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Posudek bakalářské práce Edity Chlupáčové, Obraz Heleny
Školitel: Mgr. Jaroslav Rytíř
Ústav řeckých a latinských studií FF UK v Praze

Edita Chlupáčová otevírá ve své bakalářské práci problém, který pro Řeky archaického 
a klasického období, a potažmo i pro Řeky dalších staletí, představuje Helena a její obraz. Pro Řeky 
samotné je zdrojem problému obraz homérský, který Helenu ukazuje jako zrádnou manželku, hanbu 
Meneláova domu, zhoubu Ília, příčinu běd mnoha mužů a jejich rodin na obou nepřátelských 
stranách atd., obraz, který Helena vícekrát, v Íliadě i v Odyssei, sama stvrdí. Problém nastává ve 
chvíli, kdy se tento homérský obraz počne jevit, navzdory logice Homérova vyprávění, jako obraz 
vůči Heleně neuctivý a kdy vyprávění samo začne znít Řekům jako hrubá blasfémie a nepravda. 
O důvodech tohoto obratu lze soudit různě, jeho nejpřekvapivějším výsledkem je nicméně známé 
„rozšíření“ Homérova příběhu, ve kterém napříště vystupují Heleny dvě, pravá a nepravá. Pravá 
Helena podle této rozšířené verze s Paridem do Tróje nikdy neodešla, nýbrž strávila celou válku 
stranou v Egyptě, kde ji pak také Meneláos při návratu z Tróje našel. Do Tróje putovala s Paridem 
Helena nepravá, éterický přízrak vytvořený z Héřiny vůle, který se poté, co splnil svoji úlohu, opět 
rozplynul. Výsledek je ovšem paradoxní, protože pravou Helenu nepoznal nejen Paris a spolu s ním 
žádný z hrdinů bojujících u Tróje, ale ani Homér, takže jakkoli je jeho příběh nutnou součástí tohoto 
rozšíření, je v osobě básníka, a tedy v principu, narušena jeho pravdivost. Ve známé pasáži dialogu 
Faidros uvádí Platónův Sókratés Homéra jako odstrašující příklad básníka, který ve své 
nevědomosti božskou Helenu urazil, a byl proto raněn slepotou. Stejný trest stihl, jak se dozvídáme 
z této pasáže, i básníka Stésichora. Stésichoros tu však slouží jako protipříklad, protože na rozdíl od 
Homéra měl pochopit, čeho se dopustil, svou hanu odvolat a na místo ní zazpívat Heleně znovu, 
tentokrát pravdivou chválu, palinódii. Ve světle této epizodické zmínky vychází ještě zřetelněji 
najevo, že rozšíření homérského příběhu je ve skutečnosti procesem jeho rozkladu a že touto 
rozkladnou silou je kladná vůle k uchování kultu Heleny a potažmo k uchování náboženství vůbec, 
vůle, kterou lze právě v Platónově filosofii velmi dobře sledovat.

Edita Chlupáčová se ve své práci nicméně vydává jiným směrem. Připouští sice možnost 
interpretovat motiv Helenina obrazu či přízraku (eidōlon) v souvislosti s proměnou řeckého 
náboženství, ale tématem a problémem, kterému se chce věnovat, je pro ni sama povaha tohoto 
obrazu: idoličnost idolu. Obraz Heleny chce vidět z perspektivy, kterou v souvislosti s výkladem 
jiných, ale podobných jevů řeckého náboženského života otevřel Jean-Pierre Vernant, a znovu pak, 
v jiných souvislostech, Roland Barthes. Stejně jako Vernant chce autorka této práce vidět obraz 
Heleny na pozadí obecné otázky zjevování božských či obecně řečeno nelidských sil v lidském 
světě, jejich „zviditelňování“ a jejich začleňování do řádu lidského společenství a stejně jako 
Vernant hledá klíč k pochopení tohoto problému ve výkladu archaického řeckého náboženství, 
v jehož kontextu se pojem idolu objevuje v těsném sepětí s jinými podobnými pojmy, jako je 
kolossos, fasma, oneiros, skiā ad. Cesta k Barthesovi je pak pokusem ukázat tyto archaické 
fenomény i ve zkušenosti moderního člověka, například ve zkušenosti fotografie. Již z tohoto 
hrubého náčrtu je zřejmé, že bakalářská práce Edity Chlupáčové je prací velmi odvážnou a 
nesnadnou, jejíž cíle leží za obzorem úzce pojatého filologického studia.

