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Předmluva a Poděkování: 

 
Původně jsem tuto práci zamýšlel jako přehled dosavadních, dostupných 
poznatků k Vitruviovým deseti knihám o architektuře. Tento záměr se 
v intencích bakalářské práce na UK FHS ukázal jako nereálný. Dílem 
protože tuzemské knihovny jsou v tomto ohledu nedostatečně vybavené a 
dílem pro samotný rozsah tématu.  
 
Vitruviem jsem se začal zabývat na UK FHS. Inspirací mi byl seminář Mgr. 
Hynka Bartoše Ph.D., který se zabýval proměnami konceptu lidské 
přirozenosti v dějinách evropského myšlení. Z jeho laskavosti mám 
k dispozici obě anglická vydání a konečně i prostor pro samotnou 
bakalářkou práci. Díky Mgr. Hynku Bartošovi Ph.D. a Ing. arch. Mgr. Marii 
Pětové jsem dostal možnost vést seminář četby z Vitruviových Deseti 
knih. Spolu se studenty jsme přečetli a pokusili se vyložit první čtyři 
Vitruviovy knihy. Seminář samotný mě definitivně přiměl specifikovat, 
zúžit téma mé bakalářské práce.  
 
Na tomto místě bych především rád poděkoval Mgr. Hynku Bartošovi 
Ph.D. za trpělivé a kritické vedení.  
 
Ještě jednou děkuji Mgr. Hynku Bartošovi Ph.D a spolu s ním tentokrát 
adresuji svůj dík Ing. arch. Mgr. Marii Pětové a konečně svým kolegům, 
kteří se zúčastnili semináře, a kteří tak v nemalé míře ovlivnili výslednou 
podobu mé práce.  
 
Za ochotně obětovaný čas a cenné rady jsem vděčný Prof.Janu Bouzkovi, 
MUDr.Štěpánu Špinkovi Dr., Mgr.Matyáši Havrdovi Ph.D. a Ing. arch. 
Michaelu Ryklovi.  
 
Rád bych zde poděkoval svým rodičům a sestrám; prostě za vše. 
 
Za podnětné připomínky děkuji Matěji Brabcovi, Štěpánu Řehořovi a Filipu 
Strnadovi. 
 
Můj největší dík patří Jarce. 
 
 
Matěj Velek v Praze dne 15.6.2006 
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1. Úvod 

Záměr 

Zamýšlená podoba předkládané práce doznala zásadní změny. Původním 
záměrem našeho zkoumání byl především rozbor a výklad textu Deseti 
knih o architektuře, který napsal římský autor Marcus Vitruvius Pollio 
v druhé polovině prvního století před Kristem.1 Měli jsme v úmyslu 
věnovat se výslovně textu První kapitoly Druhé knihy, ve které se 
Vitruvius zaměřuje na výklad o životě prvních lidí, vzniku civilizace a 
vývoji lidských obydlí. Podrobně v ní popisuje, jakým postupným vývojem 
prošel člověk, jak jej utvářelo prostředí, v jakém žil, a jakým způsobem 
zužitkoval své vrozené schopnosti. Ve svém textu zjevně pracuje 
s určitým precizovaným pojetím lidské přirozenosti. Pozoruhodný je 
nebývalý důraz, jaký klade v kontextu vývoje člověka na rozvoj 
stavitelství, jaký vliv připisuje tomuto umění na vývoj člověka, a jaký 
význam mělo v dějinách lidské kultury. Tento specifický rys Vitruviova díla 
nás přivedl na myšlenku sledovat význam stavitelství v ostatních 
výkladech. 
Naší počáteční ambicí bylo tedy ověřit poznatky předchozích studií a 
komentářů k Vitruviovu textu, které jsme měli k dispozici. Jejich autoři 
usuzovali na to, že Vitruvius svůj výklad přejal od starších myslitelů.2 Tato 

                                    
1 Více se problematice Deseti knih o architektuře a Vitruviovi samotnému věnujeme 
v apendixu této práce. 
2 Thomas Noble Howe tvrdí, že zkoumání dějin lidstva, úsvitu lidské civilizace a umění, 
tak jak jej uvádí Vitruvius, je možné spojovat s určitou tradicí výkladu, kterou 
představuje antická „vědecko-filosofická“ literatura, tedy jakýsi ekvivalent současné 
antropologie. Praotcem tohoto zkoumání a tedy jedním z těch, od kterých se Vitruvius 
přiučil svému náhledu na tuto problematiku může být, jak uvádí Howe, i Demokritos a 
stopy tohoto výkladu lze nalézt v Hippokratovském korpusu. Počátky výkladu by pak bylo 
třeba hledat až v 5. století před Kristem. Howe odhazuje na dvě práce, které připisují 
původ této teorie právě Demokritovi. Jedná se o studie, které publikovali K.Reinherd a 
B.Farrington. Pokud oba oprávněně připisují tuto teorii o vzniku lidstva Demokritovi, říká 
Howe, je třeba přijmout kontinuitu tradice výkladu a její spojení s řeckou atomisticky 
orientovanou filosofií. To by pak znamenalo, že tento výklad přetrval od 5.století před 
Kristem přes Lucretia až k Vitruviovi. Howe ve svém výkladu dále upozorňuje na 
skutečnost, že právě vzestup člověka a objev umění představoval pro řeky 5.století před 
Kristem oblíbený topos, námět. O čemž svědčí jeho užití v dramatech. Užívání různých 
konceptů, v jejichž rámci představují jednotlivá umění jakési dílčí krůčky vzestupu 
člověka k onomu vytouženému cíli vyspělého lidství, považuje Howe na základě práce 
Farringtona za pravděpodobný odkaz Iónských myslitelů 6. století před Kristem. Str. 173 
Commentary: Book 2, Vitruvius Ten books on Architecture, ed. Ingrid D. Rowland and 
Thomas Noble Howe, Published by the Press Syndicate of the University of Cambrige, 
Cambrige University Press ă 1999, First Published 1999, First Paperback Edititon 2001, 
Reprinted 2001; Farrington se ve svém výkladu opírá a starší studii Reinhardtovu 
založenou na atribuci části textu z díla Diodora Sicilského řeckému filosofu Demokritovi. 
Ve své práci cituje Farrington úryvek z Diodorova díla, který se právě týká onoho počátku 
lidství. Farrington, Benjamin, Věda ve starém Řecku a její význam pro nás, Od Thaleta 
k Aristotelovi, I. Díl, přeložil Josef Pospíšil, nakladatelství Rovnost, Brno, 1950, Kapitola 
šestá, zejména Str. 80-81.  
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skutečnost byla impulsem, na jehož základě jsme se začali věnovat práci 
s podobnými výklady, na které odkazovali právě autoři sekundární 
literatury. V průběhu naší práce se postupně náš zájem od původního 
zamýšleného záměru přesunul k obsahům textů samých. Začali jsme se 
podrobněji zabývat charakteristickými rysy jednotlivých porovnávaných 
textů.  
 
Reflektujeme tento posun a konstatujeme, že nyní předkládáme práci 
odlišného zaměření. Na následujících stránkách se věnujeme zejména 
komparaci úryvků původních textů. Tyto výňatky spojuje výhradně 
obsahová shoda, neboť všechny pojednávají o počátku a vzestupu 
člověka. I přesto je v textu předkládané práce stále čitelná stopa našeho 
původního záměru. 
 
Východiskem pro naši práci zůstane však přeci jen text Vitruviův, který 
nám poskytne jakousi základní výkladovou linii, s níž budeme ostatní texty 
porovnávat. Toto nám umožní udržet v práci určitý směr, zachovat jistou 
míru přehlednosti a pořádek v našich poznatcích. Poukážeme na to, jakým 
specifickým způsobem postupuje Vitruvius ve svém díle, jakým způsobem 
výklad přizpůsobuje svému autorskému záměru a obsahu celého svého 
traktátu. Budeme tedy tematizovat kontext, v němž se pro naši práci 
klíčový výklad nachází.  
Postupně tedy uvedeme do srovnání s částí Vitruviova textu několik pasáží 
z jiných písemných památek. Předvedeme, v čem se s Vitruviovým textem 
shodují a v čem se od něj liší. Případně porovnáme i tyto texty mezi 
sebou. Představíme konkrétní výklad vždy v souvislosti se specifickými 
rysy kontextu, v němž se nachází. Konkrétně se bude jednat o následující 
původní díla.  
Nejstarším textem, s nímž budeme Vitruviův výklad srovnávat, je text 
antické tragédie Připoutaný Prométheus athénského básníka Aischyla 
napsaný zřejmě v první polovině pátého století před Kristem. Jako 
v pořadí druhý text uvedeme další tragédii. Opět půjde o dílo Athéňana, 
sice Sofoklovu Antigóné, které svou pravděpodobnou datací spadá spíše 
do druhé poloviny pátého století před Kristem. Text tohoto dramatu má 
odlišnou výkladovou strukturu od ostatních vykládaných textů, jak o tom 
ještě pojednáme dále, nicméně my jej využijeme pro srovnání. Třetím 
srovnávaným dílem bude text dialogu Prótagoras athénského filosofa 
Platóna napsaný v první polovině čtvrtého století. Konečně čtvrtým a 
posledním textem je v konečné verzi předkládané práce dílo římského 
myslitele. Báseň O Přírodě napsal Titus Lucretius Carus v první polovině 
prvního století před Kristem, tedy zhruba půl století před Vitruviem. 
 
Reflektujeme, že předmět předkládané práce představuje mnohé 
metodologické obtíže. Zvolený postup není vůbec bez rizika. Stavíme totiž 
vedle sebe texty značně odlišné a odvoláváme se toliko na jejich 
obsahovou shodu. Pohybujeme se napříč „žánry“ a staletími. Pracujeme 
pouze s výňatky původních pramenů, vykládáme pouze jejich dílčí části 
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jen se schématickým ohledem k celku. Krom toho se náš výklad opírá jen 
o omezený počet vydání původních textů.  
 
Předkládaná práce představuje dílčí téma projektu, na kterém se 
chystáme pracovat. Na možné další perspektivy budoucího bádání 
upozorňujeme především v závěru práce. 
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2.Marcus Vitruvius Pollio 

Výklad První kapitoly Druhé knihy: Život prvních lidí. Vznik 
civilizace a vývoj lidských obydlí. 

Jak jsme předeslali v úvodu začneme s textem Vitruviových Deseti knih o 
Architektuře a to vysloveně s první kapitolou Druhé knihy, která obsahuje 
pro sledovaný záměr tolik cenný výklad.  
Vitruviovým autorským záměrem není především ostatním pojednat o 
původu člověka. Tato problematika pro něj představuje pouze určitý 
prostor, v němž ukazuje, jak zásadní roli sehrála ve vývoji člověka 
architektura, resp. stavebnictví. Tudíž tomuto ohledu svůj výklad 
přizpůsobuje, a tím je pak osnova jeho textu zásadně ovlivněna.  
Druhá kniha Vitruviova díla o architektuře pojednává především o 
materiálech, autor v ní podává vyčerpávající přehled materiálů užívaných 
v antickém stavebnictví. O příčinách zařazení tohoto tématu v kontextu 
celého díla nás Vitruvius informuje v předmluvě této knihy.3 Před tím ale, 
než se začne věnovat této látce, pokládá za důležité vyložit podrobně 
původ stavitelství, resp. stavebnictví. Jeho zájem směřuje k počátkům 
budování příbytků a postupnému zdokonalování prvních vynálezů ve 
stavebnictví. Říká, že se ve svém výkladu opírá o poznatky svých 
předchůdců, a že se tak jeho výklad ubírá ve šlépějích těch, „kdo 
prozkoumali přírodní poměry pravěku a počátky lidské vzdělanosti i 
vynálezy o nich a uložili je jako spisovatelé ve svých pojednáních.“4 Tak se 
tedy odvolává a následuje ty, kteří se jako první pokusili odhalit kořeny 
onoho vzestupu člověka, poměry onoho úsvitu lidství. Pro náš záměr 
bohužel, už blíže neuvádí jména těch, od nichž převzal látku pro svůj 
vlastní text.5  

                                    
3 V předmluvě druhé knihy totiž Vitruvius vysvětluje, co ho přimělo pro to, aby po první 
knize, zařadil oproti možnému očekávání čtenáře pojednání o materiálech. Vitruviova 
první kniha pojednává o stavitelském umění jako takovém, stavitelské odborné 
terminologii, nutných dovednostech a znalostech stavitelů, jakožto i o zakládání měst a 
výběru zdravých míst pro ně, o konstrukci a plánování městských hradeb, o rozvrhu 
uliční sítě a urbanismu města jako takového. Sám Vitruvius říká, že by se očekávalo, že 
po tématech rozvinutých v první knize přijde na řadu pojednání o chrámech a veřejných 
stavbách, soukromých budovách a výklad proporcí a symetrie, který stojí v základu 
rozvrhu těchto staveb. Vitruvius však větší přednost přičítá materiálům, kterých lze užít 
na stavbu těchto budov, proto svůj výklad podřizuje tomuto ohledu. Vyloží podrobně 
vlastnosti a stavební přednosti jednotlivých materiálů užívaných při stavění s ohledem 
k jejich složení, k obecným principům skladby hmoty. Věnuje svou pozornost jejich 
přirozeným kvalitám, přednostem pro určité použití na základě toho jaké elementy, či 
živly je vytvářejí. Pref.5., Str. 33-34(Rowland, Howe, 2001), Pref.5., Str. 76-77(Granger, 
1998), Před.5., Str. 61-62(Otoupalík, 1979). 
4 Před.5., Str. 62(Otoupalík, 1979). 
5 Na více místech Vitruviova textu nacházíme zmínku o antických autorech. Tato 
skutečnost však nezakládá jednoznačnou oporu pro to, domnívat se, že Vitruvius četl 
jejich spisy, či že znal jejich dílo alespoň nepřímo. Nejúplnější výčet podle Krufta „použité 
literatury“ nacházíme v předmluvě sedmé knihy. Kruft, Hanno-Walter, Dejiny teórie 
architektúry od antiky po súčastnosť, překlad Jozef Bžoch, nakladatelství Pallas, 
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Na následujících řádcích se pokusíme o interpretaci Vitruviova textu. 
Budeme se snažit poukázat na jeho klíčová místa a předvést, jak lze 
rozumět Vitruviovu výkladu. Pro náš výklad bude důležité určit jednotlivé 
klíčové momenty konstituce člověka, a tedy ukázat s jakým pojetím 
přirozenosti Vitruvius pracuje. Hlavní důraz budeme klást na roli, jakou 
Vitruvius připisuje stavitelství, resp. stavebnictví v kontextu utváření 
lidství. Ukážeme, jakou nebývalou důležitost mu Vitruvius přisuzuje. 
Pokusíme se podrobně vyšetřit za jakých okolností a z jakých příčin 
stavebnická dovednost vzniká.  
 
