (č. 329); FILONIK 2013, s. 60–61. Zde srov. s. 107–108. 

897 Prameny: [DEM.] 59.116-117. Literatura: MACDOWELL 1978, s. 197; KAPPARIS 1999, s. 410–418; PHILLIPS 2013, 

s. 455 (č. 352); FILONIK 2013, s. 66–67. Zde srov. s. 54–56. 
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26. Sedm občanů Délu; r. 376/5.898 

Přestože Délos se nestal členem druhého námořního spolku a zůstával autonomní obcí, 

Athéňanům se krátce po založení spolku v roce 379/8 podařilo dostat pod kontrolu správu 

Apollónovy svatyně na Délu a k ní náležejících pozemků. Ve finančních záznamech, které 

zveřejňovali athénští správci svatyně zvaní amfiktyonové, nacházíme záznam o rozsudku 

nad sedmi občany Délu, kteří byli r. 376/5 odsouzeni pro bezbožnost, jelikož athénské 

amfiktyony vyvedli z chrámu a zbili. Každý byl odsouzen k doživotnímu vyhnanství a 

pokutě 10 000 drachem, která měla být zřejmě zaplacena do chrámové pokladny. 

Jak ukazuje Dreher, soud se musel konat v Athénách, tj. rozsudek nad Délskými vynesli 

sami Athéňané. Zda byl trest reálně vymáhán, ovšem není vůbec jisté, protože by to 

vyžadovalo narušení délské suverenity a další zhoršení vzájemných vztahů. I když některé 

související nápisy se nabízí interpretovat tak, že majetek odsouzených byl zkonfiskován, 

tato interpretace je spíše pochybná. Je navíc možné, že jeden z odsouzených je identický 

s délským archontem roku 374/3. Další z odsouzených byl možná archontem v roce 377/6. 

Napadení amfiktyonů však asi nebylo oficiálním činem délské obce, ale dílem jedinců. 

 

27. Theosebés, syn Theofilův; r. 367/6.899 

V záznamech pólétů, kteří měli na starosti veřejné pronájmy a prodej zkonfiskovaného 

majetku, nacházíme údaj o tom, že roku 367/6 byl jako veřejný majetek zaregistrován dům 

v dému Alópeké patřící Theosebovi, synu Theofilovu z dému Xypeté, v nepřítomnosti 

odsouzenému pro svatokrádež. Ke krádeži možná došlo v Daidalově svatyni, která se 

nacházela severně od domu. Theomorfní jména naznačují, že mohlo jít o rodinu nějak blíže 

spjatou s touto či jinou svatyní. Theosebés zjevně uprchl a k soudu se vůbec nedostavil, což 

naznačuje, že užitou procedurou byla γραφή, jelikož v případě procedury ἀπαγωγή by byl 

před soudem uvězněn a uprchnout by nemohl. 

                                                        

898 Prameny: R/O 28 B = InscrDél 98 B, ř. 24–30 (= IG II2 1635, ř. 134–140). Literatura: MACDOWELL 1978, s. 197; 

DREHER 1995, s. 203–215; PARKER 1996, s. 223; RHODES – OSBORNE 2003, s. 145–147; TRAMPEDACH 2005, s. 162 (č. F5); 

CHANKOWSKI 2008, s. 249–251; DELLI PIZZI 2011, s. 71–72; PHILLIPS 2013, s. 452 (č. 348); FILONIK 2013, s. 62. Zde srov. 

pozn. 122. 

899 Prameny: SEG XII.100 = Agora XIX P5 = R/O 36, ř. 8–16, srov. ř. 16–39. Literatura: RHODES – OSBORNE 2003, 

s. 178–180; PHILLIPS 2013, s. 352 (č. 285); FILONIK 2013, s. 62. Zde srov. pozn. 433, 440. 
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Jelikož zabavený dům sloužil jako záruka za různé půjčky, následuje seznam věřitelů, 

kteří byli vyplaceni. Mezi nimi je i jistý Ísarchos, rovněž z dému Xypeté, který požadoval 

třicet drachem za to, že pohřbil Theosebovy rodiče. Fakt, že Theosebés nepohřbil rodiče 

sám, asi znamená, že zemřeli až poté, co uprchl. Za života rodičů Theosebés možná nebyl 

majitelem domu a k jeho zabavení došlo až po jejich smrti, kdy se uprchlý Theosebés stal 

automaticky dědicem. Lze však spekulovat i o tom, že Theosebova ἱεροσυλία spočívala 

v zavraždění vlastních rodičů. 

 

28. Diodóros a jeho strýc; před r. 355/4.900 

 Ve dvou Démosthenových řečech nacházíme zmínku o žalobě z bezbožnosti podané kvůli  

údajné otcovraždě. V řeči Proti Androtiónovi, napsané pro jistého Diodóra a pronesené roku 

355/4, je řečeno, že Androtión v minulosti zažaloval ne přímo Diodóra, ale jeho strýce, a to 

s odůvodněním, že se stýká se synovcem, který spáchal otcovraždu – šlo zřejmě o strýce 

z otcovy strany. Zároveň se naznačuje, že Diodórovi hrozilo vyhnanství. Podle řeči Proti 

Tímarchovi, pronesené asi o rok později, byl z bezbožnosti obviněn přímo Diodóros a hrozil 

mu trest smrti, strýc zmíněn není. V obou případech je zdůrazněno, že žalobce nezískal ani 

pětinu hlasů všech soudců. 

Bylo-li zákonem zakázáno, aby se příbuzní oběti stýkali s vrahem, myslelo se asi 

primárně na případy neúmyslného zabití, kdy se viník po jisté době strávené ve vyhnanství 

mohl vrátit zpět do vlasti. I když zažalován byl primárně strýc – této verzi je třeba dát 

přednost –, za porušení zákazu, který se nutně vztahoval jak na příbuzné oběti, tak na 

viníka, musel trest hrozit i Diodórovi. Žaloba byla záludná v tom, že kvůli otcovraždě samé 

Diodóros předtím souzen nebyl. 

 

29. Frýné; 40. – 30. léta (?).901 

                                                        

900 Prameny: DEM. 22.2–3; DEM. 24.7–8. Literatura: PHILLIPS 2008, s. 105–107; PHILLIPS 2013, s. 453 (č. 349); FILONIK 

2013, s. 77. Zde srov. s. 41–42. 

901 Prameny: HYP. fr. 171–180 (+ možný další fragment: POLL. VIII.123–124); ANON. SEGUER. 215; [PLUT.] Vit. X. or. 

849e; ATHEN. XIII.58–60 (590d-e, 591e–f); srov. QUINT. X.5.2. Literatura: CANTARELLI 1885; DERENNE 1930, s. 229–

232; SEMENOV 1935; RAUBITSCHEK 1941, sl. 903–907; MIKALSON 1983, s. 65–66; ENGELS 1989, s. 65–67; VERSNEL 1990, 

s. 118–119; COOPER 1995; TRAMPEDACH 2001, s. 142–144; PHILLIPS 2013, s. 456–458 (č. 353); FILONIK 2013, s. 63–66; 

O’CONNELL 2013; srov. LIPSIUS 1915, s. 920, pozn. 76. Zde srov. s. 59–60, 199. 
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 Hetéru Frýné, původem z boiótských  Thespií, obžaloval kvůli bezbožnosti jistý Euthiás, 

možná i Aristogeitón. Řeč, kterou na obhajobu pronesl Hypereidés, se v antice těšila oblibě a 

byla přeložena i do latiny, nám se však dochovalo jen několik fragmentů. Jeden z nich 

ukazuje, že tematizováno bylo zasvěcování do kultu cizího boha jménem Ísodaités, jemuž se 

oddávaly ženy nevalné pověsti. Tři propojená obvinění nacházíme v anonymním pojednání 

o řečnictví z císařské doby, které buď přímo cituje závěr žaloby, jejíž autorství bylo 

přisuzováno Anaximenovi z Lampsaku, nebo vychází ze znalosti Hypereidovy obhajoby, 

takže se snad jedná o shrnutí věrohodné: 1) Frýné se veselila ve svatyni Apollóna Lykeia; 

2) zaváděla nové božstvo; 3) pořádala thiasy složené z mužů a žen. 

 Podle Athénaia z Naukratidy a Hypereidova anonymního životopisce uspěla obhajoba jen 

díky tomu, že Hypereidés na závěr řeči roztrhl Frýné oděv a soudcům odhalil její ňadra. 

Tato tradice zjevně vychází z Ídomenea z Lampsaku a Hermippa ze Smyrny, které Athénaios 

explicitně cituje kvůli jiným detailům, a je zcela nevěrohodná, jak ukázal Cooper. Ještě 

méně věrohodné je související Athénaiovo tvrzení, že v reakci na uvedený výsledek bylo 

přijato usnesení, které zakazovalo, aby řečníci soucitně naříkali a aby obžalované bylo 

během soudu vidět. Věřit lze nicméně tomu, že Hypereidés i Euthiás měli s hetérou osobní 

vztah, jelikož o tom zřejmě mluvil sám Hypereidés. Neúspěch žaloby mohl plynout i z toho, 

že byla vylhaná. 

 

30. Nínos; před r. 349/8.902 

 Nejstarší dvě narážky na odsouzení ženy jménem Nínos nacházíme ve dvou řečech Proti 

Boiótovi, přisuzovaných Démosthenovi a pronesených v letech 348 a 347. Ani v jednom 

případě nejde primárně o tuto ženu, ale o jejího žalobce jménem Meneklés, který je uváděn 

jako jeden ze sýkonfantů, s nimiž se Boiótos, nevlastní bratr mluvčího Mantithea, 

v minulosti spojil, když podával žalobu na Mantitheova otce. Meneklés je stručně 

charakterizován jako ten, který dosáhl odsouzení Nínos. Šlo zjevně o známý případ, který 

měl navíc i svou dohru. Dionýsios z Halikarnássu se totiž zmiňuje o Deinarchově řeči Proti 

                                                        

902 Prameny: DEM. 39.2; 40.9; 19.281; schol. DEM. 19.281 (495a–b Dilts); JOS. Ap. II.37.267; DION. HAL. Din. 11.4 = 

DINARCH. fr. 30.1; Literatura: DERENNE 1930, s. 224–225; MACDOWELL 2000, s. 327; TRAMPEDACH 2001, s. 138–141 et 

passim; DICKIE 20032, s. 52–54; PARKER 2005, s. 133; EIDINOW 2010, s. 13–14 et passim; PHILLIPS 2013, s. 454 (č. 350); 

FILONIK 2013, s. 67–68; k dataci řečí Proti Boiótovi srov. BLASS 18932, s. 474 a 510; MACDOWELL 2009, s. 74–75. Zde 

srov. s. 199, 203–204, 206. 
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Menekleovi, jež byla napsána pro jejího syna. Jaký byl konkrétní předmět této žaloby, není 

řečeno, ale procedurou byla ἀπαγωγή. Syn se zřejmě snažil matku pomstít. 