Práce postupuje formou výkladu tří textů z archaického a klasického období, ve kterých lze 
podle autorky povahu Helenina obrazu, idoličnost idolu, určitým způsobem sledovat: zmiňovaného 
fragmentu Stésichorovy Palinódie, Aischylova Agamemnona a Eurípidovy Heleny. Stranou zůstává 
problematika zjevování bohů v podobě lidských přízraků či dvojníků u Homéra. První oddíl je 
věnován Eurípidově hře, druhý oddíl Stésichorově Palinódii, třetí oddíl sborové pasáži hry 
Aischylovy, ve které se zpívá o zjeveních Heleny v Meneláově paláci.
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Značnou část svého výkladu Eurípidovy Heleny věnuje Edita Chlupáčová vymezení 
Helenina místa v systému rodinných vztahů, který jí předurčuje zvláštní funkci (epiklēros) 
udržovatelky rodové linie v situaci, kdy chybí přímý mužský potomek. Na základě detailní 
interpretace hry na pozadí Helenina epiklerátu rozvíjí autorka již dříve shledávanou analogii Heleny 
a Persefony, jejíž příběh chce také chápat jako příběh dívky zachraňující „stabilitu božského domu“ 
tím, že se provdá za nejbližšího příbuzného, za svého strýce Háda. V celkovém plánu práce má tato 
analogie především ten význam, že v Heleně, druhé Afrodítě, umožňuje vidět i jinou bohyni, totiž 
právě Persefonu. Soupatřičnost obou aspektů Helenina božství vykládá Edita Chlupáčová na motivu 
uchvacování: Helena je během svého života několikrát uchvácena, Meneláos ji v Eurípidově hře 
uchvacuje dokonce podruhé, ale i ona sama je tou, která uchvacuje, svou krásou, ale zároveň s tím 
i jako zhoubná mocnost. Tato podvojnost Heleny je pak i východiskem pro pochopení Helenina 
obrazu jako takového. Helena uchvacující jako předmět touhy, Helena, kterou lze získat jako 
milenku či manželku, je agalma, dobrotivý obraz dobrotivé bohyně a jako takový i „cenný 
předmět“, o který svádějí zápas ti nejlepší mezi Řeky a pak i Trójany. Zároveň s tím však zůstává 
Helena i silou zápornou, odpírající se nikoli ve smyslu lidského odmítání, ale ukazující se, opět z 
vyšší moci, náhle jako pouhý přelud, eidōlon. Edita Chlupáčová chce tento vzorec sledovat dál, jako 
problém obecně sémiotický, jako problém znaku, jehož význam či „cenu“ je také nutno chápat na 
pozadí možnosti jeho zmarnění (nesmyslnosti). Jednotlivé kroky, které autorka v tomto směru 
podniká, lze jen velmi obtížně sledovat, a tedy jen velmi těžko ocenit, za nosný považuji nicméně 
poukaz k tomu, že konstituce významu či smyslu je vedena ohledem na „to, co je třeba“ (to chreon). 
Tímto ohledem má být podle Edity Chlupáčové veden v Eurípidově hře Meneláos, který sice nemá 
žádnou spolehlivou možnost, jak rozhodnout, která z obou Helen je pravá, zda ta, kterou si s sebou 
přivezl na lodi z Tróje, nebo ta, kterou potkal na ostrově u egyptského pobřeží, ale protože tato 
druhá je nakonec jediná, kterou si může přivézt do Sparty jako své agalma, a protože tak káže i 
božstvo, stane se pro něho Helenou právě ona. Otázka její pravosti však zůstává a podle autorky 
práce také musí zůstat nerozhodnuta.

Interpretaci Edity Chlupáčové považuji za velmi pozoruhodnou, přičemž její silnou stránku 
spatřuji zejména v nastínění podvojnosti eidōlon/agalma, jakkoli se mi zdá, že konkrétní uchopení 
této soupatřičnosti tone z velké části v nejasnostech. Hlavní potíž této interpretace vidím nicméně v 
tom, že Helena vystupuje v Eurípidově hře jako první osoba, která za svou identitu – stejně jako 
Meneláos – chtě nechtě ručí, a přestože tedy Meneláos může být na pochybách, je-li Helena, kterou 
nečekaně potkal, ta pravá, nezdá se, že by přízračnost Heleny, její idoličnost, vyplývala z možnosti 
záměny. Zdá se naopak, že skutečný problém vyvstane teprve ve chvíli, kdy vidíme, že je to táž a 
nikoli nějaká jiná bytost, táž a nikoli nějaká jiná Helena, která se je jednou jeví jako agalma a 
jednou jako eidōlon; jinak řečeno, kdy podobně jako autorka práce vidíme, že Helena patří dvěma 
mocnostem: Afrodítě a Persefoně. Souhru eidōlon/agalma tak lze sledovat, a to už u Homéra, nejen 
ve vztahu ke třetím osobám (Meneláovi, Paridovi atd.), ale i ve vztahu k osobě, která se sama tímto 
agalmatem a idolem pro druhé stává.