 
Vitruvius 
Deset knih o architektuře (De Architectura Libri Decem) 
Kniha druhá6 
 
I. Život prvních lidí. Vznik civilizace a vývoj lidských obydlí. 
 
Vitruvius uvádí první oddíl druhé knihy líčením podmínek, v jakých žili lidé 
na počátku. Všechny překlady, o které se tento výklad opírá, se shodují 
v tom, že tehdy lidé obývali po způsobu divoké zvěře, či šelem lesy, či 
hvozdy, skrývali se v jeskyních a hájích. Živili se právě jako zvířata tím, co 
vyrostlo na loukách, čerstvou krmí, či „syrovou neupravenou potravou.“7 
Člověk tedy nebyl ještě ani v nejmenším nositelem toho, co by z něj 
člověka činilo, daleko více tím, jak se projevoval, připomínal zvíře. 
Na to následuje Vitruviův popis, který nám poskytuje svědectví o tom, jak 
se člověk setkal s ohněm. „Jednou na jakémsi místě byly stromy, stojící 
těsně u sebe v husté skupině, zmítány bouřemi a větry, a jak třely 
větvemi o sebe, vznítily oheň.“8 V tomto výkladu se Vitruviův text shoduje 
s textem Lucretiovým.9 (Dlužno dodat, že Lucretius navíc uvádí jako 

                                                                                                             
Bratislava, 1993, Str. 21; Howe ve svém komentáři vysloveně říká, že v samotném textu 
Vitruviových knih, lze nalézt poukaz na skutečnost, že Vitruvius Lucretia četl. Uvádí 
9.pref.17. „Likewise many people born within our memory will seem to discuss science 
with Lucretius as if he were there in person,…“ (Rowland, Howe, 2001), avšak spíše míní 
9.pref.18. „Thus, …, relying on these authors and applying their thoughts and andvice,…“ 
Str. 109. 
6 Str. 71-150 latinsko anglického dvojjazyčného vydání Vitruvius: On Architecture, Books 
I-V (Loeb Classical, No 251), Translated: Frank Granger, Harvard University Press; First 
Published 1931, Reprinted 1944, 1955, 1962, 1970, 1983, 1995, Reprinted with 
Corrections 1998; Str. 33-45 anglického vydání Vitruvius Ten books on Architecture, ed. 
Ingrid D. Rowland and Thomas Noble Howe, Published by the Press Syndicate of the 
University of Cambrige, Cambrige University Press ă 1999, First Published 1999, First 
Paperback Edititon 2001, Reprinted 2001; Str. 63-95 českého vydání Vitruvius, Deset 
knih o architektuře, Z latinského originálu De Architectura Libri Decem, podle vydání F. 
Krohna, Lipsko 1912 (edd. F Krohn, Leipzig, 1912) přeložil dr. Alois Otoupalík, 
Nakladatelství Svoboda, Praha, 1979. 
7 2.I.1. Str. 63(Otoupalík, 1979).  
8 2.I.1. Str. 63(Otoupalík, 1979).  
9 Český překlad navíc uchovává takřka stejné vyjádření viz. V, 1088-1098, Str. 199 a 
dále také I, 895-904, Str. 39-40 českého vydání Titus Lucretius Carus, O přírodě, 
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příčinu vznícení blesk a samotný objev ohně, či jeho užívání se stává 
nedílnou součástí člověka mnohem později a v návaznosti na předchozí 
objevy, či získané dovednosti. O tomto pojednáme více v příslušné 
kapitole této práce.) Vitruvius dále referuje o tom, jak první plameny 
zapůsobily na lidi, jakou vzbudily hrůzu, a jak ponejprv přiměly lidi 
k útěku. Teprve později, když požár nepůsobil tak hrozným dojmem, 
odvážili se lidé do těsné blízkosti plamenů. Tehdy pocítili na vlastní kůži 
teplo a podle Vitruvia rozpoznali jeho příznivých účinků. Pochopili taktéž, 
jakým způsobem o oheň pečovat, a jak jej živit; „házeli do ohně dříví, 
jímž ho udržovali, přiváděli jiné a ukazovali jim posunky, jaký mají z ohně 
užitek.“10 Z toho je patrné, že si již dokázali osvojit určitou dovednost, 
dokázali s ohněm nakládat. Lidé tedy udělali s ohněm určitou zkušenost a 
porozuměli tomu, jaké jsou přednosti ohně, a jak oheň využívat. 
Z uvedené pasáže můžeme usuzovat na to, že již tehdy nežili zcela 
izolovaně, byli s to přivést další, a tak se s druhými podělit o nový 
poznatek. Právě ono ovládnutí ohně spojilo lidi konečně dohromady, tento 
nový objev, či um zavdal příčinu sdružování, lidské pospolitosti. S tím 
souvisí prapočátek dorozumívání. Prvotní ukazování a gestikulaci doplnily 
zvuky. Vitruvius říká, že zpočátku jen skrze neartikulované skřeky, 
explicitně jakýmsi „vydechováním a vyrážením“11 povstal základní 
fonetický aparát. V životě první lidské společnosti se při každodenních 
úkonech, rutinních činnostech ustavily první názvy. Podle Vitruvia se tak 
nedělo na základě nějaké úvahy, ale dílem náhody. Tento náhodný proces 
později nabyl na síle, zřejmě s tím, jak bylo potřeba častěji a přesněji se 
dorozumívat, až si lidé vytvořili jazyk a osvojili si k domluvě řeč12.  
Druhý oddíl již pro sledovaný směr výkladu přináší daleko podstatnější 
sdělení. Vitruvius hned v první větě této části svého textu rekapituluje 
závěry prvního oddílu a následně již představuje v jasných obrysech první 
stavitelskou činnost. „Když tedy objevem ohně došlo u lidí zpočátku 
k shlukování, k vzájemnému dohovoru a k životnímu společenství a když 
se scházelo na jedno místo velmi mnoho lidí, kteří oproti jiným živým 
tvorům měli od přírody přednost, že nechodili skloněni k zemi, nýbrž 
vzpřímeni, že vzhlíželi na velebnost vesmíru a hvězd a že se snadno obírali 
pomocí svých rukou a kloubů13 libovolnou věcí, počali si někteří v tomto 
shromáždišti zřizovat přístřeší z chvojí; jiní si vyhlubovali pod horami 
sluje, někteří napodobovali hnízda vlaštovek a jejich stavby a zhotovovali 
si z bláta a z proutí úkryty, pod něž by mohli vlézt. Všímajíce si přitom 
cizích přístřeší a přičleňujíce přemýšlivě další novoty, dosahovali den ke 
dni lepších forem chat.“14 Tedy objev umění zacházení s ohněm zapříčinil 
shromažďování lidí, což následně vedlo k vynalezení primitivního jazyka a 

                                                                                                             
z latinského originálu (1936, Lipsko) přeložila, úvod napsala a poznámkami a rejstříkem 
opatřila Julie Nováková, nakladatelství Svoboda, Praha, 1971. 
10 2.I.1. Str. 63(Otoupalík, 1979).  
11 2.I.1. Str. 63(Otoupalík, 1979), „vydechovali různé zvuky“ (Rowland, Howe, 2001), 
„dýcháním vydávali různé zvuky“ (Granger, 1998).  
12 2.I.1. Str. 63(Otoupalík, 1979). 
13 „končetin“ (Rowland, Howe, 2001), „prstů“ (Granger, 1998). 
14 2.I.2., Str.63(Otoupalík, 1979). 
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konečně k ustavení společenství. Takto konstituované společenství bylo 
podle Vitruvia vázané na určité místo. Vitruvius zde představuje klíčovou 
podmínku objevení umění a jejich rozvoje. Přičítá člověku jeden primát 
oproti všem ostatním živým tvorům. Řeč je o obrovské přednosti bipedie a 
s ní souvisejícím specifickým postojem, držením těla.15 Totiž lidé nadaní 
vzpřímenou chůzí mají o světě jinou představu než zvířata skloněná 
k zemi. Lidé jsou podle Vitruvia s to spatřit nádheru a velkolepost kosmu, 
uspořádání světa. A tato biologická určenost zároveň umožňuje klíčové 
osvobození rukou, které dává člověku možnost rozvíjet svou manuální 
zručnost, pěstovat řemeslnou dovednost.16 Člověk, jemuž příroda 
osvobodila ruce si tedy na místě, kde získal oheň a stal se členem 
hovořícího společenství lidí, začíná budovat první obydlí. Napodobuje ve 
svém snažení zvířata jak co do konečných forem tak i v technologických 
postupech. Hloubí si podzemní úkryty, či staví chaty podobné ptačím 
hnízdům. Lidé obohacují své znalosti tím, že pozorují postupy druhých, a 
důvtipně je zhodnocují ve svém vlastním úsilí. Zdokonalují vlastní 
technologii, což se odrazí na konečné podobě, konstrukci jejich staveb. 
Ve třetím oddíle nás Vitruvius spravuje o tom, jaký rozvoj zaznamenalo 
stavebnictví. „Poněvadž však lidé měli napodobivou a učenlivou povahu, 
ukazovali denně jedni druhým své budovatelské výsledky, chlubíce se 
svými vynálezy; tímto soutěžením cvičili své vlohy a dosahovali den ke dni 
lepšího úsudku17.“18 Vitruvius nám ukazuje člověka jako svou přirozeností 
vyzbrojeného k vzdělávání napodobováním vzorů, na základě kterých si 
kriticky formuluje vlastní názor, a kterému navíc svědčí pro pěstování této 
vlohy kompetitivní prostředí. Tak se tedy dějí první stavební pokroky. Řeč 
je zde stále toliko o vývoji konstrukcí a materiálů užívaných na oněch 
primitivních stavbách, nikoli o konstituci stavitelského umění; stavitelství 
vykrystalizuje z tohoto taktéž umného základu až mnohem později. 
Stavebnictví je pro Vitruvia samozřejmě také uměním v pravém slova 
smyslu. Je dovedností-zručností s praktickými výstupy, která se o opírá o 
důslednou rozvahu na základě zkušenosti. Vitruvius stavebnictví rozumí 
jako umění, které svým vznikem předchází stavitelství, a které je později 
stavitelství jakoby podřízené.19 „Zpočátku vztyčovali rozsochy20, vkládali 

                                    
15 Srv. Platónův výklad v dialogu Tímaios, 47b6-c4, 90a2-b1 a Aristotelův výklad v De 
Partibus Animalium IV.10 686a27-31, 686b20-28, viz. Gregorić Pavel, Plato’s and 
Aristotle’s Explanation of Human Posture, in:RHIZAI, A Journal for Ancient Philosophy 
and Science, II.2.(2005), Str. 183-196. 
16 Tuto pasáž zdůrazňuje ve svých poznámkách k překladu Frank Granger. Podle jeho 
názoru představuje právě tento ohled naprosto stěžejní moment. Str.78 (Granger, 1998).  
17 2.I.3. „náhled, vhled“ Str. 35(Rowland, Howe, 2001) „mínění, odhad, úsudek“ Str. 78-
81(Granger, 1998). 
18 2.I.3., Str. 64(Otoupalík, 1979) . 
19 Konečné rozlišení sám uskuteční na konci tohoto oddílu. 2.I.8., Str. 66(Otoupalík, 
1979), Str. 35(Rowland, Howe, 2001), Str. 85-87(Granger, 1998). 
20 K této části Vitruviova textu odkazuje ve svém výkladu George J. Hersey. Tento 
badatel se ve své studii o významu a smyslu klasického stavitelství snaží nalézt pravzory 
pro antické chrámy. Rozvažuje o počátcích antické sakrální architektury a pokouší 
rekonstruovat původní řeckou inspiraci. Svou hypotézu opírá o analýzu původní antické 
zbožnosti, explicitně o kult posvátných stromů a hájů, neboť těmto rozumí jako vzorům 



