
 

Posudek bakalářské práce 

 

              Adéla  Nováková, Eschatiai a jejich obyvatelé v řecké literatuře od Homéra po 

                                             Hérodota. FFUK Praha. Str. 99. 

 

 

         Autorka si zvolila pro svou práci téma velmi přitažlivé: rané řecké představy o světě a 

jeho obyvatelích, které – tak jako v jiných společnostech – se jednak opíraly o přirozenou 

dichotomii „my“ (střed) a „oni“ (periferie), jednak spojovaly  postupně se rozšiřující poznatky 

o geografii a etnografii/antropologii světa s imaginativní mytologií pro tajemný svět neznáma, 

který byl tušen a už záhy využíván jako určité zrcadlo pro kvality vlastní společnosti. Kol. 

Nováková věnovala úspěšné úsilí na shromáždění poměrně početných dokladů (z části ovšem 

jen fragmentárních), v nichž řečtí autoři 6. a 5. stol. př.n.l. podávají informace o obyvatelích 

na hranicích nebo za hranicemi oikúmeny, tedy z oblastí Řeky označovaných jako eschatiai. 

Je logické a metodicky potřebné, že si autorka nejprve v Úvodu (str.. 9-17) dělá jaksi a priori 

jasno o samotných základních pojmech oikúmené a eschatiai, které v každém případě byly 

chápány jako kontrast. Na otázku: Kde jsou hranice mezi těmito sférami (str.16n.) správně 

odpovídá, že nelze uplatňovat čistě geografické hledisko (které se mj. měnilo s vývojem 

znalostí o světě), nýbrž je nutné brát v úvahu pro Řeky snad důležitější hledisko srovnávání, 

charakteristik obyvatelstva a využívání lidí v eschatiai k jakémusi doplnění vlastní 

„sebedefinice“ prostřednictvím jinakosti okolí, nebo k hledání variant života. V tom se kol. 

Nováková utvrzuje svým zkoumáním, jak vyplývá z resumé jejího Závěru (str.87-92). Budiž 

řečeno, že pro svou práci využila značné množství moderní odborné literatury, se kterou 

dobře pracuje v kvalitně připraveném poznámkovém aparátu. 

           Jádrem práce je část 2. pojednávající detailně (dle možností!) 10  „mezních“ 

společností, resp. krajin: Pygmejové, Aithiopové (k nim měli Řekové patrně relativně 

nejrealističtější informace), Lótofagové, Arabové, Indové, Amazonky, Kimmeriové, 

Arimaspové, Hyperborejci,Cínové ostrovy (nezájem autorů o tento zdroj cínu je opravdu 

překvapující). Hlavním pramenem s podrobnějšími referencemi je prakticky vždy Hérodotos, 

přes jehož informace se – jak známo – ani pozdější autoři o moc dále nedostali: Aithiopové, 

Arimaspové, Hyperborejci a Amazonky se už žádných dalších upřesňujících a historičtějších 

zjištění nedočkali (na rozdíl od Arabů a Indů). Autorka při interpretaci svých dokladů 

postupuje chronologicky podle autorů, což dobře ilustruje různost představ i jejich případný 

vývoj; pro každé společenství se jí daří vytvořit ucelené kritické medailónky (nejbohatší asi o 

Indech, Amazonkách, Arimaspech a Hyperborejcích), které se soustřeďují na postižení 

představ o jejich geografickém umístění, způsobech života, zajímavostech země apod. a 

autorka se vždy dotkne i otázky historicity daného společenství a údajů o něm. Bezpečně se 

přitom orientuje v tradovaných příbězích a anekdotách (např. Arimaspové a gryfové) a snaží 

se posoudit způsob jejich vstupu do řeckého povědomí a motivy jejich uchovávání. Přitom je 

zřejmé, že původ „znalostí“ o těchto exotických společenstvích (a zemích) byl velmi starý, 

neboť byla už prvními literáty pokládána za „důvěrně známá“ (např. str.72). Vcelku je možné 

výkon kol. Novákové v těchto pojednáních hodnotit velmi pozitivně, včetně samotné 

koncepce práce.  

            Několik detailních poznámek, respektive poukazů na některé nepřesnosti či omyly 

v textu: Zajímavý je autorčin závěr pro Hyperborejce (je v pramenech užíváno označení 

Hyperborea?), že Hérodotos v jejich existenci nevěřil, ale pokusy u geografické umístění 

jejich země „na mapě“ se dějí prakticky dodnes (str. 83 n., od Dunaje po Skandinávii a Sibiř, 

což je opravdu fantastické …). Země Hyperborejců byla lidem „z civilizace“ uzavřena, jaký 

„kontakt“ mohly tedy mít Hyperborejci s „naším světem“ (kult panen na Délu)? Jaká byla asi 



představa piráta o zemi Hyperborejců (str. 73), aby tam mohl „doplout“? Na str. 72 se tvrdí, 

že řeka Eridanos byla tradičně umisťována do Hyperborey; v dalších uváděných textech se 

však v té souvislosti nevyskytuje, naproti tomu Istros, Ripajské hory - velmi diskutovaného 

problému umístění tohoto pohoří se autorka bohužel nedotýká; kde se asi mohl vzít rozpor 

v údajích o délce života Hyperborejců (1000 let x usmrcování v 60 letech; na s. 83 by 

dokonce autorka dala těmto lidem jen necelé tři roky života u polárního kruhu?);. Pokud jde o 

Kimmerie, působí mi problém pokládat Homérovy a historické Kimmerie za totéž „etnikum“ 

– autorka se jasně nevyjadřuje. Dva dotazy mimo práci: nebyli vlastně Kentauři pro Řeky 

nejbližší eschatia? Jaké je postavení „Ostrovů blažených“ ve vztahu k oikúmeně a eschatiai? 

-  Na str. l8: není nekorektní nazývat Pygmeje „Pidimužíky“ - jistě měli ženy? str. 55 má být 

zřejmě „přistupuje“ místo „popisuje“; Str. 54 se uvádí, že amputace prsu Amazonek uvádí 

nemnoho autorů, na str. 59 je „mnohokrát zmiňovaná“; na str. 60 zdá se je určitý rozpor 

v textech o „nereálnosti“ Amazonek; str. 78 má být „druhé moře“ (hekatera), ne „naše“; str. 

79, 2.odst. místo Hérodotos má být Homér; str. 80: co tu znamená „přímá“ a „nepřímá řeč“? 

str. 84 je „imaginativní“ jen omylem za imaginární. 

           Výklad je veden jasně, je čtivý, „překlepů“ jsem zjistil jen opravdové minimum. Velmi 

praktické bylo spojení originálních textu ve výkladu s překlady do češtiny v poznámkách.  

            Kol. Nováková předložila materiálově bohatou práci, prokázala velmi solidní 

schopnost ve svých interpretacích kombinovat pramenné údaje s s kritickým užitím 

moderních odborných názorů, v práci se odráží její osobní zaujetí pro zvolenou problematiku. 

Její práce představuje v českém prostředí kvalitní příspěvek k poznání raně řecké metody 

spojování poznatků a imaginace ve formulování kulturního obrazu světa. 

             Práce je velmi vhodným podkladem pro obhajobu. 

 

 

V Praze, 7.9.2011 

 

                                                                                                     Doc. V. Marek 

  