 Lze-li věřit scholiím k Démosthenovi, pak Nínos je identická s nejmenovanou kněžkou, 

jejíž popravu připomíná Démosthenés v řeči O nepoctivém vyslanectví z roku 343 v souvislosti 

s thiasy svolávanými Aischinovou matkou. Podle prvního scholia byla Nínos odsouzena 

kvůli podávání milostných lektvarů mladým lidem. Podle druhého scholia, v němž není 

jméno odsouzené uvedeno, šlo o znevažování skutečných, tj. eleusínských mystérií. Ióséfos 

Flavios na druhou stranu uvádí, že kněžka Nínos byla odsouzena k smrti kvůli zasvěcování 

do kultu cizích bohů. Jeho následné tvrzení, že v Athénách existoval zákon, který zavádění 

cizího boha trestal smrtí, je však jednoznačně tendenční a nevěrohodné, což oslabuje jeho 

věrohodnosti i ve věci hlavního důvodu odsouzení. Nelze vyloučit, že žaloba obsahovala 

všechna tři uvedená obvinění. 

 

31a–d. Meidiás, syn Kéfísodórův (č. 31a); r. 349/8 – 347/6; tři dřívější případy provinění vůči 

svátku (č. 31b–d).903 

 Athénský boháč a vlivný politik Meidiás se provinil tím, že před zraky široké veřejnosti 

uštědřil několik ran do obličeje svému rivalovi Démosthenovi, který o Velkých Dionýsiích 

jako jeden z chorégů mužských dithyrambických sborů vystupoval v divadle. Na sněmu po 

Dionýsiích proto Démosthenés vznesl proti Meidiovi stížnost, že se provinil vůči svátku, 

a sněm stížnost přijal. K incidentu došlo nejspíše roku 348, k soudu se věc dostala dva roky 

poté. Démosthenova řeč Proti Meidiovi byla napsána právě pro tuto příležitost, zda však byla 

i pronesena, je poněkud sporné. Z pomlouvačné narážky v Aischinově řeči proti Ktésifóntovi, 

která je asi o patnáct let mladší, bylo již v antice vyvozováno, že Démosthenés si nechal 

zaplatit a žalobu stáhl. Možná šlo ale o to, že místo mnohem přísnějšího trestu nakonec 

Démosthenés navrhl pouze pokutu třiceti min (= 3 000 drachem). V tom případě byl Meidiás 

odsouzen, ale pokuta mu nijak neublížila. 

 V Démosthenově řeči jsou letmo zmíněni tři další muži, kteří byli v minulosti odsouzeni 

kvůli násilnému jednání během sváteční doby: Euandros z Thespií, který během mystérií 

vymáhal dluhy po Károvi Menippovi (č. 31b); otec archonta Charikleida (r. 363/2), který jako 

                                                        

903 Prameny: DEM. 21; AESCHIN. 3.52; PLUT. Dem. 12.3–6; [PLUT.] Vit. X or. 844d. Literatura: BOECKH 1871 [1818]; 

GOODWIN 1906; ERBSE 1956; HARRIS 1989; MACDOWELL 1990; ROWE 1994; OBER 1994; MACDOWELL 2009, s. 245–253; 

HARRIS 2013b; PHILLIPS 2013, s. 415–421 (č. 332). Zde srov. kap. 3.2.3, zvl. s. 64–65, 95–98 (Meidiás); 65–66, 90–94 

(Euandros); 66, 90 (Charikleidův otec); 66, 67 (Ktésiklés). 
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archontův přísedící během Dionýsií nepřiměřeně zakročil vůči jednomu z diváků v divadle 

(č. 31c); Ktésiklés, který byl odsouzen k smrti, jelikož během průvodu o Dionýsiích zbičoval 

nejmenovaného nepřítele (č. 31d). 

 

32. Lakedaimoniova sestra; před r. 346/5.904 

V Démosthenově řeči Proti Eubúlidovi, napsané pro jistého Euxithea a pronesené nejspíše 

roku 346/5, se říká, že Eubúlidés v minulosti podal žalobu z bezbožnosti na sestru jistého 

Lakedaimonia, ale nezískal ani pětinu hlasů všech soudců, zatímco Euxitheos vystupoval 

jako svědek na straně obžalované. V čem měla spočívat údajná bezbožnost, nevíme. 

 

33. Kéfísofón, syn Kallibiův; před r. 343.905 

V řeči O nepoctivém vyslanectví, pronesené při procesu s Aischinem roku 343, 

Démosthenés připomíná, že Eubúlos – vlivný politik, který dal do pořádku veřejné finance a 

na soudu vystupoval na Aischinově straně – v minulosti obžaloval Kéfísofónta 

z krádeže/zpronevěry posvátných peněz, jelikož se o tři dny opozdil s odevzdáním pouhých 

sedmi min (= 700 drachem). Není jasné, kam přesně měl Kéfísofón peníze odevzdat a zda byl 

obžalován jako pokladník, nebo jako soukromá osoba. Zda byl odsouzen, také není řečeno. 

 

34. Hieroklés, syn Fanostratův, kněžka Artemidy Braurónské a další osoba; asi r. 332/1.906 

 Na případ stručně naráží první ze dvou Démosthenových řečí Proti Aristogeitonovi, 

pronesené asi roku 325/4, je-li ovšem pravá, dále pak Deinarchova  řeč nesoucí stejný titul a 

pronesená během Harpalovy aféry roku 424/3. Démosthenés připomíná, že Aristogeitón byl 

odsouzen za protizákonný návrh, aby bez soudu byli popraveni tři lidé; z dalších pasáží je 

zřejmé, že k události došlo před sedmi lety. Deinarchos připomíná, že Aristogeitonův návrh 

                                                        

904 Prameny: DEM. 57.8. Literatura: TODD 1993, s. 208 (případ zmiňuje v souvislosti se značně pochybným 

tvrzením, že ženy mohly být obžalovány, jen když trestem byla smrt); FILONIK 2013, s. 77; k datu řeči srov. 

MACDOWELL 2008, s. 288. 

905 Prameny: DEM. 19.293. Literatura: DITTENBERGER 1897, s. 11, pozn. 11; LIPSIUS 1904, s. 202; COHEN 1983, s. 100; 

MACDOWELL 2000, s. 334; PHILLIPS 2013, s. 363 (č. 297). Zde srov. pozn. 429. 

906 Prameny: LIB. Arg. DEM. 24[25].1–3; DEM. 25.87 (k odstupu sedmi let srov. §§ 38, 40 a 42); DINARCH. 2.12. 

Literatura: HANSEN 1974, s. 37 (č. 9); HANSEN 1976, s. 139–140 (č. 30); WORTHINGTON 1992, s. 298–299; MACDOWELL 

2008, s. 298–299; PHILLIPS 2013, s. 365–366 (č. 300); FILONIK 2013, s. 62; k Artemidině chrámu na Akropoli srov. 

TRAVLOS 19802, s. 124. Zde srov. pozn. 440; k dataci a autenticitě řeči Proti Aristogeitonovi srov. pozn. 908. 
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byl namířen proti kněžce Artemidy Braurónské a jejím blízkým, přičemž pokuta, k níž byl 

posléze odsouzen, činila pět talentů (= 30 000 drachem). 

 Podstatu případu osvětluje Libaniův úvod k Démosthenově řeči. Uvádí, že jistý Hieroklés 

byl zatčen a odveden k prytanům jako svatokrádce dvěma muži, kteří si všimli, že nese 

posvátné oděvy, na nichž byla vidět zlatě napsaná jména dárců. Druhý den věc řešil sněm a 

Hieroklés se hájil tím, že pro oděvy ho poslala kněžka, aby je přinesl k posvátnému lovu. 

Aristogeitón navrhl usnesení, aby byl okamžitě popraven, pokud souhlasí, že oděvy vynesl, 

a pokud to popře, aby byl souzen. Hierokleův otec Fanostratos usnesení napadl žalobou 

z protizákonnosti a s Démosthenem dosáhl Aristogeitonova odsouzení k pokutě ve výši pěti 

talentů. 

 Jelikož prameny se soustředí primárně na roli Aristogeitona, není jasné, zda Hieroklés 

byl úplně osvobozen, nebo potrestán nějak jinak. Artemidina kněžka asi mohla být 

Hierokleovou matkou. Kdo byl třetí osobou, jíž hrozila smrt, není jasné, ale otec, který podal 

žalobu, to asi nebyl. Braurón, kde stála rozsáhlá Artemidina svatyně, leží na východě Attiky 

a právě tam se mohl konat posvátný lov. Posvátné oděvy však mohly být vyneseny z 

chrámu Artemidy Braurónské na jihozápadním svahu Akropole. 

 

35. Menesaichmos; třicátá či první polovina dvacátých let.907 

Někdy ve třicátých či dvacátých letech 4. století žaloval Lykúrgos Menesaichma kvůli 

tomu, že na Délu – zřejmě v Apollónově svatyni, jež byla pod athénskou kontrolou – 

obětoval nevhodným způsobem, čímž se dopustil bezbožnosti. Procedurou byla εἰσαγγελία. 

Z řeči Proti Menesaichmovi, kterou při této příležitosti pronesl, se dochovalo jen několik 

fragmentů. Z obhajoby, jež byla později tradována mezi Deinarchovými řečmi, máme 

fragment jeden. Menesaichmos byl asi odsouzen, ale potrestán byl nanejvýš pokutou. Případ 

je podrobněji rozebrán výše. 

 

36. Theóris z Lémnu; před r. 325/4.908 

                                                        

907 Prameny: LYCURG. fr. XIV.1–11; DINARCH. fr. 43; [PLUT.] Vit. X or. 843d. Literatura: CONOMIS 1961, s. 140–148; 

MIKALSON 1998, s. 25, 41; FILONIK 2013, s. 78. Zde srov. s. 56–59. 

908 Prameny: DEM. 25.79–80; HARP. s.v. Θεωρίς (Θ 20) = PHILOCH. FGrH 328 F 60; PLUT. Dem. 14.6; k pravomoci 

areopagu ve věci zabití prostřednictvím jedů/lektvarů (φάρμακα) srov. [ARIST.] Ath. pol. 57.3; DEM. 23.22 a 24. 