 12

mezi ně proutí a obkládali stěny blátem. Jiní sušili kusy bláta a stavěli 
z nich zdi, které spojovali dřevy a pokrývali k ochraně před dešti a parny 
rákosím a chvojím. Když však přístřeší nedovedla čelit dešťům přes zimní 
bouře, zřizovali domovní štíty, omazávali skloněné střechy blátem a 
sváděli okapy.“21 Vitruvius nám předává již konkrétní technologické 
postupy, podle kterých vznikaly původní stavby. Jsme s to v nich 
rozpoznat jakési stavebnické předobrazy. Můžeme spatřit vzory pro 
budoucí sloupy, omítky, cihly, atd. a zároveň určité v budoucnu ustálené 
stavební formy zde explicitně štítové stěny, nebo sedlové střechy. Co ale 
nebylo patrné z předcházejícího výkladu, a co zde již explicitně zazní, je 
fakt, že toto umělé prostředí poskytuje člověku ochranu před výkyvy 
teplot a před dešti. Člověk získává prostor, který představuje okrsek 
vydělený ze světa v tom smyslu, že nepodléhá proměnlivosti počasí.22  
Ve čtvrtém a pátém oddílu druhé knihy nám autor traktátu staví před oči 
svého druhu doklady předcházejících tezí. Svůj výklad povýtce teoretický 
uvádí do srovnání s historickými skutečnostmi. Představuje konkrétní 
zeměpisné oblasti a v nich sídlící etnika, jejichž příslušníci daných 
výdobytků, technologických postupů jakožto i stavitelských forem užívají. 
Neopomene zmínit, že své stavitelské vymoženosti zakládají tyto národy 
na přírodních podmínkách a možnostech svých sídlišť. Stavět na 
konkrétním místě znamená postupovat podle přirozenosti toho kterého 
místa.23 Vitruvius kupříkladu referuje o národu, který díky nadbytku dřeva 
konstruuje své stavby výhradně z tohoto materiálu. Jaksi mimoděk ještě 
zhodnotí jejich vyspělost v kontextu stavebnictví, neboť konstatuje o 
stavitelích tohoto etnika, že vzhledem k tomu, že nejsou znalí konstrukce 
krovu, vytvářejí na svých stavbách dřevěných věží jakýsi „kónický 
strop“24, či „sklenuté zastřešení“25; „dosahují tak po barbarském způsobu 
                                                                                                             
budoucí chrámové architektury; chrámy jsou obrazným spodobněním oněch původních 
hájů. Ve svých výkladech se opírá o archeologické nálezy, které dokazují, že před tím, 
než Řekové začali budovat první velkorysé kamenné stavby, používali jako základní 
konstrukční materiál svých staveb a to i chrámů dřevo. Pakliže vykazovaly dřevěné 
chrámy podobná prostorová uspořádání jako pozdější kamenné, není těžké si představit, 
že na jejich stavbu stavitelé užili osekané kmeny namísto sloupů. Hersey L. George, The 
Lost Meaning of Classical Architecture, Speculations on Ornament from Vitruvius to 
Venturi, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, Sixth Printing, 1998, Str. 14. 
21 2.I.3., Str. 64 (Otoupalík, 1979). 
22 Na tuto primární motivaci, která zapříčinila rozvoj stavebnictví, upozorňuje ve své práci 
Kruft. Říká, že podle Vitruviova výkladu se lidé především snažili uchránit síle živlů. Kruft, 
Hanno-Walter, Dejiny teórie architektúry od antiky po súčastnosť, Bratislava, 1993, Str. 
22. 
23 Ohled k místu, k jeho přirozenosti na základě uspořádání v něm obsažených prvků, 
živlů, působení podnebí vzhledem k zeměpisné poloze, orientace ke světovým stranám, 
atd. představuje pro Vitruvia naprosto stěžejní moment stavitelství. Stavitel by měl být 
dbalý mnoha různých zásad při výběru staveniště. Vitruvius se tomuto tématu věnuje na 
více místech svého textu. Uvádíme zde pouze několik náhodně vybraných pasáží. 
Výhradně v souvislosti se zakládáním měst a veřejných, obecních staveb 1.IV.-VII., Str. 
42-59, dále pak s orientací chrámové architektury 4.V., Str. 140-141, dále při zakládání 
for a zejména divadel 5.III., Str. 161-164. (Otoupalík, 1979); V této souvislosti 
připomínáme již dříve naznačenou možnou souvislost s výkladem obsaženým 
v Hippokratovském korpusu. Zde vysloveně míníme spis „O vzduchu, vodách a místech“.  
24 2.I.4., Str. 34, (Rowland, Howe, 2001). 
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u svých věžovitých staveb střech zespoda otevřených (Tectum 
testudinatum, želvovitá střecha).“26 Tato pasáž v sobě nese již jasný ohled 
ke klasické architektuře, stavitelství antického, řeckořímského světa. 
Vitruvius nám zřetelně dává najevo, z jaké pozice primitivní architekturu 
soudí. V závěru pátého oddílu pak Vitruvius referuje o antických stavbách, 
které přímo dávají tušit ono pojítko s primitivními formami stavebnictví. 
Uvádí stavbu na Athénském aeropagu, která přetrvala ještě do jeho časů 
pokrytá hlínou, usušeným blátem.27 Jako možná další svědectví 
představuje tzv. Romulův dům na Kapitolinu v Římě28 a užití doškové 
střechy na římském Hradě.  
Vitruvius konstatuje, že na základě předvedeného, historického materiálu, 
lze snad s úspěchem tvrdit, že se antické stavebnictví vyvinulo shora 
popsaným nebo velmi podobným způsobem. Na to se ve svém výkladu 
vrátí zpět k oněm prapočátků a dále rozvíjí svou teorii o vzmachu 
stavitelských dovedností.29 „Když se však lidé vypracovali každodenními 
výkony k větší manuální obratnosti ve stavění a když cvikem ve 
vynalézavosti jejich duševní schopnosti dospěly přes věci obvyklé potřeby 
až k uměleckosti, byl v lidech vzbuzen i trvalý zájem o takovouto činnost, 
jenž způsobil, že ti, kdo se jí věnovali usilovněji, vystupovali jako 
stavitelští mistři.“30 Stavebnictví ve svých prapočátcích, jak bylo patrné 
z předcházejícího výkladu, vzniklo jako spontánní snaha zabezpečit se 
proti vnějším vlivům, proti výkyvům počasí. Tato dovednost umožnila 
člověku vydobýt si na libovolném místě, ve Vitruviově textu to konkrétně 
bylo ono místo prvního setkání s ohněm a vzniku pospolitosti, vhodné 
podmínky pro život. V tomto kontextu se zřejmě podle Vitruvia i dále 
rozvíjelo. Tím, že se lidé stále dokola věnovali opakování ověřených 
postupů, se v  provádění staveb zdokonalili, získali ve stavebnické práci 
určitý cvik. Každodenní praxi navíc mohla doprovázet různá zdokonalení, 
která případně i následovaly objevy nových technologií, ostatně na tuto 
skutečnost nás Vitruvius upozorní již dříve v souvislosti s povahou 
člověka.31 Neměli bychom přehlédnout, že se tak stále dělo především 
s ohledem k onomu zabezpečení. Nejde o nic méně a o nic více než o 
naplnění „obvyklé potřeby“.32 Zlom však nastává ve chvíli, kdy ono 
potřebné prostoupí nárok umného zpracování vedeného jasnými pravidly. 
V ten moment se z onoho primitivního stavění, pouhého konstrukčního 

                                                                                                             
25 2.I.4., Str. 83, (Granger, 1998). 
26 2.I.4., Str. 64(Otoupalík, 1979). 
27 Howe ve svých komentářích uvádí nákres archeologického nálezu vykopávek z Athén. 
Jedná se o půdorys oválného domu z geometrického období, datovaný do období okolo 
roku 875 před Kristem (B.Schweizer, Greek Geometric Art, Cologne, 1969), Commentary 
Book 2, Str. 175, (Rowland, Howe, 2001). 
28 Howe tento údaj doplňuje nákresem možné rekonstrukce (G.Davico, Monumenti 
Antichi 41, 1951) chaty, která stála na v Říme na Palatinu poblíž chrámu Magna Mater a 
Augustova domu. Commentary Book 2, Str. 175, (Rowland, Howe, 2001). 
29 2.I.6., Str. 35(Rowland, Howe, 2001), tento dojem vytváří svým editorským rozvrhem 
anglické vydání. 
30 2.I.6., Str. 65 (Otoupalík, 1979). 
31 2.I.3., Str. 64(Otoupalík, 1979). 
32 2.I.6., Str. 65 (Otoupalík, 1979). 
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zvládnutí stává stavitelství v pravém slova smyslu. Napříště již nebude řeč 
o počátečních formách stavebnictví, ale o stavitelství jako takovém. Zde 
hledejme tedy opravdový počátek stavitelského umění, řemeslné 
dovednosti založené nejen zkušeností, ale i rozvahou na základě pevné 
teorie, tedy architektury. Stavitelské umění, či umění vůbec zde navíc pro 
Vitruvia představuje oblast lidské kultury, v níž je možné se zaskvět 
vlastním mistrovstvím.  
S dalším obdobně závažným sdělením přijde Vitruvius hned v následující 
větě. Týká se rozvoje a pěstování umění vůbec. „Byli-li předně tyto věci 
utvářeny takto a vybavila-li příroda národy nejen smysly jako ostatní živé 
tvory, nýbrž vybavila-li jejich ducha i schopností myslet a rozvažovat a 
podrobila-li ostatní živé tvory jejich moci, tu pak lidé postupovali od 
stavitelství znenáhla k dalším uměním a vědám a od divokého a hrubého 
života dospěli až k umírněné lidskosti.“33 V následujících výkladech se 
budeme opírat o znění Vitruviova textu v obou anglických překladech, 
které máme k dispozici. Oba anglické překlady totiž prostředkují daleko 
jednoznačnější sdělení a umožňují snazší porozumění ve srovnání 
s překladem českým.34 Vitruvius zde konstatuje, že příroda člověka 
nevybavila jen obdobným repertoárem vloh, smyslů jakými obdařila 
zvířata, ale nadto mu poskytla dar „myslet a rozvažovat“35, vnukla mu 
„ideje a představy“36, „měřítka a cíle“.37 Navíc tyto specificky lidské 
přednosti člověku umožňují podmanit si ostatní živé tvory. Ve Vitruviově 
textu vystupuje člověk jako od přírody ve srovnání se zvířaty výjimečný 
tvor a z toho titulu jim nadřazený. Člověk takto od přírody uzpůsobený od 
chvíle, kdy začal věnovat svou pozornost a péči budování svých příbytků, 
kdy rozvinul první umění stavebnické, nastoupil podle Vitruvia cestu 
dbalou vědění a dovedností; nastoupil na cestu k tomu, aby se stal 
člověkem v pravém slova smyslu. Rozvoj stavitelství zapříčinil vznik a 
vzestup dalších umění a věd.38 Stavitelské umění ve své podstatě 
představuje pro člověka první vážný krok na cestě, která vede od hrubé, 
„syrové“, zvířecí přirozenosti k lidské kultuře, k civilizované společnosti.  
V sedmém paragrafu prvního oddílu druhé knihy budeme podobně jako 
v předcházejícím odstavci opírat svá tvrzení o anglická vydání. Nicméně 
text, který budeme citovat ponecháme opět ve znění českého překladu a 
doplníme k němu jako již dříve možné varianty z obou anglických 
překladů. „Potom však, osnujíce srdnatě další podniky a nabývajíce časem 
většího rozhledu myšlenkami rozenými z různých umění, počali lidé 
budovat nejen chaty, nýbrž i domy se základy a se stěnami z nepálených 
cihel nebo domy stavěné z kamene a kryté trámovím a střešními taškami, 

                                    
33 2.I.6., Str. 65(Otoupalík, 1979). 
34 2.I.6., Str. 35(Rowland, Howe, 2001); Str. 85(Granger, 1998). 
35 2.I.6., Str. 65(Otoupalík, 1979). 
36 2.I.6., Str. 35(Rowland, Howe, 2001). 
37 2.I.6., Str. 85(Granger, 1998). 
38 Kruft proto rozumí architektuře, protože podle Vitruvia z hlediska vývoje představuje 
nejstarší umění, jako nadřazené ostatním uměním a akcent tohoto implicitního primátu 
zdůrazňuje ve své studii. Kruft, Hanno-Walter, Dejiny teórie architektúry od antiky po 
súčastnosť, Bratislava, 1993, Str. 22. 
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a potom vědeckým pozorováním vytvořili z kolísavých a neurčitých úsudků 
pevné zákony poměrových souladností.“39 Vitruvis zde dále rozvíjí ono 
povstávání stavitelského umění, architektury. Vysloveně říká, že tak, jak 
lidé nabývali na srdnatosti, na síle ducha, jak „budovali sami sebe 
v duchu“40, a jak „zdokonalovali svou mysl“41, tak se radikálně proměnil 
jejich stavitelský um. Ono zdokonalení po stránce lidských dispozic bylo 
podmíněné získáváním a pořádáním mnoha nových zásadních poznatků, 
kterých se člověku dostalo s rozvojem rozmanitých nauk a dovedností, 
umění a řemesel. Paralelní procesu zdokonalování lidské mysli bylo ono 
vzepětí stavitelské. Tak architektura zrcadlila vzestup člověka. Člověk 
znalý rozličných umění přestal stavět chatrče slepené z proutí a hlíny, ale 
začal si navrhovat a budovat bytelná obydlí. Nové domy stály na pevných 
základech a již s největší pravděpodobností na půdorysu čtverce nebo 
obdélníka, neboť měly zdi cihel případně kamenů a byly opatřené 
dřevěnou střešní konstrukcí pokrytou taškami. Stavitelé, kteří se až do 
této chvíle spoléhali na vlastní úsudek, získali na základě zkoumání a 
pozorování novou jistotu, získali pro samotné stavby nová a přesná 
pravidla. Dosavadní „nahodilá a nespolehlivá“42, či „kolísající a nejistá“43 
mínění, postoupila své někdejší místo neměnným a stálým zákonitostem 
symetrie.  
„Když seznali, že je marnotratně plodů přírody a že příroda připravila 
nadbytek látek pro provádění staveb, zpracovávali je, dodávajíce tím 
potravy ušlechtilejšímu způsobu života, obohacovali život uměním a 
zkrášlovali jej přepychem.“44 Vidíme zde rozšíření repertoáru stavebních 
materiálů. Už to není jen dřevo, rákosí a hlína, ale jak již jsme měli 
možnost spatřit v předchozím i cihly a kámen. Zde se pravděpodobně 
Vitruviův text vztahuje k užití luxusních a na opracování nesrovnatelně 
náročnějších materiálů, řekněme například mramoru. Stavitelské umění 
především a zjevně i samotné umění vůbec nabylo takového vzmachu a 
rozkvětu, že přestalo sloužit pouze s ohledem k oné původní funkci, 
k naplnění oné „obvyklé potřeby“45. Můžeme snad dokonce říci, že právě 
to, co bývalo obyčejně, podle zvyku potřebné, zaznamenalo zásadní 
posun. Umění dalece proměnilo člověka, lidskou přirozenost. Lidé, o 
kterých hovoří Vitruvius v této větě, nemají prakticky nic společného 
s těmi, kteří jako první přišli k vznícenému stromu a začali se starat o 
oheň.  
Konečně touto větou si Vitruvius zdůvodňuje jako nezbytné pojednat co 
nejpečlivěji o stavebních materiálech, jak nás o tom již ujistil v předmluvě 
druhé knihy. V návaznosti na obhajobu postupu svého výkladu dále uvádí 
argumentaci, která se téměř kryje s oním postupem v předmluvě. 
„Poněvadž mám psát o celém souboru stavitelství, měl jsem za to, že 
                                    
