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Práce je velmi ambiciózním pokusem interpretovat neobyčejně zajímavý text 
pocházející od Kleantha (raná stoa, druhá polovina 3. stol. př. Kr.). Samotný 
interpretovaný text je krátká báseň v hexametru (39 řádek), většina další evidence o 
raném stoicismu se pak dochovala v pozdějších textech a testimoniích. Báseň se také 
dochovala v jediném rukopisu (Codex Farnesinus), což usnadňuje práci, jelikož se 
nevyskytují různá rukopisná čtení a textové úpravy jsou většinou výsledkem až 
moderních úprav (srov. Johan C. Thom, Cleanthes' Hymn to Zeus. Tiibingen: Mohr 
Siebeck, 2005). 

V Úvodu autor vyzdvihuje filosofickou povahu hymnu (k tomuto momentu se však 
v práci nikde nevrací) a vytyčí si tři úkoly: vyložit roli Hérakleita jakožto zdroj myšlenek 
hymnu, "rekonstruovat vztah mezi Kleanthovou kosmologií a Hymnem" a zkoumat 
souvztažnost s Aischylovými hymny (s. 5). Bohužel se domnívám, že kromě prvního 
bodu zůstávají tyto cíle spíše nenaplněny. V rámci první kapitoly Obecný rámec 
Kleanthovy nauky se autor dostane k filosoficky snad nejzajímavější otázce a tou je 
postavení hymnu, modlitby v rámci stoické filosofie (s. 8 a násl.). Zbytek první kapitoly 
tvoří pokus rekonstruovat Kleanthovu kosmologii se závěrečnou krátkou reflexí pozice 
hymnu v "racionalistickém náboženství" (s. 17). Následuje doxografická kapitola 
věnovaná možnostem dochování Hérakleitovy řeči Kleanthovi a případném vlivu 
Hippokratovského korpusu (s. 19-26). Třetí kapitola je filosoficko-literárním výčtem 
společných tématech Hérakleita a Kleantha (s. 27-31). Zajímavý výklad vztahu 
presokratika Hérakleita a stoika Kleantha je pak přerušen kapitolou věnovanou 
hymnické tradici (s. 32-37), ve které autor přesvědčivě demonstruje Kleanthovu literární 
blízkost s Aischylem. Následuje pak závěrečná analýza představující styčné body (zejm. 
terminologické) s Hérakleitem (s. 38-43). V závěru pak autor jen heslovitě shrnuje obsah 
své práce (s. 44). 

Autor se ve své práci dotýká několika zásadních otázek spojených s hymnem: jaký 
je smysl modlitby ve stoické filosofii? Jaké bylo původní určení hymnu (úvod k 
nějakému pojednání, báseň určená pro symposia či průvodní text rituálu)? Jiné otázky 
zůstávají nejen nezodpovězeny, ale i nepoloženy. Např. proč text téměř neobsahuje 
technickou stoickou terminologii či jak Kleanthés chápal postavení poezie ve filosofii? 
Dalším opomenutým avšak filosoficky velmi zajímavým momentem je i Diova 
schopnost zakomponovat zlé či hloupé lidské jednání do celkově dobrého plánu kosmu. 
Autor na jedné straně chápe hymnus jako filosofický (např. s. 5, 32, 37), avšak ve své práci 
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se nevěnuje ani jednomu z filosofických témat v hymnu (problém zla, teleologie, 
determinismu či prozřetelnosti). 

Výklad problematiky dochování Hérakleitovy nauky je, bohužel, nicneříkající: 
nějak Kleanthovi musela být zprostředkována, nevíme však přesně jak (na s. 28 je jako 
nejpravděpodobnější kandidát Akademie ale i aristotelská škola). Přitom však autor 
vůbec nereflektuje změnu kontextu, ve kterém se text stoikům mohl dostat do rukou: 
ovlivněni zřejmě nejvíce Platónovým Tímaiem stoici přijímali presokratické momenty do 
teleologické filosofické koncepce, což samozřejmě muselo vést k patřičným úpravám. 

K partikulárním nejasnostem patří datace doby, kdy Kleanthés studoval II Zénóna, 
domnívám se, že správně by mělo být přibližně 281 - 262 př.n.l. (viz s. 7). V několika 
případech postrádám nějaký odkaz na sekundární literaturu, případně její uvedení v 
závěrečném seznamu (např. s. 24, pozn. 82, s. 26, pozn. 89). Radikálně odsoudit smysl 
modlitby v tradici, do které autor řadí i Platóna (s. 17), je značně problematické až 
zbrklé: motiv hymnu v prose se objevuje např. v Tímaiovi, desátá kniha Zákonů 
specifikuje vztah k božstvu, který by nám mj. ukázal, jak se správně filosoficky modlit. 

Další nejasnosti - vhodné do případné diskuse - nalézám v pojednání o 
hippokratických textech (s. 20-22). Nepopírám podobnost Hérakleitovy nauky s textem 
první knihy O životosprávě, mám však obavy, že se jedná o obecné principy vlastní 
vlastně kterékoli doktríně materialistického ražení s důrazem na dynamičnost bytí. Dále 
bych se také zkusil vyvarovat obecných tvrzení o celkové povaze Hippokratovského 
korpusu, zejména o dataci O životosprávě (s. 21). 

Nejsem si také jist, nakolik by v rámci stoické teleologické kosmologie a fyziky 
bylo možné tvrzení, že pro Kleantha "je kosmos nejkrásnější, jako pro Hérakleita, jako 
hromada ledabyle nasypaných věcí." (s. 24). Píše-li autor (s. 21-22) o problematickém 
postavení Dia na úroveň Hádu, stojí za to připomenout, že tento motiv je především 
součástí Platónovy reformy navržené v Zákonech (745b-c, 828b-d). 

Nerozumím, proč by si Kleanthés či jiní stoici nemohli z Aristotela vypůjčit 
momenty, které Aristotelés zesměšňuje (s. 25). Epikuros činí přesně toto: akceptuje 
Aristotelovu interpretaci atomistů se všemi paradoxními závěry, které mají být ostrou 
kritikou atomistické teorie. 

Stylisticky se jedná o text značně problematický; jednotlivé kapitoly málokdy končí 
závěrem, případně shrnutím poznatků, ke kterým se mělo dojít. Mnohdy se jedná spíše 
o souhrn citací, spíše než o jejich interpretaci a výklad. 

V současné podobě navrhuji hodnotit velmi dobře; konečné rozhodnutí by mělo 
záviset na autorově obhajobě. 

V Praze, 6.6.26Ú8 
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Jakub Jirsa· 1./ '. 
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