Literatura: TRAMPEDACH 2001, s. 141–142, 146–147; COLLINS 2001, zvl. s. 485–493; DICKIE 2001, s. 50–51, 54; HARDING 

2008, s. 165–166; EIDINOV 2010, s. 11–13 et passim; PHILLIPS 2013, s. 459–460 (č. 354); FILONIK 2013, s. 68–69. 
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 Nejstarší zmínku o odsouzení ženy jménem Theóris nacházíme v Démosthenově řeči 

Proti Aristogeitonovi, pronesené asi roku 325/4 či krátce předtím, nejde-li o rétorické cvičení. 

Je charakterizována jako žena z Lémnu a čarodějnice/travička (φαρμακίς), kterou Athéňané 

popravili i s celou její rodinou; od služky, která ji udala, prý Aristogeitonův bratr Eunomos 

získal její kouzla/lektvary (φάρμακα) a zaříkadla (ἐπῳδαί), s nimiž teď předstírá léčení lidí 

trpících záchvaty. Harpokratión uvádí, že Theóris byla věštkyní (μάντις) odsouzenou a 

popravenou pro bezbožnost, o níž psal i Filochoros. Plútarchos v Životě Démosthenově píše, že 

Démosthenés mj. obžaloval kněžku (ἱέρεια) Theóris a dosáhl jejího odsouzení k smrti; 

důvodem žaloby bylo kromě mnoha jiných zločinů to, že učila otroky podvádět/klamat. 

Filochorovo tvrzení, že Theóris byla obžalována z bezbožnosti, je obvykle bráno jako 

věrohodné. Tento atthidograf mohl její případ i osobně pamatovat, jelikož se narodil kolem 

roku 340, což přehlíží Collins, který tvrdí, že relevantní je pouze Démosthenova řeč a 

jediným důvodem odsouzení k smrti i s celou rodinou mohlo být zabití pomocí jedu, které 

spadalo do kompetence areopagu. Souhlasit lze s tím, že magické praktiky samy o sobě 

nebyly žádným zákonem zřejmě zakázány a předmětem žalob se staly, jen pokud někomu 

způsobily škodu. K témuž dospívá i Dickie. Pokud by šlo o žalobu pro vraždu, trest smrti by 

musel být obligatorní. Lze-li však věřit Plútarchovi, že trest navrhl Démosthenés, 

obligatorní být nemohl. Mohlo jít tedy spíše o to, že jedy či kouzelné lektvary vyráběla a 

prodávala, případně je učila vyrábět ostatní. Čeho přesně se dopouštěla, nelze říci, její 

společensky škodlivá činnost však jistě mohla být konceptualizována jako ἀσέβεια. 

Trampedach soudí, že označení „z Lémnu“ (ἡ Λημνία) mohlo být míněno metaforicky a 

poukazovat k bájným ženám z Lémnu, které zahubily své muže. Pokud Theóris skutečně 

pocházela z Lémnu, nemusela by být cizinkou, jelikož Lémnos byl tehdy pod athénskou 

kontrolou a žili zde athénští klérúchové. Athéňanky však obvykle nebyly označovány 

jménem, ale jen jako dcery či sestry určitého muže (srov. č. 32), takže se o athénskou 

občanku nejspíše nejednalo. 

 

37. Formisios; před r. 322 nebo 307.909 

Nedochovaná Deinarchova řeč Proti Formisiovi byla žalobou z bezbožnosti, o konkrétním 

důvodu ani osobě obžalovaného však na základě pouhých pěti fragmentů nelze říci nic 

                                                                                                                                                                             

K dataci řeči Proti Aristogeitonovi srov. BLASS 18932, 416; MACDOWELL 2009, s. 298; k problému její autenticity srov. 

SEALEY 1993, s. 237–239, podle něhož jde o pozdní rétorické cvičení. 

909 Prameny: DINARCH. fr. 10.1–5; HYP. fr. 170. 



 

240 

 

bližšího. Pokud se Hypereidova řeč Na obranu Formisia, z níž máme jeden fragment, týkala 

téhož procesu, muselo k němu dojít před Hypereidovou smrtí roku 322. Pokud ne, spodní 

hranici představuje Deinarchův odchod z Athén roku 307. 

 

38. (?d) Démadés, syn Démeův; r. 423/2.910 

Politický řečník Démadés byl podle Ailiána a Athénaia tím, kdo roku 324/3 navrhl, aby 

Alexandrovi Makedonskému byly přiznány božské pocty. Jak plyne z dalších pramenů, 

návrh byl nakonec přijat. K následnému Démadovu stíhání a odsouzení k vysoké finanční 

pokutě mohlo dojít teprve poté, co v polovině roku 323 makedonský vládce zemřel a 

Athéňané se pustili do války s makedonským správcem Antipatrem. Pouze Ailiános 

explicitně tvrdí, že Démadés byl obžalován z bezbožnosti, jelikož navrhl, aby byl Alexandr 

prohlášen za třináctého boha, zároveň však tvrdí, že Athéňané jeho návrh úplně zamítli, což 

asi není pravda. Diodóros a Plútarchos v souvislosti s athénskou vojenskou porážkou v 

polovině roku 422 uvádějí, že Démadovi byla tehdy navrácena občanská práva, o která přišel 

následkem odsouzení za nespecifikované protizákonné návrhy. Spíše se tedy jednalo o 

žalobu z protizákonného návrhu. 

Pokud byl Démadés obžalován z bezbožnosti, jak soudí Derenne, Habicht, Parker či 

Mikalson, jeho odsouzení nemohlo nic změnit na platnosti usnesení o přiznání božských 

poct Alexandrovi. V případě žaloby z protizákonného návrhu naopak Démadovo odsouzení 

automaticky zahrnovalo i zrušení tohoto usnesení. Jelikož o pokračování Alexandrova kultu 

v Athénách nejsou žádné doklady a obvyklým prostředkem zrušení nežádoucího usnesení 

byla právě žaloba z protizákonnosti, tato možnost se jeví jako smysluplnější. 

 

39. Aristotelés ze Stageiry; 323/2.911 

                                                        

910 Prameny: AEL. VH V.12; ATHEN. VI.58 (251b); srov. DIOD. SIC. XVIII.18.1–2; PLUT. Phoc. 26.2–3; dále DINARCH. 

1.94; HYP. Dem. VII.31–32; HYP. Epit. 21; PLUT. Praec. ger. rei publ. 804b; [PLUT.] Vit. X or. 842d; VAL. MAX. VII.2. ext. 

13. Literatura: DERENNE 1930, s. 185–188, 193; BICKERMAN 1963; HABICHT 19702, s. 219–221; ATKINSON 1973; HANSEN 

1974, s. 41 (č. 38); BAUMAN 1990, s. 119–120; PARKER 1996, s. 215, 257; MIKALSON 1998, s. 46–48; FILONIK 2013, s. 71–

72; dále srov. BADIAN 1981; ENGELS 1989, s. 285–298, 327. Zde srov. s. 200. 

911 Prameny: ATHEN. XV.51–50 (696a–697b) = HERM. SMYRN. fr. 48; DIOG. LAERT. V.5–9; Aristotelův výrok: AEL. VH 

III.36; ORIG. C. Cels. I.65; srov. SEN. Dial. VIII.8.2; k Démofilovi srov. PLUT. Phoc. 38.2. Literatura: DERENNE 1930, s. 

188–198; DÜRING 1957, s. 59–60, 272–283, 341–344; CHROUST 1966; FISCHER 1967, s. 67–68; CLINTON 1974, s. 21; 

WEHRLI 1974, s. 75; MIKALSON 1998, s. 48-49; O’SULLIVAN 2009, s. 206–208; PHILLIPS 2013, s. 460–461 (č. 355); FILONIK 

2013, s. 72–73; DREßLER 2014, s. 321–324. Zde srov. s 200. 
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 Je vcelku jisté, že Platónův žák Aristotelés, který si roku 335 v Athénách založil svou 

vlastní filosofickou školu, z města odešel roku 423/2 a následujícího roku zemřel v Chalkidě 

na Euboii. V atmosféře protimakedonského odporu po smrti Alexandra Makedonského se 

stal nežádoucí osobou, jelikož měl k Makedoncům příliš úzké vazby. Lze-li věřit Athénaiovi 

a Diogenovi Laertiovi, jejichž podání má základ u hellénistického životopisce Hermippa ze 

Smyrny, Aristotelés byl obžalován z bezbožnosti, jelikož prý prokazoval božské pocty 

smrtelníkům; žalobu měl podat hierofant Eurymedón nebo jistý Démofilos – ten byl roku 

418 i jedním z žalobců Fókiónových. Svůj odchod z Athén prý Aristotelés vysvětloval tím, že 

nechce, aby se Athéňané podruhé prohřešili vůči filosofii, čímž narážel na Sókratův případ. 

Podle Düringa je tento Aristotelovi připisovaný výrok asi autentický a zároveň dokládá, že 

Aristotelés se k soudu nedostavil. Jako apokryfní je naopak odmítána Aristotelova obhajoba, 

o níž se zmiňují Athénaios i Diogenés a jež byla zřejmě známá již Hermippovi. Chroust 

pochybuje i o tom, že nějaké formální obvinění bylo vůbec vzneseno. 

 

40. (?d) Démétrios, syn Fanostratův, z dému Faléron; r. 418 (?).912 

 Jak píše Athénaios s odvoláním na Karystia z Pergamu, autora z 2. století, Démétrios 

z Faléru byl obviněn kvůli tomu, že obětoval přízraku svého bratra Himeraia, jehož dal 

popravit Antipatros. Himeraios byl popraven po athénské porážce v lamijské válce roku 422 

spolu s dalšími protimakedonskými politiky a Démétrios jako člen athénského poselstva 

musel s jeho vydáním Antipatrovi souhlasit. 

O’Sullivanová soudí, že obvinění bylo proti Démétriovi vzneseno roku 418, kdy došlo 

k dočasnému obnovení demokracie, zrušené roku 422, a představovalo ozvuk žaloby proti 

Aristotelovi, rovněž obviněnému z prokazování božských poct smrtelníkovi. Slova o tom, že 

Démétrios trávil čas s Níkanorem, který byl od roku 419 velitelem makedonské posádky v 

athénské pevnosti Múnychiá, proto vykládá tak, že Démétrios k Níkanorovi před uvedeným 

obviněním uprchl. To nepovažuji za úplně zřejmé čtení. Nejprve je totiž řeč o bratrově 

popravě (Ἱμεραίου τοῦ ἀδελφοῦ ἀναιρεθέντος ὑπ᾽ Ἀντιπάτρου), následně o Níkanorovi 

(αὐτὸς μετὰ Νικάνορος διέτριβεν), teprve poté o obvinění (αἰτίαν ἔχων, ὡς τὰ ἐπιφάνεια τοῦ 

ἀδελφοῦ θύων). V kontextu celé pasáže, kde Athénaios cituje pomluvy proti Démétriovi, jde 

                                                        

912 Prameny: ATHEN. XII.60 (542e) = CARYST. fr. 10 = DEMETR. fr. 9; k Himeraiově popravě srov. PLUT. Dem. 28; 

k Démétriově útěku a odsouzení r. 318 PLUT. Phoc. 35.5; NEP. Phoc. 3.1–2. Literatura: WEHRLI 19682, s. 50; 

O’SULLIVAN 1997, s. 139–142; O’SULLIVAN  2009, s. 211–212, 306–307; FILONIK 2013, s. 74. 
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asi primárně o to, že navzdory popravě svého bratra měl přátelské vztahy s Makedonci. 