39 2.I.7., Str. 65-66(Otoupalík, 1979). 
40 2.I.7., Str. 85(Granger, 1998). 
41 2.I.7., Str. 35(Rowland, Howe, 2001). 
42 2.I.7., Str. 35(Rowland, Howe, 2001). 
43 2.I.7., Str. 85(Granger, 1998). 
44 2.I.7., Str. 66(Otoupalík, 1979). 
45 2.I.6., Str. 65 (Otoupalík, 1979). 
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v první knize je nutno podat výklad o tom, kterými znalostmi a vědami je 
stavitelství vybaveno, vymezit hranice jeho oboru a promluvit o tom, 
z čeho vyšlo. Proto jsem v první knize pojednal o úkolech tohoto umění a 
také o tom, co se žádá od stavitele. V této knize pojednám o přirozené 
povaze stavebního materiálu a o jeho používání. Neboť tato kniha se 
nezabývá tím, z čeho se rodí architektura, nýbrž z jakých počátků vzniklo 
stavebnictví, za jakých okolností bylo dále pěstováno a jak postupně 
vyspělo až k nynějšímu završení.“46 Tento historický přehled vývoje 
stavebních postupů však Vitruvius chápe pouze jako určitou předmluvu 
k zevrubnému pojednání o materiálech a jejich vlastnostech. Na 
následujících řádkách bude rozlišovat materiály vzhledem k jejich užitku 
na stavbě a to předně s ohledem k jejich vlastnostem. Povahu, či 
přirozený charakter každého materiálu podle Vitruvia určuje poměrné 
zastoupení základních prvků, živlů. Každá věc, tak jak jí rozumí Vitruvius, 
vznikla smíšením základních látek a nelze ji ani jinak pochopit.  
 
Prošli jsme společně s Vitruviem celý jeho výklad, v němž pojednává o 
povstání člověka o ustavení lidské přirozenosti. Nyní se pokusíme 
zrekapitulovat nejdůležitější aspekty tohoto vývoje.  
 
Člověk je z počátku více zvířetem, než člověkem. Od chvíle, kdy získá 
z přírody oheň (1.) a naučí se s ním zacházet, se tento stav pozvolna 
mění. Lidé se začínají sdružovat na jednom místě, vzniká první 
společenství (2.) a jeho příslušníci si vytváří řeč (3.); původ a vznik slov 
Vitruvius shledává jako náhodný proces. Protože člověk je na rozdíl od 
jiných tvorů nadán od přírody vzpřímenou chůzí a má volné ruce způsobilé 
k dovednému zacházení s věcmi, začínají si lidé budovat na místě první 
stavby (4.). Napodobují jedni druhé, vzájemně se učí a zdokonalují svá 
obydlí, díky čemuž jsou s to čelit rozmarům počasí, zabezpečují se. 
Postupně se lidé zdokonalili ve stavitelství natolik, že od původního, 
pouhého zabezpečení svých potřeb postoupili k umnému zvládnutí 
stavebnictví (5.); stavění se stalo uměním. Člověk převyšuje ostatní 
živočichy svou schopností myslet a rozvažovat; skrze rozum (7.) pěstuje 
umění (6.). Tak se postupně vyvíjela lidská kultura od stavebnictví 
k ostatním uměním a vědám, a tak se konečně z hrubé zvířecí povahy 
stalo umírněné lidství (8.). Pro Vitruvia je dostatečným závěrem výkladu 
samotná konstituce stavitelství jako umění, které vymezují přesná 
pravidla a abstraktní zákonitosti; konečně vzniká architektura (9.).  
 
Zde jsme získali základní výkladovou linii, s níž budeme na následujících 
stránkách srovnávat ostatní texty. Poukážeme při jejich interpretaci jak na 
shodná místa s Vitruviovým textem tak i na zcela zásadní odlišnosti. Na 
její zřejmě nejdůležitější specifikum oproti ostatním jsme upozornili 
v úvodu k této kapitole. Totiž Vitruviovo dílo pojednává především o 
architektuře a jako takové ukazuje, jak staré je toto umění, jak zásadní 
roli sehrálo už na samém počátku vzniku lidstva. K tomu slouží uvedený 
                                    
46 2.I.8., Str. 66 (Otoupalík, 1979). 
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výklad o vývoji člověka, v němž vystupují prapředci lidí, kteří jako první 
získali z přírody oheň a naučili se s ním zacházet. Díky této dovednosti 
rozvíjeli první lidé postupně své další vlohy, načež se začali věnovat jako 
prvnímu umění stavebnictví. 
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3.Řečtí autoři 

V této kapitole se vrátíme dále do historie antického písemnictví, k textům 
zhruba o tři až čtyři století starším, než je samotné dílo Vitruviovo. 
Nejprve se budeme věnovat nejstaršímu z nich, kterým bude výňatek z 
Aischylovy tragédie Připoutaný Prométheus napsané zřejmě v první 
polovině pátého století před Kristem. Pak bude následovat Sofoklova 
tragédie Antigóné datovatelná do druhé poloviny pátého století před 
Kristem, jejíž text pracuje s jiným výkladovým schématem a pro nás bude 
představovat zajímavé srovnání. Třetí část této kapitoly bude patřit části 
textu Platónova dialogu Prótagoras pravděpodobně z první poloviny 
čtvrtého století.  
Není v našich možnostech věnovat se všem textům, které by mohly 
s Vitruviovým výkladem souviset, a tak některá díla zůstávají pro tuto 
chvíli stranou našeho zájmu.47  
 

Aischylos 

Ukázali jsme, jakou základní výkladovou linii sleduje ve svém díle 
Vitruvius. Víme, že Vitruvius jako autor, který píše o architektuře, 
zdůrazňuje ve svém výkladu význam stavitelství. Nyní se pokusíme o 
interpretaci starší literární památky, sice řecké tragédie, abychom ukázali, 
jak postupuje, a co za výklad sleduje její autor.  
V Aischylově Připoutaném Prométheovi nacházíme výklad do jisté míry 
podobný tomu, který již známe z textu Vitruviova.48 Také text tohoto 
antického dramatu poskytuje jedinečné svědectví o původu, povstání 
člověka. Pro nás představuje doklad určitého porozumění člověku, 
vysloveně lidské přirozenosti. A nadto představuje tento výklad zvlášť 
cennou látku, neboť v sobě uchovává stopu o původu stavitelství. Nicméně 
jeho autor jej zjevně nepsal s obdobným záměrem jako Vitruvius. Navíc, 
jak uvidíme, je Aischylův text zásadně odlišný od Vitruviova, co do 
prvotního rozvrhu problému.  
 
 
Aischylos 
Prométheus49 

                                    
47 Zde se tím míní především spisy Hippokratovského korpusu, ke kterému odkazuje ve 
svém komentáři Howe. Str. 173 Commetary: Book 2, Vitruvius(Rowland, Howe, 2001), 
ale obecněji tím míníme celou filosofickou tradici. Díla uváděná v naší práci jsou 
především ta, na která komentátor Vitruviova textu upozorňuje. Jak jsme již předeslali 
v úvodu naší práce na závěr zmíníme možné další perspektivy budoucího studia a 
komparace pramenů. 
48 Na text Aischylovy tragédie upozorňuje ve svém komentáři k Vitruviovi Howe. Str. 173 
Commetary: Book 2, Vitruvius(Rowland, Howe, 2001). 
49 Následující výklad se opírá o český text Aischylos, Prométheus, překlad Ferdinand 
Stiebitz, nakladatelství Orbis, Praha, 1969; 436-506ff paginace nejdůležitější části 
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Prométhea ztrestal Zeus za to, že vzal z Olympu oheň a věnoval jej 
lidstvu.50 Na samém začátku Aischylovy tragédie zazní:  

„Je přece oheň, všeho umění  
zářivý zdroj, tvá ozdoba a skvost;  
a on jej vzal a lidem daroval!  
I musí před bohy to odpykat.“51  

Oheň představuje především výsostný majetek bohů. Nakládání s ním 
bylo vlastní toliko bohům, nikoli lidem. V tomto smyslu musíme rozumět 
otázce adresované Héfaistovi:  

„Proč nemáš v zášti boha, který je  
všem bohům protivný a zaprodal  
tvůj čestný statek lidem smrtelným?“52  

Tomuto momentu lze tedy v konstituci lidství rozumět jako určité míře 
spoluúčasti na ryze božském. Lidská přirozenost se tedy ustavuje ve 
vztahu k bohům. 
Prométheus později v průběhu vyprávění říká o svém daru ohně:  

„Zdroj ohně, uzavřený ve třtině, 
jsem tajně uloupil a ten se stal 
ve všem všudy učitelem člověku 
a nápomocí ve všech nesnázích.“53 

A na to se v textu znovu objeví ten samý důraz: 
„Tak jest. A oheň, nebem zplozený  
je podněcuje k mnohým uměním.“54  

Jak již bylo patrné z výše uvedeného, představuje zde vlastnictví, či 
nakládání s ohněm prapočátek všech dovedností. V Aischylově podání je 
oheň příčinou umělecké, či řemeslné zručnosti; představuje tedy i 
předpoklad architektury samotné.  
Z úst Prométhea přikovaného ke skále můžeme vyslechnout zprávu o tom, 
kterak se on sám přičinil o vzestup člověka. On totiž pozvedl lidi z jejich 
ubohosti.  

„Než o tom pomlčím: nač vykládat, 
co dobře znáte? Ale poslyšte,  
jak bídně žili smrtelníci kdys,  
ty nerozumné děti, a jak já  
jim vštípil rozum, mysl osvítil.“55  

                                                                                                             
výkladu dle Aeschylus, Prometheus Bound, Translation Herbert Weir Smyth, Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press, London, William Heinemann LTD, Reprinted 
1988 (1973, 1963, 1956,1952, 1946, 1938, 1930, 1927, 1922), Str. 211-318. 
50 Prométheovi se zželelo lidí v jejich ubohosti. Lidé totiž na rozdíl od olympských bohů 
nedostali žádný dar od Dia, který se právě ujal vlády. Zeus měl v úmyslu vytvořit nové 
pokolení a lidi zatratit. Prométheus se rozhodl je před ním ochránit. Lidské přirozenosti 
upřel možnost předvídat budoucnost a do srdce lidí vložil slepou naději a nadto jim 
opatřil oheň. Parafrázuji text českého vydání, Aischylos, Prométheus, překlad Ferdinand 
Stiebitz, nakladatelství Orbis, Praha, 1969 str. 36-37. 
51 Str. 25. 
52 Str. 27. 
53 Str. 31. 
54 Str. 37. 
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Celý příběh je zde explikovaný jako známý. Není pravděpodobné, alespoň 
tak soudím, že by toto konstatování adresoval básník sboru. Myslím, že 
můžeme usuzovat na to, že báje představovala klasický topos, námět, 
určitý obvyklý výklad a jako takovou ji zde Aischylos svému publiku uvádí. 
Prométheovým prostřednictvím, zde líčí lidstvo v jeho dětském věku. 
V kostce jde tedy o to, že Prométheus lidem věnoval oheň a s ním je 
podnítil k umění, naučil je užívat rozum. Na následujících stránkách 
předvede průběh tohoto procesu s ohledem k časové posloupnosti. 
Prométheus dále podává ujištění, že nikterak nesnižuje lidskou důstojnost, 
toliko vypočítává svůj vklad, svůj přínos lidstvu, za který platí pokutu. 
Následně vyloží, jak krok za krokem dospěl člověk ke svému lidství, jak 
nabyl své přirozenosti.  

„Já Vám to řeknu: Nechci potupit 
rod smrtelníků, chci jen osvětlit 
svou dobrotivost, kterou projevil  
jsem těmi dary rodu lidskému.“56 

Tak tedy Aischylos Prométheovými ústy podává zprávu o tom, jak na 
počátku byli sice lidé vybaveni smysly, nicméně jich jako takových 
neuměli využívat k poznání.  

„Dřív hleděli a neviděli nic,  
a poslouchali, neslyšíce nic.  
„Snů přízraků se podobali,  
svůj dlouhý život protápali  
jak slepci.“57  

Pro sledovaný sledované srovnání výkladů je klíčová následující pasáž, v 
níž Aischylos explikuje, jak důležitý je pro člověka fakt, že se následně 
zabydlel v uměle zbudovaném prostředí. Jak důležitý je tento ohled pro 
samotné lidství. Jakým způsobem ho tato skutečnost oddělila od zbytku 
živočichů.  