Ve výkladu Stésichorova trojverší z Platónova dialogu Faidros navazuje Edita Chlupáčová 
na badatele, kteří poukazují, jistě právem, na kultický smysl Stésichorovy básně: Stésichoros se 
obrací, v přímé apostrofě, k Heleně, před níž se očišťuje. Helena není jen jakousi fiktivní postavou 
uzavřenou do vnitřní logiky Homérova vyprávění, ale vystupuje vždy znovu jako měřítko, jímž je 
toto vyprávění možné a za určitých okolností, které naznačuje Platónův Sókratés, i nutné 
poměřovat. Smysl Stésichorovy trojí negace (οὐκ ἔστ’ ἔτυμος λόγος οὗτος, οὐδ’ ἔβας ἐν νηυσὶν 
ἐυσσέλμοις, οὐδ’ ἵκεο πέργαμα Τροίας), která je ve Faidrovi chápána jako gesto Stésichorovy 
katharse, tak pro autorku nespočívá ani tak v popření Homéra jako v oslovení vždy nevinného 
božstva: „Helena je atopos, je milována, a proto je taková, nevinná. Její nevinnost není vyššího 
Řádu než jakékoliv strategie ospravedlnění, její nevinnost je mimo kontrolu soudců a obhájců, 
stratégů ospravedlňování. Bylo chybou zařazovat ji podle jejích prohřešků, uniká“ (str. 36). 
Stésichoros by k těmto záporům mohl přidat i mnohé další, mohl by, jak tvrdí Edita Chlupáčová, 
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popřít i Helenin pobyt v Egyptě, protože Helena uniká z každé řeči, která je k ní či o ní pronesena. 
Zůstává vůči ní atopos (východiskem tohoto výkladu je Barthesův pojem atopie), a každé místo, 
každý topos, v němž se má Helena ukázat a v němž se také – jakožto unikající – ukazuje, je proto 
nutno chápat jako eidōlon, jako pokus o začlenění božstva do řádu skutečnosti, vůči němuž však 
zůstává neustále záporné.

Tato barthesovská negativní theologie s sebou ovšem nese jistou potíž, která je zvláště 
markantní v kontextu Platónova Faidra: Helena sice dost možná uniká lidské řeči, ale není vůči ní 
indiferentní: Homéra i Stésichora trestá, Stésichora na rozdíl od Homéra uzdravuje. Nebylo by 
proto vhodnější v souvislosti s výše zmíněným protikladem vyhradit idoličnost pouze řeči 
Homérově, kdežto Stésichorovu chválu chápat naopak jako agalma či anathēma, bohulibý dar, a 
tedy vůči Homérovi nikoli paralelně, nýbrž výlučně, jak chce i Platón?

Výklad sborové pasáže z Aischylova Agamemnona, ve které se evokuje atmosféra 
Meneláova paláce, v němž zůstal opuštěný manžel, tématizuje problém zjevování neviditelného ve 
viditelném na příkladu Meneláových vidin a jistých kolossoi, ve kterých se zoufalému králi znovu 
vrací nepřítomná Helena. Autorka vychází z Vernantovy interpretace pojmu kolossos na půdě 
archaického náboženství, jejímž těžištěm je problém začleňování nezačlenitelné smrti do světa 
živých. Kolossy v Meneláově paláci jsou podle Vernantovy hypotézy, kterou Edita Chlupáčová bere 
za svou, umělé figuríny, které mají kompenzovat ztracenou Helenu a svou přítomností dávat 
Meneláovi bolestivě pocítit její nepřítomnost. Přesvědčivěji než v interpretaci Stésichorova zlomku 
se jí zde daří udržet pojem idolu ve světle původního a dobře odůvodněného náhledu jeho spojitosti 
s pojmem agalmatu a ukázat toto sepětí opět jako alternaci dvojí mocnosti: „Kolossy nejsou oproti 
Heleně méněcenné, druhotné. Naopak, samy nesou jistou charis, která se samotnému manželovi 
hnusí, charis snových přízraků, marnou, bez účelu v tomto světě, charis šílenou. Vernantovými 
slovy, není to charis Afrodíty, ale charis Persefony, která je spjata se zvláštním bytím těchto 
obrazů“ (str. 39). Vernantovskou úvahu nad idoly v Meneláově paláci pak Edita Chlupáčová rozvíjí 
velmi přesvědčivě, s pomocí Rolanda Barthese, i nad tématem moderní fotografie, jejíž idoličnost 
spočívá opět ve zdvojení skutečnosti, která již minula a která se jako „marný obraz“ nenávratného, 
jako eidōlon, stále vrací. K této třetí kapitole nevznáším žádnou námitku.

Edita Chlupáčová otevřela ve své bakalářské práci rozsáhlý a obtížný problém, který 
předpokládá jak filologickou, tak i filosofickou práci, a tedy i odpovídající vzdělání. Stran 
filologické erudice nemohu mít nejmenších námitek. Edita Chlupáčová se spolehlivě orientuje 
v látce, kterou zkoumá, zná velmi dobře originální texty i sekundární literaturu, jejíž seznam je 
úctyhodný a na úrovni bakalářského studia mimořádný. Její práce má logickou stavbu a přes řadu 
nejasností, které s sebou konkrétní rozpracování otázky obrazu přináší, neztrácí konzistenci a své 
hlavní zaměření. Hodnocení práce filosofické není mým úkolem, ale rád bych přesto vyzdvihl, že 
vlastním jádrem problému, který Edita Chlupáčová sleduje, je povýtce filosofická otázka zjevování 
a že tento problém dokáže sledovat v různých, a někdy velmi obtížných diskursivních 
souvislostech. Její bakalářskou práci proto považuji za výbornou a doporučuji její přijetí.

V Praze dne 2. února 2011.