Kromě toho se může naznačovat, že obviněn byl právě u Níkanora. 

Je zřejmé, že Démétrios roku 418 z Athén uprchl a v nepřítomnosti byl odsouzen k smrti 

jako jeden z reprezentantů oligarchického režimu. Stoupenci demokracie však asi sotva 

potřebovali vymýšlet nějakou náboženskou záminku. Žádnou takovou nepotřebovali ani 

k popravě Fókióna, který byl odsouzen kvůli zradě. Filonik proto celé obvinění odmítá jako 

pozdější smyšlenku. Je nicméně možné, jak ukazuje O’Sullivanová, že obvinění má základ u 

Démochara, Démosthenova synovce a Démétriova současníka, v jeho nedochované řeči na 

obranu Sofokleova zákona, který omezoval činnost filosofických škol. Tento zákon však byl 

přijat až roku 307/6, po druhém a definitivním Démétriově útěku z Athén. Jednalo se tedy o 

neformální obvinění ex post, nikoli o předmět formální žaloby. Pochybný je i Wehrliho 

dohad, že Démétrios byl ve skutečnosti obviněn kvůli přinášení posmrtných poct 

Antipatrovi, který zemřel roku 419. 

 

41. (?h) Theofrastos z Eresu;  r. 418 (?).913 

 O žalobě z bezbožnosti proti Theofrastovi (asi 371/0–287/6), Aristotelovu nástupci ve 

vedení peripatetické školy, se mimochodem zmiňuje Diogenés Laertios, který píše, že 

vzhledem k Theofrastově oblíbenosti u Athéňanů byla žaloba neúspěšná a žalobce 

Hagnónidés musel málem zaplatit pokutu. Ailiános v pasáži o neschopnosti promluvit píše, 

že Theofrastos ztratil řeč, když měl mluvit před areopagem. Omlouval se, že je ohromen 

důstojností tohoto sboru, na což mu Démocharés jízlivě řekl, že ho soudí lidé, nikoli dvanáct 

bohů. Obvyklé je předpokládat, že obě zprávy se vztahují k témuž procesu. 

Derenne a po něm Bauman datují proces asi do let 417–415, tj. do začátku vlády Démétria 

Falérského, na základě předpokladu, že Démétrios obnovil jurisdikci areopagu ve věci 

bezbožnosti. Jak ovšem ukazuje O’Sullivanová, smysluplnější je datovat proces do roku 418, 

kdy byli pronásledování reprezentanti oligarchie ustavené roku 422. Kromě toho, že 

Hagnónidés musel roku 422 z Athén uprchnout a po návratu roku 418 se stal jedním 

z Fókiónových žalobců, nedlouho po Fókiónově popravě byl podle Plútarcha sám popraven. 

Nástup Démétriova režimu tak asi sotva přežil, pokud nebyl popraven ještě dříve. 

                                                        

913 Prameny: DIOG. LAERT. V.37; AEL. VH VIII.12; dále srov. PLUT. Phoc. 29.4, 33.4, 34.9, 38.1; THEOPHR. Piet. fr. 2, 8, 

16. Literatura: DERENNE 1930, s. 199–201; PÖTSCHER 1964, s. 122–125; FISCHER 1967, s. 68–69; BAUMAN 1990, s. 122; 

O’SULLIVAN 1997, s. 136–139; MARI 2003, s. 86–87; O’SULLIVAN 2009, s. 209–210; FILONIK 2013, s. 73–74; DREßLER 

2014, s. 324–325. 
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 V čem měla spočívat Theofrastova údajná bezbožnost, nevíme. Spekulovat na základě 

Ailiánovy anekdoty o tom, že se Theofrastos nějak dotkl dvanácti bohů, kteří měli oltář na 

athénské agoře, nepovažuji za smysluplné. Otevřená musí zůstat i otázka relativní 

chronologie procesu a sepsání spisu O zbožnosti, v němž Theofrastos řešil původ a smysl 

zvířecích obětí. Jak soudí Pötscher, tento spis asi nebyl záminkou k žalobě, ale naopak mu 

mohl spíše pomoci, byl-li napsán před procesem – sám se kloní k pozdějšímu datu; 

z dochovaných fragmentů usuzuje, že o athénských zvycích psal Theofrastos s respektem, 

naopak kritizoval přehnaně velkolepé oběti, které přinášela Alexandrova matka Olympias. 

 

42. (?h) Stilpón z Megar; druhá polovina 4. století (?).914 

 Mezi četnými jinými anekdotami o megarském filosofu Stilpónovi, které uvádí Diogenés 

Laertios a které ilustrují jeho způsob argumentace, je i anekdota o tom, jak zpochybňoval, 

že Athéna je bůh. Nejprve měl v rozhovoru s nejmenovaným člověkem tvrdit, že Feidiova 

Athéna (tj. socha Athény Parthenos na Akropoli) není bůh, jelikož bohem je pouze Athéna 

Diova. Když pak byl předvolán areopagem, tvrdil, že Athéna není bůh (θεός), protože je to 

bohyně (θεά), načež mu areopag přikázal, aby odešel z města. Integrální součástí anekdoty 

je i posměšná otázka Theodóra z Kyrény (č. 43), odkud Stilpón věděl, že není bůh, zda jí 

nadzdvihl oděv a viděl její „zahrádku“. Žertování na téma gramatického rodu vycházelo 

z toho, že v Athénách byla Athéna označována jako ἡ θεός. 

Jelikož Theodóros Athény navštívil asi v době, kdy stál v jejich čele Démétrios Falérský 

(317–307), nabízí se datovat do této doby i proces Stilpónův. Někteří spekulují o politickém 

pozadí, naopak O’Sullivanová soudí, že šlo o jediný proces z této doby, který žádné politické 

pozadí neměl. Stejně jako Filonik se však kloním k tomu, že celý případ je smyšlený. I když 

je i z jiných Stilpónových fragmentů zřejmé, že kritizoval tradiční formy uctívání bohů, je 

dosti podezřelé, že se dostal do problémů právě a jedině v Athénách, nikoli v rodných 

Megarách, kde trávil většinu života jako hlava místní filosofické školy. Konkrétní důvody, 

kvůli kterým ho areopag údajně vyhnal, jsou poněkud úsměvné, i když nelze vyloučit, že 

jeho napadání athénských představ o Athéně mohlo zahrnovat mnohem více. Konfliktní 

vztahy s Megařany kvůli náboženství měly rovněž jistou tradici (srov. č. 7). 

 

                                                        

914 Prameny: DIOG. LAERT. II.116 = STILP. SSR II O 12 = fr. 213 Kurzová. Literatura: DERENNE 1930, s. 202–206; 

FISCHER 1967, s. 69–70; WALLACE 1989, s. 204–205; BAUMAN 1990, s. 125; DE BRUYN 1995, s. 167–168; O’SULLIVAN 

1997, s. 147; PHILLIPS 2013, s. 462 (č. 357); FILONIK 2013, s. 74–75; DREßLER 2014, s. 325–326. 
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43. Theodóros z Kyrény; mezi r. 317 a 307 (?).915 

 Filosof Theodóros z Kyrény, který otevřeně napadal tradiční náboženské představy a 

rovněž popíral, že by dobro a zlo měly základ v přirozenosti, si stejně jako Diagorás (č. 11) 

vysloužil přezdívku ὁ ἄθεος. Podle Filóna z Alexandrie ho Athéňané odsoudili a vyhnali 

kvůli ateismu a kažení mládeže. Tradici o vyhnání zachycuje i Diogenés Laertios, předtím 

však uvádí dvě jiné verze. Nejprve líčí rozhovor s hierofantem jménem Eurykleidés, jehož se 

Theodóros ptal, kteří lidé se dopouštějí bezbožnosti vůči mystériím, a když Eurykleidés 

odpověděl, že jsou to ti, kteří je vyzrazují nezasvěceným (οἱ τοῖς ἀμυήτοις αὐτὰ 

ἐκφέροντες), Theodóros mu řekl, že se bezbožnosti dopouští i on sám, jelikož je vykládá 

nezasvěceným (τοῖς ἀμυήτοις διηγούμενος), načež byl Theodóros málem odveden 

k areopagu, ale zachránil ho Démétrios Falérský – k žádnému procesu ani formálnímu 

vyhnání podle této verze nedošlo. Následně Diogenés připomíná tvrzení Amfikrata z Athén, 

rétora z 1. století, že Theodóros byl odsouzen a vypil číši bolehlavu. Tvrzení o Theodórově 

popravě, které nacházíme rovněž u Athénaia, je odmítáno jako nevěrohodné. Z jiných 

dokladů je zřejmé, že Theodóros následně působil v Alexandrii u Ptolemaia a dožil v rodné 

Kyréně, z níž byl předtím vyhnán – toto vyhnání je dnes obvykle vysvětlováno důvody čistě 

politickými. O vyhnání z Kyrény i Athén se prameny zmiňují v kontextu rozhovoru s 

Lýsimachem, od roku 305 králem Thrákie, jehož navštívil jako Ptolemaiův vyslanec. Sám 

Lýsimachos měl vyhnat nejen Theodóra, ale ze svého království prý nechal vykázat všechny 

filosofy. 

 Z Diogenova tvrzení, že Theodóra zachránil Démétrios Falérský (č. 40), je obvykle 

vyvozováno, že Theodóros v Athénách působil v době, kdy stál Démétrios v čele obce jako 

správce (317–307). Zatímco většina autorů soudí, že šlo o čistý případ bezbožnosti, 

O’Sullivanová je přesvědčena o politickém pozadí a připomíná Plútarchovu zmínku o tom, 

jak Fókos, syn Fókióna, popraveného během krátkodechého obnovení demokracie roku 418, 

                                                        

915 Prameny: PHIL. Q. omn. 127–128; DIOG. LAERT. II.101 (= DEMETR. fr. 43; AMPHICRAT. fr. 2), II.102; ATHEN. XIII.92 

(611a–b); vyhnání z Kyrény: PHIL. Q. omn. 129–130; PLUT. De exil. 606b; vyhnání filosofů Lýsimachem: ATHEN. 