„Domů z cihel stavěných  
a slunci otevřených neznali  
a ani tesařství: jak roje mravenců,  
vždy něčím obtížených, pod zemí  
se zdržovali v koutech jeskyní,  
kam nepronikalo slunce.“58  

Člověk na počátku neznalý stavitelství žil potupně, jak patrno z onoho 
autorova příměru, tedy jakoby po způsobu hmyzu pod zemí; dokud žili 
lidé v jeskyních, nebyli v pravém slova smyslu lidmi, neboť v kontextu 
tohoto výkladu nejsou jeskyně hodné člověka. Ono specificky lidské se zde 
realizuje jako způsob pobytu v uměle zbudovaném obydlí. Zde se navíc 
myslí již dům z cihel, tedy produkt stavitelského umění, které počítá 
s přesností, pravidelností, unifikací. Dům s cihlovým zdivem je založený na 
určité myšlené síti, přesném rastru. Obtížně si lze představit, každou cihlu 

                                                                                                             
55 Str. 45-46. 
56 Str. 46. 
57 Str. 46. 
58 Str. 46. 
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jinou a cihlové zdi na jiném než pravoúhlém půdorysu. Navíc zde zazní 
nárok na orientaci domu vzhledem k slunci, tedy prostorové situovanosti 
stavby vzhledem ke světovým stranám. A konečně se dozvídáme o tom, 
že na stavbu takového domu bylo potřeba tesařského řemesla. Stavitelství 
zde charakterizuje člověka od samého počátku.  
Pozoruhodné je, že dle Aischylova výkladu člověk nebyl s to se po způsobu 
zvířat orientovat v přírodě, ve střídání ročních obdobích. Nebyla mu vlastní 
ambice zabezpečit se, přizpůsobit se té které části roku, či dokonce těžit 
z jejích plodů.  

„Neznali 
příchodu zimy známek bezpečných 
ba ani vesny kvetoucí, ani úrody 
v čas léta. Bez rozmyslu jednali.“59  

Prométheovo vzdělání poskytlo člověku možnost orientace ročním cyklu a 
na hvězdné obloze. Člověk získává znalost, na níž může začít plánovat, 
jak naloží s časem. Napříště si již může rozvrhnout svůj čas a zabezpečit 
se. 

„Já jsem je teprv učil chápat to,  
co vidí na obloze, já ukázal jsem jim 
jak hvězdné západy, i východy, 
tak těžko poznatelné.“60 

Člověku dal Prométheus do vínku znalost matematickou a lingvistickou. 
Naučil lidi počítat a psát, poskytl jim způsob, kterak uchránit moudrost 
zapomenutí.  

„Vynašel  
jsem počítání, skvělý výmysl, 
skládání písmen v slova, s jejichž pomocí 
si lze vše pamatovat - základ věd.“61  

Konečně je naučil také zemědělskému hospodaření, ukázal jim, kterak si 
ušetřit práci. Lidé pak poznali, jak mají zapřahat zvířata a jak jich využít. 
Prométheus ochočil pro člověka koně a opatřil jej uzdou. Zde je v textu 
patrný důraz, jaký klade Aischylos na vlastnictví tohoto zvířete.  

„A první zapřáhl jsem do jha zvěř, 
aby jim pomáhala tahat, nosit, 
konala těžkou práci za lidi; 
a k vozu koně uzdy milované 
jsem připjal skvost a chloubu přepychu,  
jejž rodí bohatství.“62  

Nikoli posledním v řadě vynálezů, kterých lidstvo od Prométhea dočkalo, 
je mořeplavectví a umění zhotovovat lodě.63  

                                    
59 Str. 46.  
60 Str. 46. 
61 Str. 46.  
62 Str. 46-47.  
63 Str. 47.  
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Dalším přínos pro lidstvo znamenalo lékařství. Prométheus naučil lidstvo 
pečovat o nemocné a zbavovat je neduhů. Aischylos jej zde vyzdvihuje 
jako největší z umění.  

„Ach, podivíš se víc, až uslyšíš, 
co řeknu dál, jaká já umění  
a pomůcky jsem ještě vymyslil.  
Z nich největší je toto. Kdykoli  
kdo z lidí do nemoci spad, 
byl bez prostředků. Nevěděl, co jíst, 
co pít a čím si tělo potírat, 
i chřadl, neb potřeboval léků. 
A já jim ukázal, jak mísit  
je třeba léky mírné, hojivé, 
jež mohou zabránit všem nemocím.“64 

Konečně pak předvedl lidem věštění a prorokování ze snů, z letu dravců. 
Krom toho vybavil Prométheus člověka i znalostmi o dravcích, zvířatech 
obecně.65 Ukázal lidem, jak správně číst ve vnitřnostech poražených 
zvířat.66 Obětoval s nimi první tukem obalené kýty dobytka. Vybavil je 
všemi znalostmi i prvními zkušenostmi obětního rituálu vůbec. 67 
Odkryl jim tajemství rud a drahých kovů skrytých v zemi a ukázal jim 
užitečnost těchto látek. 

„Abych to shrnul krátce: Prométheus  
dal smrtelníkům všechna umění.“68 

 
Jak jsme již předeslali na úvod, je zřejmé, že tento výňatek z textu 
Aischylovy tragédie pojednává o počátku lidství z velmi odlišné 
perspektivy, než jak tomu bylo Vitruviua. Zřetelně to vyplývá například i 
z veršů, které pronese na závěr této pasáže samotný Prométheus. 
Uvažujeme-li o umění jako o jednom ze specificky lidských atributů, pak 
na základě předvedeného úryvku Aischylova dramatu vidíme, že člověk se 
člověkem stává nikoli vlastním přičiněním, ale tím, že do jeho vývoje 
zasáhne, vstoupí jaksi vnější úmysl. Zde je to explicitně vůle Prométhea, 
Títána, příslušníka starší generace bohů, který jedná proti vůli Dia, 
hlavního boha z nové generace olympských bohů. Tato skutečnost 
formuluje celou argumentaci a prostupuje celým předkládaným úryvkem 
původního textu. Pro nás bude zajímavé její pozdější srovnání s textem 
Platónova dialogu. 
Aischylovu výkladu o počátcích lidství můžeme rozumět jako zapsané 
podobě obecně známé báje. Po předcházejícím výkladu je zřejmé, že toto 
vyprávění je založené na schématu, v němž chod věcí určují bohové. 
Prométheus si odpykává svůj trest za to, že porušil zákony bohů a daroval 
člověku oheň, naučil jej všem uměním a vybavil jej rozumem. Tento ohled 

                                    
64 Str. 47.  
65 Str. 48.  
66 Str. 48. 
67 Str. 48. 
68 Srv. dále na str. 49 „A nutnost – nutnost Osudu…! Ach, oč je slabší všechen důmysl!“. 



 23

představuje další důležitý rys tohoto vyprávění. Jedná se o konflikt 
starého a nového, božského a lidského. Tento náhled je Vitruviovu 
výkladu naprosto cizí, neboť ve Vitruviově výkladu jsou to lidé samotní, 
resp. jejich dávní prapředci, kteří se zasloužili o zdokonalení vlastních 
vloh. Naproti tomu Aischylos připisuje zásluhy na polidštění lidí jednomu 
ze „starých bohů“, Títánů, který vzdoruje vládě „nových bohů“ z Olympu. 
Pokusíme se zde, obdobně jako jsme učinili v případě textu Vitruviova, 
podat výčet všech klíčových momentů Aischylova výkladu. V následujícím 
souhrnu pro větší názornost naznačíme obsahové průniky s textem 
Vitruviovým. 
 
Lidé jsou tedy před Prométheovým zásahem bezbranní a ubozí. Člověka 
Prométheus odlišil od ostatních smrtelných tvorů tím, že mu věnoval onen 
někdejší, výsostný majetek bohů. Oheň (1.) představuje příčinu všech 
různých umění (6.). Prométheus naučil lidi doslova myslet a rozvažovat, 
opatřil jim rozum (7.). Naučil je, jak mají používat smysly, probudil v nich 
schopnost poznání. Ukázal lidem, jak si mají zbudovat vlastní stavby (4.), 
jak se mají orientovat v přírodních cyklech. Naučil je matematice a nechal 
je osvojit si písmo. Umožnil jim založit vědu. Ukázal jim jako hospodařit. A 
Vštípil jim umění mořeplavby a umění lékařské. Zasvětil je do věštění a 
obětního ritu. Naučil je zoologické taxonomii a metalurgii. 
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Sofoklés 

 
Jako další text pro srovnání s předloženou interpretací Vitruviovy páté 
knihy použijeme ještě jednoho dramatu. Opět se jedná o tragédii, nyní ale 
o dílo Sofoklovo, jehož napsání datujeme zhruba do rozmezí druhé 
poloviny pátého století. 
V textu Sofoklovy Antigoné nacházíme odlišným způsobem předvedený 
výčet dovedností vlastních člověku.69 Prostřednictvím sboru nám zde 
básník představuje soubor vlastností a schopností člověka. I přestože se 
nejedná přímo o popis povstání lidstva, jako tomu bylo u Vitruvia, 
pokusíme se sumu těchto atributů použít pro komparaci s tím, co jsme již 
vyložili.  
Předvedli jsme, že Vitruvius vyzdvihuje ve svém výkladu architekturu, 
jako první z umění, které si člověk osvojuje po tom, co ovládne oheň, a 
díky kterému se tedy v pravdě stává člověkem. Aischylos oslavuje skutky 
Títána Prométhea, díky nimž se lidstvo zmohlo ze své prapůvodní 
ubohosti. Tak i v kontextu Sofoklova dramatu má následující výklad svůj 
vlastní smysl.  
Svět hrdinů Sofoklových dramat je uspořádaný podle božského řádu. 
Ačkoli v něm bozi přímo nevystupují, jsou posledními soudci spravedlnosti. 
Tak je zde hlavním tématem konflikt božského řádu a zákonů, které 
vynáší vládce obce, kterým se mají podřídit občané.70  
 
Sofoklés 
Antigóné71 
 
Ústy sboru thébských starců Sofoklés oslavuje velikost, mocnost člověka.  

„Mnoho je na světě mocného,  
nic však mocnější člověka. 
On i za větrů bouřlivých 
přes moře siné se vydává 
a proniká přívalem hlučných vln, 
jež smáčejí jeho loď.“72  

                                    
69 Tento text zmiňuje ve svém komentáři k Vitruviovi Thomas Noble Howe. Str. 173 
Commetary: Book 2, Vitruvius(Rowland, Howe, 2001). 
70 Antigóné, dcera Thébského krále Oidipa, se rozhodne i přes zákaz nového vládce 
města Kreóna, pohřbít svého bratra Polyneika, jak jí velí její příbuzenská povinnost. Za 
tento čin je panovníkem ztrestána.  
Polyneikés zemřel spolu se svým bratrem Eteoklem ve vzájemném souboji. První jako 
oblehatel, druhý jako obránce rodného města. Nad mrtvým zrádcem vyřkne panovník 
Kreón zákaz pohřbu.  
71 V následujícím textu se opíráme o český překlad tragédie Antigoné podle Sofoklés, 
Tragédie, překlad Ferdinand Stiebitz, nakladatelství Svoboda, Praha, 1975; 332-375ff. 
Paginaci části důležité pro výklad uvádíme podle Sophocles, Antigone, The Women of 
Trachis, Philoctetes, Oedipus at Colonus, Edited and Translated by Hugh Lloyd-Jones, 
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1994.  
72 Str. 34.  
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Velebí jeho odvahu, dovednost a jeho um. Na prvním místě je to v tomto 
výčtu mořeplavectví. Přičemž autor tragédie zde v náležitě dramatických 
líčeních představuje, o jak nebezpečný podnik se jedná.  
V řadě druhé se zde pak vyskytuje zemědělství.  

„I Zemi, nejvyšší ze všech božstev, 
neúnavnou a nezmarnou, rok co rok 
sužuje pluhem, jejž obrací sem a tam,  
když plemenem koní brázdí půdu.“73  

Sofokles nám zde umožňuje spatřit člověka znalého užívání pluhu a 
koňského potahu. Z autorova důrazu na opakování zemědělské činnosti 
můžeme usuzovat na to, že pro člověka představuje důležitý aspekt 
kultury usedlý zemědělský život. Vynález pluhu a jím zoranou půdu 
můžeme chápat jako obrazná vyjádření nových pořádků. Vidíme, že lidé 
jsou schopní zvládnout divoké zvíře, zkrotit jej a užít ke své potřebě. 
Dále nás seznamuje s loveckými dovednostmi člověka. Vypočítává, jakých 
metod užívá člověk k lovu ptáků, čtvernožců a ryb.  

„On též do léček úskočných  
lapá bystrého ptactva rod, 
loví divoké zvěře dav,  
tvorstvo žijící v hlubinách vln  
zná chytati do smyček spletených v síť,  
ten důvtipu plný muž!“74  

Vyzná se tedy v lovu na souši i na vodě. Umí přelstít zvěř svou zběhlostí 
v přípravě pastí a jiných léček.  

„I šelmu, žijící volně v horách,  
ovládá bezpečně silou své myšlenky,  
ohřívanou šíj koně si krotí jhem,  
i horského nezdolného býka.“75 

Důvtip a vynalézavost mu umožňují opanovat divoká zvířata a mít z nich 
užitku. Získává do svých služeb živočichy, kteří jej převyšují silou, které 
však on převyšuje rozumem. 
Nyní se dostáváme k místu původního textu, kde Sofoklův sbor oslavuje 
implicitně i lidské nadání stavitelské, resp. jeho provázanost či spjatost 
s dalšími dovednostmi.  

„On mluvu si osvojil též  
i hbitého myšlení um  
a vypěstil pudy sdružovat se do měst;“76  

S počátky používání jazyka a rozumného jednání se pojí vůle ke 
sdružování do měst. Protože lidé ovládají řeč a jsou nadaní rozumem, jsou 
jako takoví disponovaní pro pospolitý život. Ačkoli se zde o stavitelství 
přímo nehovoří, není dost dobře myslitelná výstavba města bez znalosti 
tohoto umění. 

                                    
73 Str. 34. 
74 Str. 34. 
75 Str. 34. 
76 Str. 34. 
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Pro sledovaný výklad vykazují ještě větší důležitost verše následující. 
V těch nám Sofoklés již výslovně referuje o lidské schopnosti, či 
precizované dovednosti stavět si obydlí. Ústy svého sboru tedy říká o 
člověku:  

„zná unikat mrazů nevlídných  
jasným střelám i lijákům,  
jsa důmyslu pln;“77  

Vyvstává před námi stavitelská dovednost v obdobném spodobnění jako 
v tragédii Aischylově. Pro člověka je podstatnou vlastností schopnost skrýt 
se před nepřízní počasí do vlastní rukou zformovaného prostoru. Explicitně 
se zde hovoří o tom, že uvnitř tohoto uměle zbudovaného okrsku vzdoruje 
výkyvům teplot a náporu dešťů. Sofokles zde navíc odhaluje tu 
skutečnost, že se tak neděje intuitivně, jaksi netematicky, ale naopak na 
základě „naplněnosti“ důmyslem. Tedy Sofoklův sbor zde referuje o 
podstatě stavitelské činnosti jako o dovednosti s praktickými výstupy, 
která je metodicky řízená, zakotvená v rozvaze.  
Sbor dále podává jasný náhled na obecný přístup člověka ke světu. Totiž 
rozvažování a nakládání s časem prostupuje celé lidské jednání.  

„A žádné věci budoucí  
se bez důmyslu nechápe.“78  

Konstatuje výlučnost jediné události v budoucnu, která jako jediná 
nepodléhá jeho vůli.  

„Jen smrti uniknout neumí;  
jak však ujít těžkým nemocem,  
v tom se vyzná.“79  

Text samotný je tak založený na reflexi vlastní konečnosti. Chápe 
přirozenost člověka jako konečnou. Nicméně zranitelnosti stran nemocí 
člověk nepodléhá a to opět díky svému důvtipu. Ovládá již v plné míře 
umění lékařské. 

„Tu obratnost maje a vtip  
i moudrost, jíž netušil sám,  
hned k dobru se kloní, hned zas ke zlu chýlí.  
Kdo zákonů své otčiny dbá 
i přísahou posvěcených práv, 
ten povznáší vlast; však ten je vlasti nehoden, 
kdo směle zlu se oddává.“80  

Následující verše poukazují na jakousi vnitřní nepevnost, která prostupuje 
lidským jednáním. Tuto disharmonii zapříčiňují určité rozpaky, s jakými 
člověk přijímá své vlastnostmi; člověk není jaksi uzpůsobený k tomu, aby 
nakládal rozumně se svými dispozicemi. Jakoby Sofoklés reflektoval 
skutečnost, že moudrost, kterou pěstují lidé, není pevně spjatá s činěním 
dobra. Právě z toho důvodu si lidé žijící pospolitě, lidská společenství 
ustavují zákony. Ve svých řadách strpí toliko ty, kteří jsou ochotní 

                                    
77 Str. 35.  
78 Str. 35.  
79 Str. 35.  
80 Str. 35.  
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podrobit se zákonům a skrze svou čest pozvedat celou obec. Naproti tomu 
ti, kteří zákony pohrdají a jednají bez zřetele k nařízením vlasti, nejsou 
hodni občanství.  

„Kéž nikdy nesdílí můj krb  
a dalek je mému smýšlení ten,  
kdo tak jedná!“81 

 
Závěrem interpretace musíme připomenout znovu to, co jsme již 
předeslali. Úryvek Sofoklovy hry nepředstavuje pojednání o počátcích 
člověka jako takového. Podává pouze jakýsi přehled všech vloh a 
dovedností, jimiž je člověk nadaný. Celý výklad má své zřetelné vyústění, 
neboť představuje jako vrchol všech schopností člověka občanskou 
způsobilost a to sice s ohledem k poslušnosti k zákonům a nařízením, ke 
spravedlnosti mezi lidmi v obci. Člověk je člověkem nejen pro svá rozličná 
umění, ale především pro to, že se podřizuje zákonům vládce své obce. 
V kontextu celého díla pak tento fakt představuje jeden z pólů, mezi 
kterými vzniká dramatické napětí; druhým je onen bohy ustavený řád 
věcí, božská spravedlnost. Pokusili jsme se v našem výkladu zdůraznit ony 
momenty, které předcházejí oné oslavě občanské ctnosti, poslušnosti, 
neboť pro předkládanou práci jsou právě tyto tím podstatným, co lze 
vyčíst z původního textu. Předvedeme je znovu níže v jakési stručné 
rekapitulaci a porovnáme je se závěry z díla Vitruviova. 
 
Člověk v tomto pojetí je schopný stavit lodě, pěstovat mořeplavecké 
umění (6.). Věnuje se pravidelnému obdělávání půdy, k čemuž mu slouží 
pluh a do tahu kůň. Krom toho, že si zabezpečuje obživu zemědělstvím, se 
živí i lovem, k čemuž má také konkrétní technické výdobytky, pasti. Jeho 
rozum (7.) a důvtip způsobí, že dalece předčí zvířata. Dokáže si je zkrotit 
a následně použít jejich síly. Ovládá řeč (3.) a užívá svého intelektu a je 
díky tomu schopný žít ve společenství (2.), v obci. Staví své stavby (4.) 
na společném místě s druhými, vytváří města. Dům mu explicitně 
poskytuje ochranu před nepohodou. Obdobně jako umění stavitelské 
poskytuje ochranu proti nevlídnému počasí a udržuje člověka v komfortu, 
zbavuje medicína člověka chorob a udržuje jej zdravého. A konečně 
zákony ustavují spravedlivý stav v obci. 
 
Vidíme, že v onom prvotním rozvrhu, božských pořádků je úryvek 
Sofoklova textu příbuzný s výkladem Aischylovým. Oproti oběma výše 
uvedeným textům však nezdůrazňuje spojení ohně a umění jako první 
příčiny vzestupu člověka.  

                                    
81 Str. 35. 
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Platón 

 
Po oněch dvou výňatcích z řeckých dramat uvedeme zde úryvek z textu 
Platónova dialogu Prótagoras. Tento dialog patří mezi starší Platónovy 
spisy a lze jej časově zařadit do první poloviny čtvrtého století před 
Kristem. Nakládání s tímto textem představuje krok nadmíru 
problematický vzhledem k rozsahu sekundární literatury k Platónovu dílu. 
Zde je třeba znovu zdůraznit, že předkládaný výklad vychází pouze ze 
skutečnosti jisté obsahové shody s texty již uvedenými dříve. Uvedeme 
s nimi do srovnání vysloveně tu část Platónova dialogu, kde Prótagoras 
vypráví mýtus o vzniku člověka.  
Abychom zachovali postup, který jsme uplatnili výše, musíme i zde vyložit 
alespoň v hrubých obrysech, jaký smysl má tato část dialogu vzhledem 
k dialogu celému, resp. proč nechá Platón Prótagoru vyložit vznik lidstva a 
prvních umění. Totiž rozmluva Sókrata a Prótagory začíná Sókratovým 
dotazem po tom, co získá Hippokratés, stane-li se Prótagorovým žákem. 
Na to se mu dostane Prótagorovy odpovědi, že se bude každý den vracet 
z učení lepší. Sókrates se dále táže po oboru, v němž se bude stávat 
lepším. Na což se mu dostane odpovědi, že jej nebude vzdělávat 
v odborných naukách, ale že jej naučí lépe rozvažovat ve věcech 
soukromých i ve věcech obecních, že jej učiní dobrým občanem. Na to 
Sókrates představí svou domněnku, že občanské zdatnosti, areté se nejde 
učit, a vyzve Prótagoru, aby dokázal opak. Ten pak zvolí pro dokázání 
svého mínění postup vypravování mýtu. Platón tedy tímto vyprávěním 
sleduje vlastní směr dialogu, v němž se ukazuje, jak nekonzistentní bylo 
počáteční mínění Prótagorovo a prostřednictvím jeho rozmluvy se 
Sókratem přivádí svého čtenáře k pravdivému nahlédnutí o skutečné 
povaze občanské zdatnosti. 
Naším předmětem bude nyní vyprávění mýtu samotné. Obdobně jako 
jsme se pokusili předvést výklad tří předchozích textů, učiníme tak i zde. 
Poukážeme na jednotlivé momenty onoho vyprávění o vývoji člověka. 
Lidské dovednosti figurují v Platónově výkladu toliko jako určité 
mezičlánky, nutné předstupně občanské areté. Právě ony jsou předmětem 
našeho výkladu. 
 
Platón 
Prótagoras82 
 
„Byl kdysi čas, kdy bozi byli, ale smrtelných rodů nebylo.“83 Jakmile se 
nachýlil čas, když nastala pravá chvíle, stvořili v nitru země bozi smrtelné 
bytosti, tedy všechny živočichy, nejen člověka. Smrtelné povstalo z jejich 
rukou jako směsice „ze země a z ohně a z těch látek, které se slučují 

                                    
82 I, 320d – I, 322d Platón, Prótagoras, překlad František Novotný, nakladatelství 
OIKOYMENH (4.opravené vydání), Praha, 2000 (1994, 1992, 1935), Str. 26-28. 
83 I, 320c, Str. 26.  
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s ohněm a se zemí.“84 Prométheus a Epimétheus dostali za úkol podělit 
živé tvory schopnostmi před tím, než je bozi uvedou na svět. Epimétheovi 
příslušela v tomto rozdělování role jaksi hlavní, zatímco Prométheus mu 
toliko sekundoval, představoval kritický dohled. Platón zde nabízí bohatý 
výčet vlastností, jakýchsi inverzních dvojic, které Epimétheus vytvořil.85 
„Při tom rozdělování jedněm dával sílu bez rychlosti, slabší pak vystrojoval 
rychlostí; ty ozbrojoval, těm zase dával bezbrannou přirozenost, ale 
opatřoval jim nějakou jinou schopnost k záchraně.“86 Celé toto 
Epimétheovo snažení spělo k jedinému cíli, sice: „aby žádný rod nebyl 
vyhlazen.“87 Jakmile tuto podmínku splnil, věnoval se jejich zabezpečení 
stran výkyvů teplot a působení změn jejich životního prostředí vůbec. 
Epiméteus tak zařídil, „aby měl každý tyto věci za vlastní a samorostlou 
pokrývku.“88 Určil také každému rodu živočichů konkrétní způsob výživy, 
potravu89. A zabezpečil je proti vymření také stran rozmnožování. 
Bezbranným, tedy těm, kteří budou požíráni, a kterým by tak hrozila 
zkáza vyhubením dal do vínku početné potomstvo.90  
Platón Epimétheovi přičítá na vrub nedostatečnou moudrost, neboť vše 
podělil v náležité míře zvířatům a na člověka se mu vloh a schopností 
nedostalo.91 Tak se stalo ve chvíli, kdy přišel čas vyvedení smrtelníků na 
svět, že Prométheus „člověka vidí nahého, bez obuvi, bez pokrývky a 
bezbranného.“92 Prométheus tento nečekaný problém vyřeší tím, že 
ukradne bohu Héfaistovi a bohyni Athéně „řemeslnou dovednost spolu 
s ohněm – neboť nebylo možno, aby se bez ohně stala něčím majetkem 
nebo prospěchem – a daruje ji člověku. Tímto způsobem tedy člověk nabyl 
dovednosti k udržení života, ale občanské moudrosti neměl, neboť ta byla 
u Dia.“93 Proméheus nebyl s to ukrást umění politické z Diova sídla na 
Olympu, spokojil se tedy s  řemesly a ohněm od Hefaista a od Athény, za 
což jej později Zeus ztrestal94. 
Platón nám zde představuje všechny živočichy jako od přirozenosti 
vybavené k přežití. K  uchování života jim slouží pestrá škála vlastností a 
opatření, „mají všeho v náležité míře.“95 Naproti tomu člověk žádná 
taková opatření nemá. Oheň a řemeslná dovednost, tedy správně podle 
Platóna řemeslná dovednost spolu s ohněm představují pro člověka 
dostatečný nástroj k vlastnímu zabezpečení, k uchování života. „A od té 
doby má člověk hojně prostředků k živobytí96.“ Člověku je vlastní, či 
lidskou přirozeností je nakládat s řemeslnou zručností a spolu s ní vlastnit 
                                    