XIII.92 (610e) = CARYST. fr. 9; Fókos a Theodóros: PLUT. Phoc. 38.3; Sofokleův zákon: POLL. IX.42; DIOG. LAERT. V.38; 

ATHEN. XIII.92 (610e–f; 610e = ALEX. fr. 94 Kock = fr. 99 Kassel–Austin). Literatura: DERENNE 1930, s. 206–212; 

FISCHER 1967, s. 70–71; WEHRLI 19682, s. 53; CLINTON 1974, s. 21–22; WINIARCZYK 1974; WINIARCZYK 1981, s. 67–69; 

WALLACE 1989, s. 204–205; BAUMAN 1990, s. 125–126; DE BRUYN 1995, s. 166–167; O’SULLIVAN 1997, s. 142–146; 

FILONIK 2013, s. 75–76; DREßLER 2014, s. 326–328; k Sofokleovu zákonu srov. O’SULLIVAN 2002; HAAKE 2008; DREßLER 

2014, s. 334–346. Zde srov. s. 33. 
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propadl nemravnému životu. Od majitele nevěstince prý hodlal vykoupit svou oblíbenou 

prostitutku a Theodórova přednáška v Lykeiu, již náhodou zaslechl, ho v tomto záměru 

utvrdila. I kdyby však tvrzení o Theodórově zhoubném vlivu na Fókiónova syna bylo 

ozvukem širší politické kampaně proti démétriovskému režimu, nedokazuje to, že 

Theodóros byl skutečně soudně stíhán a odsouzen. Mohlo jít o součást kampaně, která se 

rozvinula až roku 307/6, kdy již byli Theodóros a Démétrios z Athén pryč a Sofoklés 

navrhoval svůj zákon omezující působení filosofů. Po schválení tohoto zákona někteří 

filosofové Athény dobrovolně opustili, nicméně zákon byl záhy napaden žalobou 

z protizákonnosti a zrušen, takže se zase vrátili. Podobně jako Winiarczyk soudím, že 

představa o Theodórově formálním odsouzení a vyhnání mohla vzniknout až následně, 

kromě toho se dobře hodila do Theodórova životopisu. 
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5. Závěr 

Některé otázky zůstávají otevřené, jelikož je vzhledem ke stavu pramenů nelze jednoznačně 

zodpovědět. Několik závěrů lze nicméně s větší či menší rozhodností formulovat. 

V úvodu byla naznačena otázka, zda jednotlivé body žaloby proti Sókratovi z roku 399 

musely být předvídány zákonem. Kloním se k tomu, že nemusely a nebyly.916 Jako mylná se 

totiž ukazuje Rudhardtova teze, již předznamenal Derenne, že právní pojem bezbožnosti byl 

athénskými zákony definován velmi přesně a žaloby se musely věrně držet textu zákonů. 

Odmítnutí této teze bylo spojeno s odmítnutím historicity Diopeithova usnesení, o němž 

píše Plútarchos, a zákona zakazujícího zavádění cizích bohů, o němž píše Ióséfos Flávios. 

Neudržitelná je především představa, že Diopeithovo usnesení, podle tradiční datace 

přijaté roku 432, prohlašovalo za zločin ateismus a zároveň bylo nezbytnou podmínkou 

procesů s filosofy. Ve prospěch představy, že ateismus představoval zákonem definovaný 

zločin, bývá uváděna Platónova Obrana Sókrata, v níž je žaloba proti Sókratovi vyložena 

právě jako obvinění z výuky ateismu, tato reinterpretace formální žaloby je však zavádějící. 

Myšlenka, že bozi nemusí vůbec existovat, se ve druhé polovině 5. století nepochybně 

objevuje a zaznívá i veřejně v Eurípidových tragédiích, aniž by však kvůli tomu byl 

Eurípidés jakkoli stíhán. Otevřených ateistů asi nebylo mnoho a nepředstavovali reálnou 

hrozbu, vůči níž by bylo třeba se bránit zvláštním zákonem či usnesením. Na rozšířenost 

ateismu mezi svými současníky si stěžuje Platón v Zákonech, ty však byly sepsány až 

v polovině 4. století, a nelze se jich proto dovolávat jako dokladu duchovní situace ve 

třicátých letech 5. století. Pokud byl navíc ateismus skutečně tak rozšířený a představoval 

vážný problém, je pozoruhodné, že mezi Sókratovým procesem a stíháním Aristotela roku 

323 nebyl stíhán žádný jiný filosof, navíc Aristotelés byl obžalován – pokud byl skutečně 

obžalován – kvůli údajnému prokazování božských poct smrtelníkům, nikoli kvůli ateismu. 

Zavádějící je i Platónův pokus odbýt formální žalobu proti Sókratovi důrazem na údajnou 

neformální žalobu starých žalobců – komických básníků v čele s Aristofanem –, kteří 

Sókrata prezentovali jako sofistu a přírodního filosofa, zkoumajícího věci na nebi a pod 

                                                        

916 Nejprve bylo ukázáno, že „kažení mládeže“ nepředstavovalo žádný zvláštní, zákonem definovaný přečin, 

srov. s. 32–33. Obvinění z neuznávání bohů obce bylo diskutováno v souvislosti s Diopeithovým usnesením, 

s nímž je tradičně spojováno, přičemž se ukázalo, že toto usnesení debatu o Sókratově případu značně 

deformuje, srov. s. 156–171, 179–180, 188–195. Třetí bod byl probrán v souvislosti s údajným zákonem proti 

zavádění nových či cizích bohů, srov. s. 198–199. 
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zemí. Platónův důraz na tuto neformální žalobu lze naopak považovat za hlavní zdroj 

představy, že zkoumání meteorologicko-astronomických otázek bylo v Athénách 5. století 

předmětem systematické kriminalizace.917 

V rámci Plútarchova Života Perikleova dává Diopeithovo usnesení dobrý smysl právě jako 

opatření namířené proti lidem, kteří popírají božský charakter nebeských úkazů (tj. i jejich 

mantický potenciál) a podávají jejich mechanistické vysvětlení. To však nedokazuje, že 

takovéto usnesení bylo skutečně někdy přijato a vymáháno. Plútarchovo líčení je 

nevěrohodné i v mnoha dalších ohledech a jeho celkové chápání věci je zjevně ovlivněno 

platónskou perspektivou.918 Prvním zákonem namířeným přímo proti filosofům byl až 

Sofokleův zákon z roku 307/6, nepočítáme-li záměr oligarchické třicítky z roku 404/3 

zakázat výuku řečnictví.919 

Tradičně neplodný spor o to, zda sloveso νομίζειν v žalobě proti Sókratovi znamenalo 

spíše „věřit“ v bohy, nebo „uctívat“ bohy v souladu se zvykem, jsem se pokusil nově uchopit 

poukazem na fakt, že toto sloveso nebylo prototypickým nositelem ani jednoho z významů 

a žaloba nekladla důraz ani tak na sloveso, jako na předmět, jímž byli bozi obce, nikoli bozi 

vůbec. Jako relevantní analogie užití slovesa νομίζειν v právním kontextu se tak ukazuje 

formule τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νομίζειν („uznávat/mít tytéž přátele a nepřátele“), 

již nacházíme v dobových smlouvách o vojenských spojenectvích.920 

Obvinění z neuznávání bohů uznávaných obcí je třeba chápat jako neoddělitelně spjaté 

s obviněním ze zavádění nových božstev. Ani to však nemuselo být předvídáno zákonem. 

Neuznávání tradičních bohů se projevovalo spíše řečmi, než pouhým zanedbáváním kultu, 

předmětem soudního stíhání se ale stalo zřejmě jen proto, že Sókratés své názory 

projevoval na veřejnosti a měl dlouhodobý vliv na ostatní. 

Existenci procesů s filosofy před Sókratem považuji za značně spornou, pochybné jsou 

ostatně i zprávy o stíhání filosofů pozdějších, především Stilpóna z Megar (č. 42). I kdyby 

nicméně Anaxagorás z Klazomen (č. 3) či Prótagorás z Abdér (č. 9), nebo snad dokonce i 

Diogenés z Apollónie (č. 8) a Prodikos z Keu (č. 10) museli z Athén odejít, jelikož jim hrozilo 

                                                        

917 Rovněž zmínka o Anaxagorovi, učiněná v souvislosti s popíráním božství Slunce a Měsíce, nejspíše 

inspirovala vznik tradice o Anaxagorově stíhání, srov. s. 217–218. 

918 Srov. s. 184–188. 

919 Srov. pozn. 707 a 915.  

920 Srov. s. 190–195. Tento pokus o nové uchopení sporu měl rovněž za cíl vyvrátit tezi, že v Athénách 

existoval zákon, který pomocí slovesa νομίζειν explicitně nařizoval uctívání bohů a trestal neúčast na kultu. 
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stíhání, nemění to nic na faktu, že odsouzen k smrti a popraven byl pouze Sókratés (č. 20), 

což z něj nutně učinilo paradigmatický případ, který zásadně ovlivnil celou pozdější tradici 

o athénském odporu k filosofům. Pouze v případě, že Sókratés byl jediný popravený, dává 

smysl prohlášení, jímž Aristotelés (č. 38) vysvětloval svůj odchod z Athén před hrozící 

žalobou: že nechce, aby se Athéňané podruhé prohřešili vůči filosofii. 

Údaje o stíhání Theofrasta z Eresu (č. 41) a Theodóra z Kyrény (č. 43) mohou mít reálný 

základ, ale rovněž je nelze považovat za jisté. Pokud jde o Démétria Falérského (č. 40), který 

byl filosof a aktivní politik zároveň, jeho odsouzení mělo čistě politické důvody a s jeho 

filosofií ani náboženstvím asi nesouviselo. Na druhou stranu úzké spojení s peripatetickou 

školou bylo zřejmě důvodem, proč po jeho vyhnání vystoupil Sofoklés, syn Amfikleidův 

z dému Súnion, se svým zákonem proti filosofům. 

Zasazení bezbožnosti do širšího kontextu přečinů náboženského rázu ukázalo především 

dvě věci. Za prvé to, že v rámci pragmatického formulování zákonů/usnesení byla za četné 

konkrétní přestupky náboženského rázu stanovena prostá pokuta a určena procedura bez 

jakékoli snahy o zahrnutí konkrétního vadného jednání pod obecnější pojem. Za druhé to, 

že bezbožnost, kvůli níž byla podávána veřejná žaloba k basileovi, byla přečinem méně 

závažným než svatokrádež nebo ničení posvátných olivovníků, u nichž byly obligatorní 

nejvyšší tresty: smrt (či vyhnanství) a propadnutí veškerého majetku. Možnost jednat o výši 

trestu v případě bezbožnosti odráží fakt, že šlo o přečin mnohem méně jasně vymezený, 

který mohl nabývat různé podoby, lišící se svou závažností. 

Na rozdíl od Cohena nicméně považuji za pravděpodobné, že některé konkrétní činy, 

v souvislosti s nimiž je žaloba z bezbožnosti doložena, mohly být explicitně zakázány 

zákonem, například styk mezi vrahem a příbuznými oběti (č. 28). V tomto případě totiž 

vyvstával problém rituální poskvrny, který byl tradičně předmětem zákonné regulace. 

Totéž platí pro porušování rituálních norem spojených s konkrétními kulty a svatyněmi. 

V nápisně dochovaných nařízeních se pojem bezbožnosti sice neobjevuje a místo toho zde 

nacházíme konkrétní pokuty nebo odkaz na obecnější zákony, tyto nedochované zákony 

však mohly s pojmem bezbožnosti pracovat. 

Archiás (č. 25) a Menesaichmos (č. 35) byli každopádně stíháni a odsouzeni kvůli tomu, že 

ve veřejných svatyních přinášeli oběti způsobem, který byl v rozporu se zvyklostmi. Zda 

norma, již porušili, musela být fixována písemně, je na druhou stranu nejisté. Některé další 

údajné případy závadných rituálních aktivit se zřejmě odehrávaly čistě v soukromí (č. 30, 

36, 39, 40). Na pomezí je z tohoto hlediska žaloba proti hetéře Frýné (č. 29). 
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Psanými zákony bylo zřejmě chráněno tajemství eleusínských mystérií a výhradní právo 

Eumolpovců a Kéryků zasvěcovat. Vyzrazování a znevažování mystérií je zároveň třeba 

považovat za nejzávažnější případ čistě slovní bezbožnosti. Diagorás z Mélu (č. 11) 

a Alkibiadés spolu s dalšími lidmi (č. 14) byli kvůli vyzrazování a zlehčování mystérií nejen 

odsouzeni k smrti, ale na jejich hlavu byla navíc vyhlášena i odměna. S mystérii přímo či 

nepřímo souvisejí další případy, především Aischylos (č. 2), Andokidés (č. 20), Nínos (č. 30), 

Theodóros z Kyrény (č. 43), možná částečně i Aristotelés (č. 39). I když zprávy o některých 

případech jsou nejisté, dosvědčují povědomí o důležitosti mystérií. Tento fakt je třeba 

zdůraznit, jelikož zásadně odlišuje reálné Athény od hypotetické obce Platónových Zákonů, 

v níž mělo být klíčové uctívání Slunce a Měsíce jako všem viditelných, nikoli skrytých bohů. 

Pokud se týče zákonů o proceduře προβολή, které nacházíme v Démosthenově řeči Proti 

Meidiovi, stejně jako Harris dospívám k závěru, že tyto dokumenty jsou nevěrohodné 

podvrhy, i když při rekonstrukci procedury se od jeho názorů odchyluji a dávám za pravdu 

MacDowellovi, podle něhož soudní jednání je třeba chápat jako přímou součást procedury 

zahájené na sněmu. Na rozdíl od MacDowella však zavedení této procedury odmítám 

vysvětlovat tím, že Athéňané neznali instituci veřejného žalobce a byli odkázáni na 

iniciativu soukromých osob. Stíhat a trestat narušování veřejného pořádku během svátků 

totiž měli tradičně za úkol konkrétní úředníci. Procedura προβολή proto představovala 

spíše jen jakýsi doplněk pro zvláštní případy. Její zavedení nicméně dokládá silný veřejný 

zájem na tom, aby sváteční doba nebyla nijak narušována soukromými spory. 

Rovněž se ukazuje, že vágní přečin „provinění proti svátku“ (ἀδικεῖν περὶ τὴν ἑορτήν), 

k jehož stíhání byla procedura προβολή určena, nebyl ničím zcela odlišným od bezbožnosti, 

ale svou podstatou se s ní prolínal. Všechny čtyři doložené případy spočívaly v narušení 

svátku násilným jednáním (č. 31a–d). Násilí vůči athénským amfiktyonům v Apollónově 

svatyni na Délu zase bylo klasifikováno jako bezbožnost (č. 26). 

Jelikož bezbožnost je tradičně chápána jako provinění veřejného charakteru, bylo třeba 

prověřit i tezi některých novějších badatelů, že kromě veřejné žaloby z bezbožnosti 

existovala i čistě soukromá žaloba pro bezbožnost. Tato teze se neopírá o falešný dokument 

ani pochybného pozdního autora, ale o lýsiovskou řeč Proti Andokidovi, která je zřejmě 

autentická, i když asi ji napsal někdo jiný než Lýsiás. Podrobný rozbor příslušné pasáže 

ukázal, že zde o soukromé žalobě řeč není (č. 19) a tradiční chápání bezbožnosti jako 

veřejného přečinu není důvod revidovat. 
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921 Nachází-li se edice v seznamu sekundární literatury podle editora, zde je uveden pouze zkrácený odkaz. 

Totéž platí pro zkratky označující sbírky fragmentů a testimonií, rozvedené v oddílu B. Jména autorů i názvy 

děl jsou uváděny pokud možno česky, i když zkratky vycházejí z latinizovaných podob. U řečníků jsou 

jednotlivé řeči uváděny pod standardními čísly. 
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I. BEKKER et L. DINDORF, Diodori Bibliotheca historica, I–V, Stuttgart: Teubner, 1888–19063 
(reprint Stuttgart 1985). 

DIOG. LAERT. = Diogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů: MARCOVICH 2008.  

DION. HAL. = Dionýsios z Halikarnássu: 

 Din. = O Deinarchovi, in: AUJAC, G. (éd.), Denys d’Halicarnasse. Opuscules rhétoriques, V: 
L’Imitation (fragments, Épitomé) - Première lettre à Ammée - Lettre à Pompée Géminos - Dinarque, 
Paris: Les Belles Lettres, 1992. 

                                                        

922 Mezi řeči Démosthenovi neprávem přisuzované řadím pouze ty, které za nepravé považuje MACDOWELL 

2009, i když jeho přístup je asi přehnaně optimistický. 
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 Lys. = O Lýsiovi, in: AUJAC, G. (éd.), Denys d’Halicarnasse. Opuscules rhétoriques, I: Les Orateurs 
antiques, Paris: Les Belles Lettres, 1978. 

DUR. = Dúris ze Samu: FGrH 76. 

EM = Etymologicum magnum: GAISDORF, E. (ed.), Etymologicon Magnum seu verius Lexicon 
saepissime vocabulorum origines indagans, ex pluribus lexicis, scholiastis et grammaticis anonymi 
cuiusdam opera concinnatum, Oxford: Oxford University Press, 1848. 

EPHOR. = Eforos: FGrH 70. 

EUP. = Eupolis, in: CAF I; PCG V. 

EUR. = Eurípidés: DIGGLE, J. (ed.), Euripidis Fabulae, I–III, Oxford: Oxford University Press, 1981–
1994. 

 Bacch. = Bakchantky. 

 Hec. = Hekabé. 

 Hel. = Helena. 

 Heracl. = Hérakleovci. 

 El. = Élektra. 

 Ion = Ión. 

 Med. = Médeia. 

 Suppl. = Prosebnice. 

 fr. = fragmenty, in: NAUCK 18892; TrGF 5. 

EUS. = Eusebios z Kaisareie: 

Praep. Ev. = Evangelická průprava: MRAS. K. (ed.), Die Praeparatio evangelica, I–II (Eusebius 
Werke, 8), Berlin: Akademie Verlag, 1954–1956. 

GELL. = Aulus Gellius, Attické noci: MARSHALL, P. K. (ed.), A. Gellii Noctes Atticae, I–II, Oxford: 
Clarendon Press, 1968. 

GORG. = Gorgiás z Leontín na Sicílii: DK 82. 

 Hel. = Chvála Heleny: DK 82 B 11. 

HARP. = Valerios Harpokratión, Slovní zásoba deseti řečníků: J. J. KEANEY (ed.), Harpocration. 
Lexeis of the Ten Orators, Amsterdam: Adolf M. Haakert, 1991. 

HDT. = Hérodotos z Halikarnássu, Dějiny: HUDE, C. (ed.), Herodoti Historiae, I–II, Oxford: [Oxford 
University Press, 1908]. 

HECAT. = Hekataios z Mílétu: FGrH 1. 

HELIOD. = Héliodóros z Athén: FGrH 373. 

HELLAN. = Helláníkos z Lesbu: FGrH 323a. 

HERACL. = Hérakleitos z Efesu: DK 22. 

HERACL. PONT. = Hérakleidés Pontský: WEHRLI 19692. 

HERM. = Hermippos, in: CAF I; PCG V. 

HERM. SMYRN. = Hermippos ze Smyrny: WEHRLI 1974. 
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HES. = Hésiodos: SOLMSEN, F. – MERKELBACH, R. – WEST, M. L. (edd.), Hesiodi Theogonia, Opera et 
dies, Scutum, Fragmenta selecta, Oxford: Clarendon Press, 19903. 

 Op. = Práce a dny. 

HIERON. RHOD. = Hierónymos z Rhodu, in: WEHRLI, F., Hieronymus von Rhodos, Kritolaos und seine 
Schüler. Rückblick: Der Peripatos in Vorchristlicher Zeit (Die Schule des Aristoteles: Texte und 
Kommentar, 10), Basel: Schwabe, 19692. 

HIPPON. = Hipponax, in: WEST, M. L. (ed.), Iambi et elegi Graeci, I, Oxford: Clarendon Press, 1971. 

HOM. = Homéros: 

 Il. = Ílias: ALLEN, T. W. (ed.), Homeri Ilias, I–III, Oxford: Clarendon, 1931. 

 Od. = Odysseia: MURRAY, A. T. (ed.) – DIMOCK, G. E. (revid.), Homer. The Odyssey, Cambridge – 
London: Harvard University Press, 19952. 

HP. = Hippokratés a Corpus Hippocraticum: 

 Aer. aq. loc. = O vzduchu, vodách a místech: JOUANNA, J. (éd), Hippocrate, II/2: Airs, eaux, lieux, 
Paris: Les Belles Lettres, 1996. 

 Carn. = O masech, in: JOLY, R. (éd.), Hippocrate, XIII: Des lieux dans l'homme - Du système des 
glandes - Des fistules - Des hémorroïdes - De la vision - Des chairs - De la dentition, Paris: Les 
Belles Lettres, 1978. 

Morb. Sacr. = O svaté nemoci: JOUANNA, J. (éd), Hippocrate, II/3: La Maladie sacrée, Paris: Les 
Belles Lettres, 2003. 