84 I, 320d, Str. 26.  
85 I, 320d-I, 321a, Str. 26.  
86 I, 320e, Str. 26.  
87 I, 321a, Str. 26.  
88 I, 321a-I, 321b, Str. 26.  
89 I, 321b, Str. 26.  
90 I, 321b, Str. 26.  
91 I, 321c, Str. 27.  
92 I, 321c, Str. 27.  
93 I, 321d, Str. 27.  
94 I, 322a, Str. 27.  
95 I, 321c, Str. 27.  
96 I, 321e, Str. 27.  
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oheň. Ovládání této schopnosti kompenzuje člověk absenci oné 
„samorostlé pokrývky“97 a svou původní bezbrannost.98 Nicméně za 
krádež umění a ohně, stihne později Prométhea trest. 
Druhý odstavec mýtu začíná pro námi sledovaný výklad daleko závažnější 
informací. Platón zde referuje o příčinách a počátcích zbožnosti, s nimiž se 
v jeho výkladu pojí i, řekněme, první umělecké a snad i stavitelské 
pokusy. „Když pak se stal člověk účasten božského údělu, nejprve skrze 
svou sourodnost s božstvem jediný z živoků počal uctívat bohy a jal se 
stavěti oltáře i sochy bohů;“99 Tak tedy tím, že člověk získal určitý božský 
atribut, řemeslnou zručnost a nakládání s ohněm, získal svou účast na 
božském. Vědomí této skutečnosti, oné „sourodnosti“100 se v jeho jednání 
začalo projevovat velmi specificky, začal svým „sourodným“101 bohům 
budovat oltáře a spodobňovat je. Svou řemeslnou zručnost tedy primárně 
uplatňuje v mezích náboženského jednání.  
„Potom si brzy svým uměním rozčlenil řeč a jména a vynalezl si obydlí, 
oděv, obuv, lože i potravu ze země.“102 Platón doplňuje nutný výčet toho, 
co následovalo po oné prvotní, řemeslem podmíněné, lidské reakci, 
k čemu dalšímu přivedlo člověka ono „božské“ umění. Pro náš výklad je 
důležité to, že se zde stavitelství objevuje v pořadí druhé po vynalezení 
řeči a pojmenování věcí. V Platónově pojetí tohoto mýtického líčení tak 
člověk nejprve mluví a dokáže věci pojmenovat, načež přistoupí k tomu, 
že si zbuduje své obydlí, opatří oděv, obuv a lože103, čímž kompenzuje 
svou nahotu a bezbrannost. Napříště ho bude halit šat a bude se mít kde 
skrýt. Poslední ve výčtu přichází hospodaření s půdou, zemědělství, jako 
určitý způsob opatřování potravy, tak jak to výše vymezil každému druhu 
Epimétheos.104  
„Takto jsouce opatřeni bydlili lidé zpočátku porůznu a měst nebylo.“105 
Platón nám zde představuje původní způsob osídlování jako ryze 
individuální záležitost. Lidem Platónova mýtu nebylo vlastní společné 

                                    
97 I, 321a, Str. 26. 
98 Patočka ve své práci o Platónovi odvíjí svůj výklad od interpretace, kterou publikoval P. 
Friedländer. Friedländer rozumí této pasáži Platónova dialogu jako určité hierarchii 
životních funkcí. Prvním stupeň zde představuje zásah Epiméthea ztotožněného 
s projevem fysis, přírody. Zatímco druhý vstup Prométheův představuje dovednost, 
zručnost, „umění“, techné. A poslední z trojice jsou pak dvě schopnosti z Diova příbytku 
totiž stud a právo, spravedlnost. Patočka dále výklad specifikuje jakožto „filosofickou 
antropologii, o postavení člověka ve veškerenstvu .“ Tedy od přírody, takříkajíc po 
instinktu, či od narození je člověk nahý a bos, bez přikrývky a beze zbraně. Teprve díky 
dovednosti v uměních, kterou získal darem spolu s ohněm získává „znalost potřebnou pro 
život“, nadání „pro obstarávání si životních potřeb.“ Patočka tak člověka v tomto pojetí 
chápe jako „homo sapiens a homo faber, člověka rozumu a dělné ruky.“ Patočka, Jan, 
Platón, přednášky z antické filosofie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1992, Str. 
139-140.  
99 I, 322a, Str. 27.  
100 I, 322a, Str. 27.  
101 I, 322a, Str. 27.  
102 I, 322a, Str. 27.  
103 „pokrývku“ viz. Poznámka Str.139, Patočka, Jan, Platón, Praha, 1992.  
104 I, 321b, Str. 26.  
105 I, 322a-I, 322b, Str. 26.  
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bydliště. Tyto lidi pohnulo k budování měst až to, že umění, kterých získali 
od Prométhea, neuměli využít ke svému zabezpečení proti šelmám; 
„Neboť ještě neměli politického umění, jehož částí je umění válečné.“106 
Když se ale shromáždili, nebyli s to se ubránit vzájemným třenicím, právě 
pro absenci politiky. Na to Hermés na popud Diův „uvedl mezi lidi stud a 
spravedlnost, aby byly udržovateli řádu a pouty spojujícími přátelství.“107 
Hermés se ptá Dia před tím, než tyto vlastnosti uvede mezi lidi, zda jimi 
má lidi podarovat po způsobu, jak jsou mezi lidi rozdělena umění; umění 
ovládá odborník, který je s to s ním obstarat potřeby mnoha 
neodborníků.108 Na to Zeus přikáže, aby Hermés těmito vlastnostmi 
obdaroval všechny lidi a dal jeho jménem zákon, „že ten kdo není schopen 
mít podíl na studu a spravedlnosti, má být usmrcen jakožto nákaza 
obce.“109 Tak nám zde Platón ve svém mýtu jasně dává najevo, že není 
tak samozřejmé, že by všichni měli být touto vlohou nadaní. Naopak, 
pokud člověk není způsobilý k tomu, aby žil v obci, pokud není schopný 
onoho podílu na studu a spravedlnosti, ohrožuje obec samu. Ostatní jsou 
v takovou chvíli povinni se ho zbavit, usmrtit jej. Občanství zde vystupuje 
jako cosi, co je třeba bránit, co nemá povahu samozřejmosti.  
 
Přijmeme-li pro výklad tohoto krátkého úryvku Platónova dialogu 
Prótagoras Patočkovu interpretační osnovu, musíme konstatovat, že 
člověk v Platónově pojetí je od přírody neuzpůsobený k životu, resp. 
k jeho uchování.110 Jeho zajištění pro život mu zprostředkovává znalost 
umění, řemeslná dovednost spolu s vlastnictvím ohně. Kterou jej podaruje 
Títán Prométheus. Tím, že nakládá s původně božským statkem, stává se 
jedincem druhu, který není rovnou předurčený k vyhynutí. Nicméně ani 
takto vybavený není ještě dostatečně uzpůsobený k životu. Teprve až 
z vůle Dia se mu dostane vloh pro pospolitý, občanský život. V tento 
moment se v pojetí, které nám Platón zprostředkovává jako výklad 
Prótagory, stává člověkem. Zde jsme znovu zdůraznili to, co již zaznělo 
výše, že totiž Platón svým výkladem směřuje především ke konstituci 
občanství, k objasnění povahy občanské zdatnosti. My se zde zaměříme 
na rekapitulaci těch specifických schopností člověka, které tomu 
předcházejí a porovnáme je opět s již uvedenými výklady předchozích 
autorů. 
 
Člověk tedy svou nedostatečnost od přírody kompenzuje svou dovedností, 
uměním (6.) a tím, že ovládá oheň (1.). Získávání onoho božského 
atributu se neděje jako cosi samozřejmého, ale způsobuje to specifickou 
reakci, náboženské jednání. Následně si člověk osvojuje řeč (3.). Buduje 
první stavby (4.) a šatí se, či se prostě zabezpečuje proti vnějšímu 

                                    
106 I, 322b, Str. 27.  
107 I, 322c, Str. 27-28.  
108 I, 322c-I, 322d, Str. 28.  
109 I, 322d, Str. 28.  
110 Proti tomu argumentuje Aristotelés v De partibus animalium, IV.687a nn. (H.B.).  
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prostředí. Teprve až když získá předpoklady občanství, stud a 
spravedlnost, buduje obce.  
 
Pokládáme za nutné se zmínit o zajímavé podobnosti s textem 
Aischylovým. Zde v úryvku Platónova dialogu taktéž vystupuje Títán 
Prométheus. Odlišností oproti Aischylovu textu je, že jej zde Platón uvádí 
spolu s jeho bratrem Epimétheem.111 A navíc jsou oba ke svému úkolu 
zaopatřit všechny živočichy, či smrtelné bytosti povoláni bohy. Platón zde 
nespecifikuje, o jaké bohy se jedná. Důležité je ale, že Prométheův čin je 
až důsledkem pochybení jeho bratra a navíc jakousi z nouze ctností 
v časové tísni. Nejedná se zde o vzepření proti „novým bohům“. V tomto 
se Platónův výklad odlišuje oproti Aischylovu líčení.  
 
 

                                    
111 Viz. Poznámka č.29 k Platónovu textu, Str. 79 
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4.Římští autoři 

V této kapitole se obracíme k tradici textů napsaných v průběhu prvního 
století před Kristem. Kromě samotného textu Vitruviova, který dobou 
svého vzniku pravděpodobně patří do druhé poloviny prvního století před 
Kristem, lze nalézt výklad obdobný výše uvedeným v dílech dvou dalších 
autorů. V předkládané práci se budeme věnovat pouze jednomu z nich.112 
V této kapitole se tedy budeme věnovat dílu myslitele Lucretia, který 
napsal svou báseň O přírodě pravděpodobně v první polovině prvního 
století před Kristem. 
 

Titus Lucretius Carus 

Poslední, rozhodně však nikoli nejméně důležitou ve výčtu uvedených 
textů je latinsky psaná báseň římského myslitele Lucretia. Pro námi 
sledovaný výklad zde bude důležitý pátý zpěv jeho básně O přírodě a z něj 
především ta část, v níž se věnuje počátkům člověka.113 Vyložíme pátou 
knihu celou, ale jen v případě oné podstatné části se pokusíme opět určit 
možné styčné body s výkladem Vitruviovým. Již při výkladu Vitruviovy 
první kapitoly druhé knihy jsme uvedli několik možných obsahových 
průniků obou textů. Navíc pro to, že Vitruvius znal text Lucretiovy básně, 
svědčí i jeho vlastní slova.114  
Samotný text páté knihy je ve srovnání s Vitruviovým textem daleko 
rozsáhlejší. Pojednává o počátku člověka daleko pečlivěji a podrobněji. Od 
textu Vitruviova jej zároveň značně odlišuje užitá forma.  
Nicméně již zde je tedy patrné, že přes všechny odlišnosti bude dobou a 
místem svého vzniku, užitým jazykem tato literární památka představovat 
zřejmě text nejbližší Vitruviovu dílu.  

                                    
112 Stranou zájmu předkládaného výkladu zůstane řecky napsaný text z díla Diodora 
Sicilského. Na tento výslovně upozorňuje jako na další možnou výkladovou paralelu 
Howe ve svém komentáři. Str. 173 Commentary: Book 2, Vitruvius(Rowland, Howe). 
113 Podle Baileyho je možné rozdělit pátou knihu na několik částí a v každé z nich pak 
zjednat určitý pořádek dle témat, o kterých pojednává. První částí je úvod, v němž 
oslavuje Epikura a představuje osnovu knihy. Následuje část zaměřená na pojednání o 
celém světě, universu, v níž konstatuje vznik a konečnost vesmíru, obsahuje ono tvrzení, 
že se tak stalo bez božského přičinění, a popisuje uspořádání světa. Pojednání o 
nedělitelných tělískách tvoří plynulý přechod z první do druhé části, která pak 
samostatně referuje o zemi. Lucretius se v této poslední části věnuje především 
počátkům života na zemi, vzniku člověka a konečně i lidské kultury. Lucretius: De Rerum 
Natura, Vol I.-III., Edited with Prolegomena, Critical Apparatus, Translation and 
Commentary by Cyril Bailey, Oxford at the Clarendon Press, USA, New York, 2001 
(1947), Vol. III., Book V., Str.1320-1321.  
114 Howe ve svém komentáři uvádí, že v samotném textu Vitruviových knih, lze nalézt 
poukaz na skutečnost, že Vitruvius Lucretia četl. Str. 173 Commetary: Book 2, 
Vitruvius(Rowland, Howe, 2001). Uvádí 9.pref.17. „Likewise many people born within our 
memory will seem to discuss science with Lucretius as if he were there in person,…“ 
(Rowland, Howe, 2001), avšak spíše míní 9.pref.18. „Thus, …, relying on these authors 
and applying their thoughts and andvice,…“ Str. 109. 



 34

 
Titus Lucretius Carus 
O Přírodě (De Rerum Natura) 
Zpěv pátý 
 
Oproti předchozím výkladům řeckých autorů, představuje Lucretiovo 
uvažování, tak jak jej rekonstruujeme na základě jeho díla „O přírodě“, 
významný posun. Řecké výklady prostupovalo působení bohů, kteří stáli 
na počátku stvoření světa. Naproti tomu nám Lucretiův myslitelský odkaz 
poskytuje jedinečné svědectví o zcela jiném přístupu.115 Jeho báseň 
v sobě uchovává dědictví antického atomismu a sama o sobě zastupuje 
jako jedinečný reprezentant římskou fyziku.116 Lucretius rozvíjel 
Epikúrejskou nauku, tedy pokračoval v atomistické tradici Démokritově a 
právě ve svých verších zaznamenal poslední podobu tohoto učení pro 
příští tisíciletí.117 Celým dílem prostupuje pozoruhodná skutečnost, totiž 
míra, s jakou Lucretius vyjadřuje lidskou autonomii na přírodě a božství, 
ono „Lucretiovo vytěsnění božství z atomů a věcí.“118 Tedy oproti 
předchozím textům, které se opírají o působení bohů, tento postupuje 
odlišně. Lucretius objasňuje vznik člověka bez účasti bohů. V textu 
nacházíme opakovaně konstatování, která eliminují působení bohů 
v pozemských věcech vůbec. Božské, či božství jako atribut119 připisuje 
Lucretius toliko lidskému objevu filosofie a vědy.120  
                                    
115 Bailey říká, že Lucretius v základním rozvrhu svého problému navazuje na myšlení 
Iónské fyziky. Míní tím onen důraz, jaký Lucretius klade na vznik světa bez účasti či 
působení bohů. Lucretius: De Rerum Natura, Vol I.-III., Edited with Prolegomena, Critical 
Apparatus, Translation and Commentary by Cyril Bailey, Oxford at the Clarendon Press, 
USA, New York, 2001 (1947), Vol. III., Book V., Str.1320. 
116 Farrington líčí historický odkaz Lucretiův ono dědictví řeckého atomismu, epikúrejství, 
v napětí k jeho myslitelskému protějšku Cicerovi. Pro Lucretia signifikantní odmítání 
božského působení má v Cicerovi přesný protipól. Farrington, Benjamin, Věda ve starém 
Řecku a její význam pro nás, Od Theofrasta po Galena, II. Díl, přeložil Ota Klein a Pavel 
Kovály, nakladatelství Rovnost, Brno, 1951, Kapitola třetí, zejména str. 98-108. 
117 Kratochvíl Zdeněk, Mýtus, filosofie, věda I.a II. (Filosofie mezi Homérem a 
Descartem), Scientia & Philosophia edice skripta svazek 1.a 2., Vydalo Hrnčířství a 
nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Praha, 1993, Str. 85, 97. 
118 Kratochvíl, Zdeněk, Mýtus, filosofie, věda I. a II., Praha, 1993, Str. 170. 
119 Podle Baileyho se jedná o adoraci Epikúra. Lucretius: De Rerum Natura, Vol I.-III., Ed. 
Cyril Bailey, (2001), Vol. III., Book V., Str.1320. 
120 Pro ilustraci zde uvádíme několik příkladů z pátého zpěvu Lucretiovy básně podle 
českého vydání, Titus Lucretius Carus, O přírodě, z latinského originálu (1936, Lipsko) 
přeložila, úvod napsala a poznámkami a rejstříkem opatřila Julie Nováková, 
nakladatelství Svoboda, Praha, 1971: 
 
 Máme-li hovořit tak, můj Memmie vzácný,  
 jak poznaná vznešenost přírody žádá: byl bohem, 
 ano, bohem byl ten, kdo objevil první 
 umění žít, teď zvané filosofií, 
 a vyvedl vědou z tak líté bouře a z temna 
 život do tichých vod a jasného světla. (V, 7-12, Str. 164).  
 