 Prisc. med. = O starém lékařství: JOUANNA, J. (éd), Hippocrate, II/1: L’Ancienne médecine, Paris: 
Les Belles Lettres, 1990. 

HYG. Fab. = Hyginus, Báje: MARSHALL, P. K. (ed.), Hygini Fabulae, Stuttgart: Teubner, 1993. 

HYP. = Hypereidés: JENSEN, C. (ed.), Hyperidis Orationes sex cum ceterarum fragmentis, Leipzig: 
Teubner, 1917. 

 Dem. = Proti Démosthenovi. 

 Epit. = Řeč nad padlými. 

Eux. = Na obranu Euxenippa. 

 Lyc. = na obranu Lykofróna. 

IDOM. = Ídomeneus z Lampsaku: FGrH 338. 

IREN. = Eirénaios, Proti herezím: MIGNE, J.-P. (ed.), Sancti Irenaei Contra Haereses libri quinque 
(Patrologiae Cursus Completus - Series Graeca, 7/1–2), [Paris]: J.-P. Migne, 1857. 

ISAE. = Ísaios: WYSE, W. (ed.), The Speeches of Isaeus. With Critical and Explanaory Notes, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1904. 

 4 = O dědictví po Níkostratovi. 

 6 = O dědictví po Filoktémonovi. 

 8 = O dědictví po Kirónovi. 

ISOCR. = Ísokratés: MATHIEU, G. – BRÉMOND, E. (édd.), Isocrate. Discours, I–IV, Paris: Les Belles 
Lettres, 1929–1962. 

7 = Řeč o areopagu. 
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12 = Panathénajská řeč. 

14 = Platajská řeč. 

15 = O výměně majetku. 

16 = O dvojspřeží. 

 18 = Proti Kallimachovi. 

 20 = Proti Lochítovi. 

ISTER = Istros z Kyrény: FGrH 334. 

JOS. = Ióséfos Flávios: 

 Ant. Jud. = Židovské starožitnosti: NIESE, B. (ed.), Flavii Iosephi Opera, I–IV: Antiquitatum 
Iudaicarum libri, Berlin: Weidmann, 1887–1892. 

 Ap. = Proti Apiónovi / O Starobylosti Židů: NIESE, B. (ed.), Flavii Iosephi Opera, V: De Iudaeorum 
vetustate sive contra Apionem libri II, Berlin: Weidmann, 1889. 

JUL. Or. V = Iúliános, Hymnus na Matku bohů, in: BIDEZ, J. (éd.), L’Empereur Julien. Oeuvres 
Complètes, I/1:  Discours de Julien César (I-V), Paris: Les Belles Lettres, 1932. 

Lex. Cant. = Lexicon rhetoricum Cantabrigiense, ed. E. O. HOUTSMA, in: LATTE, K. – ERBSE, H., Lexica 
Graeca minora, Hildesheim: Olms, 1965, s. 69-86. 

LIB. = Libanios: 

 Arg. DEM. = Úvody k Démosthenovým řečem: FOERSTER, R. (ed.), Libanii Opera, VIII: Argumenta 
orationum Demosthenicarum, Leipzig: Teubner, 1915.923 

 Decl. = Deklamace: FOERSTER, R. (ed.), Libanii Opera, V–VII: Declamationes, Leipzig: Teubner, 
1909–1913. 

  1 = Obrana Sókrata. 

LYCURG. = Lykúrgos: CONOMIS, N. C. (ed.), Lycurgi oratio in Leocratem, cum ceterarum Lycurgi 
orationum fragmentis, Leipzig: Teubner; srov. BURTT 1954; DURRBACH 19562; MALCOVATI 1966. 

 Leocr. = Proti Leókratovi. 

LYS. = Lýsiás: CAREY, C. (ed.), Lysiae Orationes cum fragmentis, Oxford: Clarendon Press, 2007. 

 5 = Na Kalliovu obranu. 

 7 = O pahýlu. 

 10 = Proti Theomnéstovi 1. 

13 = Proti Agorátovi. 

14 = Proti Alkibiadovi 1. 

22 = Proti obchodníkům s obilím. 

30 = Proti Níkomachovi. 

                                                        

923 Jelikož číslování Úvodů se neshoduje se standardním číslováním Démosthenových řečí, standardní číslo 

řeči je uváděno navíc v hranaté závorce. 
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[LYS.] = pseudo-Lýsiás, in: CAREY, C. (ed.), Lysiae Orationes cum fragmentis, Oxford: Clarendon 
Press, 2007. 

 6 = Proti Andokidovi. 

MELANTH. = Melanthios: FGrH 326. 

NEP. = Cornelius Nepos, Životy slavných vojevůdců: MARSHALL, P. K. (ed.), Cornelii Nepotis Vitae 
cum fragmentis, Leipzig: Teubner, 1977. 

 Alc. = Alkibiadés. 

Pelop. = Pelopidás. 

 Phoc. = Fókión. 

ORIG. = Órigenés: 

C. Cels. = Proti Kelsovi: BORRET, M. (éd.), Origène. Contre Celse, I–V, Paris: Cerf, 1967–1976. 

PAUS. = Pausaniás, Cesta po Řecku: SPIRO, F. (ed.), Pausaniae Graeciae descriptio, I–III, Leipzig: 
Teubner, 1903. 

P.Derv. = Papyrus Derveni: BETEGH, G. (ed.), The Derveni Papyrus. Cosmology, Theology and 
Interpretation, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

PHIL. = Filón Alexandrijský: 

 Q. omn. = O tom, že dokonale mravné, je svobodné: COHN. L. - REITER, S. (edd), Quod omnis probus 
liber sit (Philonis Alexandrini Opera quae supersunt, VI), Berlin: Reimer, 1915. 

PHILOCH. = Filochoros: FGrH 328. 

PHOT. Lex. = Fótios, Slovník: NABER, S. A. (ed.), Photii partiarchae Lexicon, I–II, Leiden: Brill, 1864–
1865. 

PHRYN. = Frýnichos, in: CAF I; PCG VII. 

PIND. = Pindaros: 

Pyth. = Pýthijské zpěvy, in: MAEHLER, H. (ed. post B. SNELL), Pindari carmina cum fragmentis, 
Leipzig: Teubner, 19715. 

PLAT. = Platón (a pseudo-Platón): BURNET, J. (ed.), Platonis Opera, I–V, Oxford: Clarendon Press, 
1900–1907. 

 Apol. = Obrana Sókrata. 

 Epist. = Listy. 

 Euthd. = Euthydémos. 

 Euthphr. = Euthyfrón. 

 Leg. = Zákony. 

 Men. = Menón. 

 Menex. = Menexenos. 

 Phaed. = Faidón. 

 Phaedr. = Faidros. 

 Plt. = Polítikos. 
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Resp. = Ústava. 

Sis. = Sísyfos. 

 Tht. = Theaitétos. 

PLAT. COM. = Platón, komediograf, in: CAF I: PCG VII.  

PLIN. = Gaius Plinius Secundus Maior: 

Nat. hist. = Věda o přírodě: MAYHOFF, C. (ed.), C. Plini Secundi Naturalis historiae libri XXXVII, I–
VI, Leipzig: Teubner, 1892–1909. 

PLUT. = Plútarchos z Chairóneie: 

  (A) Vitae parellelae: ZIEGLER, K. – LINDSKOG, CL. – GÄRTNER, H. (edd.), Plutarchi Vitae parallelae, I–
IV, Leipzig – Stuttgart: Teubner, 1957–1980. 

 Ages. = Život Agésiláův. 

Alc. = Život Alkibiadův. 

Alex. = Život Alexandrův. 

Arist. = Život Aristeidův. 

Cam. = Život Camillův. 

Cim. = Život Kimónův. 

Dem. = Život Démosthenův. 

Nic. = Život Níkiův. 

Pelop. = Život Pelopidův. 

Per. = Život Perikleův. 

Phoc. = Život Fókiónův. 

Sol. = Život Solónův. 

Them. = Život Themistokleův. 

Thes. = Život Théseův. 

  (B) Moralia: POHLENZ, M. – ZIEGLER, K. et al. (edd.), Plutarchi Moralia, I–VII: Leipzig: Teubner, 
1925–1978. 

De def. orac. = O úpadku věštíren (409e–438d). 

De exil. = O vyhnanství (599a–607f). 

De gen. Socr. = O Sókratově daimoniu (575a–598f). 

De Herod. malign. = O Hérodotově zlomyslnosti (584e–874c). 

De Is. et Os. = O Íside a Osíridovi (351c–384c). 

De superst. = O strachu z bohů (164e–171f). 

Praec. ger. rep. = Státnické rady (798a–825f). 

Prof. virt. = Jak si uvědomit svůj pokrok v ctnosti (75a–56a). 

Quaest. Graec. = Řecké atiologické otázky (291d–304f). 

Reg. et imp. apophteg. = Výroky králů a vládců (172b–208a). 
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[PLUT.] = pseudo-Plútarchos: 

 De fato = O osudu (568b–574f), in: SIEVEKING, W. (ed.), Plutarchi moralia, III, Leipzig: Teubner, 
1929. 

 Plac. phil. = Přehled filosofických názorů (874d–911c), in: MAU, J. (ed.), Plutarchi Moralia, V,2,1, 
Leipzig, Teubner, 1971. 

 Vit. X or. = Životy deseti attických řečníků (832b–852e), in: MAU, J. (ed.), Plutarchi Moralia, 
V,2,1, Leipzig, Teubner, 1971. 

POLL. = Iúlios Polydeukés, Onomastikon: BETHE, E. (ed.), Pollucis Onomasticon, I–III, Leipzig: 
Teubner, 1900–1937. 

POLYAEN. Strat. = Polyainos, Válečné lsti: Woelfflin E. – Melber, J. (edd.),Polyaeni strategematon 
libri VIII, Leipzig: Teubner, 1887. 

PORPH. De abst. = Porfyrios, O zdržování se masa živočichů: BOUFFARTIGUE, J. – PATILLON, M. – 
SEGONDS, P. (édd.), Porphyre. De l’Abstinence, I–III, Paris: Les Belles Lettres, 1977–1995. 

QUINT. = Marcus Fabius Quintilianus, Základy rétoriky: RADERMACHER, L. (ed.) – BUCHHEIT, V. 
(corr.), M. Fabi Quintiliani Institutionis oratoriae libri XII, I–II, Leipzig: Teubner 1959. 

SAT. = Satyros, in: FHG III, s. 159–166. 

SEN. = Lucius Annaeus Seneca: 

 Dial. = Dialogy: REYNOLDS, L. D. (ed.), L. Annaei Senecae Dialogorum libri duodecim, Oxford: 
Clarendon Press, 1985. 

SERV. ad VERG. Aen. = Servius, Komentář k Vergiliově Aeneidě, in: THILO, G.– HAGEN, H. (edd.), 
Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, I–III, Leipzig: Teubner, 1881–
1902. 

SEXT. EMP. = Sextos Empeirikos: 

Math. = Proti vědcům: MUTSCHMANN, H. – MAU, J. (edd.), Sexti Empirici Opera, II–III: Adversus 
mathematicos, Leipzig: Teubner, 1914–1961. 

 Pyr. = Nástin pyrhónismu: MUTSCHMANN, H. (ed.), Sexti Empirici Opera, vol. I: Pyrrhoneion 
hypotyposeon libros tres continens, Leipzig: Teubner, 1912. 

Schol. AESCHIN. = Scholia k Aischinovi: DILTS, M. R. (ed.), Scholia in Aeschinem, Stuttgart: 
Teubner, 1992. 

Schol. AR. Av. = scholia k Aristofanovým Ptákům: HOLWERDA, D. (ed.), Scholia vetera et recentiora 
in Aristophanis Aves (Scholia in Aristophanem, II,3), Groningen: Wolters, 1991. 

Schol. AR. Eq. = scholia k Aristofanovým Jezdcům: JONES, D. M. – WILSON, N. G. (edd.), Scholia 
vetera in Aristophanis Equites (Scholia in Aristophanem, I,1), Groningen: Wolters, 1969. 

Schol. AR. Lys. = scholia k Aristofanově Lýsistratě: HANGARD, J. (ed.), Scholia in Aristophanis 
Lysistratam (Scholia in Aristophanem, II,4), Groningen: Wolters, 1996. 

Schol. AR. Nub. = scholia k Aristofanovým Oblakům:  HOLWERDA, D. (ed.), Scholia vetera in 
Aristophanis Nubes (Scholia in Aristophanem, I,3,1), Groningen: Wolters, 1977. 

 Schol. AR. Pax = scholia k Aristofanově Míru: HOLWERDA, D. (ed.), Scholia vetera et recentiora in 
Aristophanis Pacem (Scholia in Aristophanem, II,2), Groningen: Wolters, 1982. 
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Schol. AR. Plut. = scholia k Aristofanově Bohatství: POSITANO, L. M. (ed.), Jo. Tzetzae Commentarii 
in Aristophanem, 1: Prolegomena. Commentarium in Plutum (Scholia in Aristophanem, IV,1), 
Groningen: Wolters, 1960. 

Schol. AR. Vesp. = scholia k Aristofanovým Vosám: KOSTER, W. J. W. (ed.), Scholia vetera et 
recentiora in Aristophanis Vespas (Scholia in Aristophanem, II,1), Groningen: Wolters, 1978. 

Schol. DEM. = Scholia k Démosthenovi: DILTS, M. R. (ed.), Scholia Demosthenica, I–II, Leipzig: 
Teubner, 1983–1986. 

Schol. HOM. Il. = Scholia k Homérově Íliadě: ERBSE, H. (ed.), Scholia Graeca in Homeri Iliadem, I–
VII, Berlin: de Gruyter, 1969–1988 

Schol. PLAT. = scholia k Platónovi: GREENE, G. C. (ed.), Scholia Platonica, Haverford 
(Pennsylvania): American Philological Association, 1938. 

Schol. SOPH. OC = Scholia k Sofokleovu Oidipovi na Kolónu: MARCO, V. de (ed.), Scholia in 
Sophoclis Oedipum Coloneum, Rome: Bretschneider, 1952. 

SIMON. = Simónidés, in: PAGE, D. L. (ed.), Poetae melici Graeci, Oxford: Clarendon Press, 1962. 

SOL. = Solón, in: WEST, M. L. (ed.), Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati, II: Callinus, 
Mimnermus, Semonides, Solon, Tyrtaeus, Minora Adespota, Oxford: Oxford University Press, 
1972. 

SOL. NOM. = Solónovy zákony: RUSCHENBUSCH 1966; LEÃO – RHODES 2015. 

SOPH. = Sofoklés: DAIN, A. (éd.) – MAZON, P. (trad.), Sophocle. Tragédies, I–III, Paris: Les Belles 
Lettres, 1955–1960. 

 Ant. = Antigoné. 

 OC = Oidipús na Kolónu. 

 OT = Oidipús král. 

 Phil. = Filoktétés. 

 Trach. = Trachíňanky. 

 fr. = fragmenty, in: NAUCK 18892; TrGF 3. 

SOT. = Sótión: WEHRLI 1978. 

STESIMBR. = Stésimbrotos z Thasu: FGrH 107. 

STILP. = Stilpón z Megar: SSR II O; srov. KURZOVÁ, H. (vyd.), Megarikové. Zlomky, Praha: 
OIKOYMENH, 2007, s. 159–197. 

STOB. = Ióannés Stobaios, Anthologie: WACHSMUTH, C. – HENSE, O. (edd.), Ioannis Stobaei 
Anthologium, I–V, Berlin: Weidmann, 1884–1912. 

SUDA = ADLER, A. (ed.), Suidae lexicon, I–V (Lexicographi Graeci, 1), Leipzig: Teubner, 1928–
1938. 

THEOGN. = Theognis z Megar, in: YOUNG, D. (ed. post E. DIEHL), Theognis, Leipzig: Teubner 1971. 

THEOPHR. = Theofrastos z Eresu:  

 Leg. = Zákony (fragmenty): SZEGEDY-MASZAK 1981. 

Piet. = O zbožnosti (fragmenty): PÖTSCHER 1964. 

TELECL. = Télekleidés, in: CAF I; PCG VII. 
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THUC. = Thúkýdidés, Dějiny peloponnéské války: JONES, H. S. – POWELL, J. E. (edd.), Thucydidis 
Historiae, Oxford: Clarendon Press, 1942. 

VAL. MAX. = Valerius Maximus, Pamětihodné činy a výroky: BRISCOE, J. (ed.), Valerii Maximi Facta 
et dicta memorabilia, I–II, Stuttgart – Leipzig: Teubner, 1998. 

XEN. = Xenofón: MARCHANT, E. C. (ed.), Xenophontis Opera Omnia, I–V, Oxford: Clarendon Press, 
1900–1920. 

Ages. = Agésiláos. 

An. = Anabasis. 

 Apol. = Obrana Sókrata. 

 Cyn. = O lovu. 

 Cyr. = O Kýrově vychování. 

 Hell. = Řecké dějiny. 

 Mem. = Vzpomínky na Sókrata. 

 Oec. = O hospodaření. 

 Symp. = Symposion. 

[XEN.] = pseudo-Xenofón: 

 Ath. pol. = Athénská ústava: LENFANT 2017. 

XENOCRAT. = Xenokratés: HEINZE, R. (ed.), Xenokrates. Darstellung der Lehre und Sammlung der 
Fragmente, Leipzig: Teubner, 1892. 

XENOPHAN. = Xenofanés z Kolofónu: DK 21. 

 

B) Sbírky fragmentů a testimonií 

CAF = KOCK, T., Comicorum Atticorum fragmenta, I–III, Leipzig: Teubner, 1880–1888.  

DK = DIELS, H. – KRANZ, W., Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch, I–III, Berlin: 
Weidmann, 1951–19526. 

FGrH = JACOBY F., Fragmente der Griechischen Historiker, Berlin – Leiden: Weidmann – Brill, 
1923–1958. 

FHG = MÜLLER, K., Fragmenta historicorum Graecorum, I–V, Paris: Didot, 1841–1870. 

PCG = KASSEL, R. – AUSTIN, C., Poetae comici Graeci, I–VIII, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 
1983–. 

SSR = GIANNANTONI, G., Socratis et Socraticorum reliquiae, I-IV, [Napoli]: Bibliopolis, 1990. 

TrGF 3 = RADT, S., Tragicorum Graecorum Fragmenta, III: Aeschylus, Göttingen: Vandenhoeck & 
Rupprecht, 20092. 

TrGF 4 = RADT, S., Tragicorum Graecorum Fragmenta, IV: Sophocles, Göttingen: Vandenhoeck & 
Rupprecht,19992. 

TrGF 5 = KANNICHT, R., Tragicorum Graecorum Fragmenta, V/1–2: Euripides, Göttingen: 
Vandenhoeck & Rupprecht, 2004. 
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C) Nápisy924 

Agora XVI = WOODHEAD, A. G., The Athenian Agora, XVI: Inscriptions: The Decrees, Princeton: The 
American School of Classical Studies at Athens, 1997. 

Agora XIX = LALONDE, G. V. – LANGDON, M. K. –WALBANK, M. B., The Athenian Agora, XIX: 
Inscriptions: Horoi, Poletai Records, Leases of Public Land, Princeton: The American School of 
Classical Studies at Athens, 1991. 

CGRN = CARBON, J.-M. – PEELS, S. – PIRENNE-DELFORGE, V., A Collection of Greek Ritual Norms (CGRN), 
Liège 2016–, elektronická edice online: http://cgrn.ulg.ac.be (2017). 

CIL I2 = Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem, I–II/1–5 (Corpus inscriptionum 
Latinarum, I, editio altera), Berlin: Reimer, 1893–2015. 

FD III = BOURGUET, É. – COLIN, G. – DAUX, G. – SALAČ, A. – FLACELIÈRE, R. – PLASSART, A. – POUILLOUX, J. 
– VALMIN, N., Fouilles de Delphes, III: Épigraphie, 1–6, Paris: Boccard, 1929–1976. 

IG I3 = LEWIS, D. M. – JEFFERY, L. L. – ERXLEBEN, E. – HALLOF, K., Inscriptiones Atticae Euclidis anno 
anteriores (Inscriptiones Graecae, voluminis I editio tertia), I–III, Berlin – New York: 
Walter de Gruyter, 1981–1998. 

IG II2 = KIRCHNER, J., Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores (Inscriptiones Graecae, 
voluminis II et III editio minor), I–IV, Berlin: Reimer, 1913–1940. 

IEph = WANKEL, H. et al., Die Inschriften von Ephesos, I–VIII, Bonn: Habelt, 1979-1984. 
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ADCOCK, Cambridge: Cambridge university Press, 1927. 
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LEWIS – J. BOARDMAN – J. K. DAVIES – M. OSTWALD, Cambridge: Cambridge university Press, 
1992. 
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1994. 
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DNP = CANCIK, H. et al. (Hrsg.), Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Stuttgart: J. B. Metzler, 
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Handbuch II = ZIMMERMANN, B. – RENGAKOS, A. (Hrsg.), Handbuch der griechischen Literatur der 
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PWRE  = WISSOWA, G. et al. (Hrsg.), Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 
Neue Bearbeitung, Stuttgart: J. B. Metzler, 1894–1980. 
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