 A pak řekne-li někdo, že velebný vesmír 
 kvůli lidem se rozhodli bohové stvořit, 
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Jakmile nás Lucretius ujistí, že za ustavení pořádku světa, za kosmos ve 
své nádheře nemohou pranic bohové, chopí se příležitosti vysvětlit, jak se 
tomu po pravdě stalo. Lucretius vykládá skladbu hmotných jsoucen ve 
světě jako pomíjivou, vlastní jim je vznikání a zánik. Svět tvoří koloběh 
živlů; kosmos není statický, prochází změnou. Světu je vlastní vznik, 
vývoj, který spěje k možnému konci.121 Doslova říká, „že znovu a znovu 
se živly rodí a rostou.“122 Takové povahy je i celý kosmos. Lucretiova 
fyzika však přepokládá určitý trvalý, neměnný základ, pokládá za něj malé 
částečky hmoty, z nichž se sestává vše ve světě. Lucretius přisuzuje 
věčnost, explicitně odolnost právě oněm prvkům, „tu povahu mají prvotní 
tělíska hmoty.“123 Počátek světa popisuje způsobem, který zpočátku 
evokuje vesmírné drama, v jehož závěru dojde k ustavení rovnováhy.124 
                                                                                                             
 to jejich dílo chvalné, že musíme chválit 
 a věřit, že potrvá věčně a nepozná smrti, 
 aniž nějaké síle je svobodno viklat 
 základy toho, co dávný úradek bohů 
 zbudoval pro lidská plemena navěky věků, 
 či slovy to tupit a stavět nohama vzhůru: 
 spřádá-li někdo tyto a podobné báje, 
 Memmie, blouzní. Vždyť jaký by užitek vzali 
 z naší vděčnosti věční a blažení bozi, 
 aby se kvůli nám něco rozhodli dělat? (V, 156-167, Str. 169).  
 

Dále, co vzory a pojmy budoucích věcí,  
 ano i lidí? Odkud je bohové vzali, 
 tak aby znali a viděli v duchu, co chtějí? 
 Na jaký způsob si zjistili schopnosti prvků, 
 co všecko z nich může změnou polohy povstat, 
 když příklad tvorby jim nedala příroda sama? (V, 181-186, Str. 170).  
 
 Kdybych i nevěděl o tom, že svět vzešel z prvků, 
 přec bych si troufal už s pomocí zákonů nebes, 
 a mnoha jiných věcí ti vyvodit důkaz, 
 že příroda není dar nám od bohů daný  
 ani dost málo; tak veliká lpí na ní kletba. (V, 196-200, Str. 170). 
 
121 V, 380-383, Str. 176. 
122 V, 251, Str.172, dále také: 
 
 Za prvé:Protože země i tekutá voda 
 i lehce vanoucí vzduch a plamenné teplo,  
 z kterých se tento vesmír, jak vidíme, skládá, 
 jsou vesměs složeny z látky, jež začala i zajde:  
 musí z takové být i světový celek. (V, 235-241, Str. 171). 
 
123 V, 353-354, Str. 175; 
Na tomto místě je třeba připomenout práce nad jiné hodné pozornosti, publikace 
svérázného českého filosofa a přírodovědce Zdeňka Neubauera. Doporučujeme 
k tématice prvků, element, a živlů obzvláště tyto: Neubauer, Zdeněk, Škrdlant, Tomáš, 
Skrytá pravda země, živly jako archetypy ekologického myšlení, nakladatelství Mladá 
fronta, Praha, 2004, především kapitola první O přirozenosti živlů a živelné podstatě 
živých těl, Str. 9-46, dále pak práce starší O přírodě a přirozenosti věcí, nakladatelství 
Malvern, Praha, 1998. 
124 V, 413-507, Str. 177-180. 
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Dále vyloží příčiny pohybů hvězd, geocentrickou teorii, a podá výklad o 
vlastnostech slunce a měsíce. Teprve po tomto výkladu obrátí svou 
pozornost k povstávání života na zemi. 
Tak tedy vylíčí zemi v rozpuku, kdy „bylo dáno růst jak o velkou cenu.“125 
První vyrostla rozmanitá vegetace a teprve potom přibylo živočichů a 
nakonec i lidí. Lucretius považuje počátek života na zemi za dobu ideálních 
podmínek, které dala „matka“126 svým rozmanitým potomkům. Dále 
popisuje, jakým způsobem docházelo k přirozenému vývoji druhů. Totiž ty 
druhy, které byly nedostatečně vybavené pro život, jejichž přirozenost 
nebyla dokonalá s ohledem na životní funkce, nepřežily prvních dnů.127 
Živočicha schopného života definuje Lucretius, přijímáním potravy a 
rozmnožováním a později jaksi dodatečně i tím, že dýchá.128 A právě 
takové vybavila příroda pro život silou či lstí a konečně člověk si některé 
z nich později ochočil.129  
Dostáváme se k pasáži, která pro sledovaný záměr předkládané práce 
představuje neobyčejný přínos. Jedná se o Lucretiův náhled na úsvit 
lidstva. Právě v této části páté básně nacházíme cenné verše věnované 
počátku stavitelství. Již výše se ukázalo zřejmým, jak vzdálený je 
Lucretiův výklad oněm řeckým. Následující verše nebudou v tomto ohledu 
jiné.  
Lucretius referuje o lidech prvních dní jako o jedincích nebývalé kondice. 
Tito neznali obydlí, a tak žili bez přístřešku, který by je chránil, čímž se 
zocelili na těle a nepodléhali tolik nepříznivému počasí, nescházeli tolik 
nemocemi. V závěru odstavce je přirovnává způsobem života ke 
zvířatům.130 Později vyvstane určitá adresná kritika, kterou 
prostřednictvím těchto veršů míří do řad svých současníků.131  
Vypočítává, že člověk z počátku neznal zemědělství, nedokázal zorat pole, 
pečovat o sady. Lidé se živili sběrem. Lucretius obdobným způsobem jako 
již dříve usuzuje, že v těch dobách musely být přírodní podmínky pro růst 
vegetace příhodnější a tím pádem musela být obživa sběrem snazší.132 
Popisuje, kterak lidi z počátku hasili svou žízeň pouze pramenitou vodou 
z horských pramenů, tedy neznali jiných nápojů, ani neuměli vodu 
distribuovat a uchovávat.133  
Lucretius vysloveně říká, že tehdy člověk neuměl nakládat s ohněm, 
neuměl jej užít k přípravě potravy. Neoblékal se do „odění svlečené 

                                    
125 V, 782, Str. 189.  
126 V, 791, Str. 189, dále V, 817, Str. 190. 
127 Viz evoluční myšlenka „přežili jen nejschopnější“ in: Empedoklés (B 61), hippokrat. „O 
starém lékařství“, 3.26 (H.B.). 
128 V, 844-850, Str. 191 k přijímání potravy a V, 853-854, Str. 191 k dýchání.  
129 V, 851-857, Str. 191-192. 
130 V, 921-928, Str. 194. 
131 Srovnej zvláště s V, 1003-1007, Str. 196 a také V, 1420-1422, Str. 210. 
132 například V, 795-796, dále V, 815-817, Str. 190 
 
 V rozpuku mladosti svět dával štědře i jiné 
 plodiny hrubé – a skvělé pro bídné lidi. (V, 940-941, Str. 194). 
 
133 V, 841-848, Str. 194. 
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šelmě“134, nebyl tedy cvičený v lovu a neměl jak získat kožešiny. Co však 
je pro nás nejdůležitější, je fakt, že tehdy lidé: 

„Sídlili v dutinách skal a v hájích a hvozdech  
a doprostřed houští své špinavé skrývali údy,  
nuceni vání větru a deště se chránit.“135 

Od přírody do nepohody špatně vybavení lidé tehdy ještě nevládli, 
uměním stavitelským, ani pouhou technickou zručností k tomu, aby se 
zabezpečili proti vnějšímu prostředí. 
Podle Lucretiova výkladu neměli tehdejší lidé představu o spravedlnosti, 
neřídili se žádnými mravy a neměli ponětí o zákonech.136 Lidé tehdy nežili 
pospolitě, neměli pro to důvod, každý se o sebe dokázal postarat sám.137 
Dohromady sváděla muže a ženu pouze pohlavní náruživost, lidé žili 
promiskuitně.138 
Později se člověk vzmohl i na lov divokých zvířat. Málokterému se dokázal 
skrýt a uchránit před ním své nocležiště. Z Lucretiova textu tak vyplývá, 
že šlo spíše o obranu před šelmami. Lidé tedy alespoň přes den byli s to 
účinně se bránit šelmám. Dokonce jim k tomu sloužily první dva typy 
nástrojů-praky a kyje. Nicméně v noci je dotírající šelmy donutily opustit 
relativní bezpečí houštin a jeskyní.139  
Pozoruhodně zde komentuje jednání „primitivních lidí“ v souvislosti se 
střídáním dne a noci. Vymezuje se zde kriticky proti jakési zřejmě tehdejší 
pověře, možná převládajícímu mínění, že tito trávili noc v hrůze, že slunce 
nevyjde nikdy více.140 Lucretius naopak prohlašuje, že největší starosti za 
noci těmto lidem dělaly ony výše zmiňované útoky šelem.141  
Dále soudí, že mortalita obecně nedosahovala o mnoho vyšší míry než za 
časů jeho života. Nicméně konstatuje, že zranění nemohli uniknout smrti, 
neboť tehdejší lidé neměli žádné představy o léčení a medicíně vůbec.142 
Nikdo ale neumíral na bitevních polích ani na moři. Lidé ještě neznali ani 
umění válečnické ani se nevěnovali mořeplavectví. Lidé umírali hlady a 
následkem vlastní neznalosti, kdy příčinou byla otrava.143  
Konečně se Lucretius dostává do místa, kde v jeho výkladu nacházíme již 
konkrétní záznam o podobě tehdejšího stavebnictví. Doposavad to byly 
pouze přírodní úkryty, nikoli uměle, umě zbudované stavby. Od této chvíle 
tomu už bude jinak: 

„Když pak poznali chaty a kůže a oheň  
a s mužem se žena spojila pod jednou střechou  
…“144 

                                    
134 V, 950, Str. 195. 
135 V, 951-953, Str. 195. 
136 V, 954-955, Str. 195. 
137 V, 957, Str.195. 
138 V, 958-961, Str. 195. 
139 V, 962-967, Str. 195. 
140 V, 969-977, Str. 195. 
141 V, 978-983, Str. 196. 
142 V, 994, Str. 196. 
143 V, 1004-1006, Str. 196. 
144 V, 1008-1009, Str. 196-197.  
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Lidé si budují přístřešky, jsou s to se opatřit proti chladu „pokrývkou“145, 
oblečením z kůží a zřejmě tedy i živit lovem a konečně umí zacházet 
s ohněm. Registrujeme definitivně i zde posun ve vztahu muže a ženy. Již 
je to partnerský pár a nikoli jednotlivci, kteří se sami o sebe dokázali 
postarat, jak nás o tom spravil Lucretius dříve.146 S tím souvisí i 
následující verše. V nich Lucretius říká, že následkem přesídlení do 
umělého prostředí, následkem užívání ohně zchoulostivěli lidé. Od této 
chvíle, již člověk nebude schopný vrátit se pod širé nebe a vzdát se nově 
získaného komfortu. Definitivně pak ve chvíli, kdy rodičům se narodí 
potomci, mizí jejich dřívější surová povaha, jejich nátura se mění, lidé 
krotnou.147 Od této chvíle již nemůžeme mluvit o lidech jejich někdejší 
„syrové“, hrubé přirozenosti.  
Následně podle Lucretia došlo k tomu, že se lidé začali sdružovat, a 
protože nechtěli dále setrvat ve stavu bezpráví, určili si základní mravní 
východisko. Stanovili, že napříště budou chránit slabší, rozuměj ženy a 
děti. Ale i tak se nepodařilo, aby se taková zásada ujala mezi všemi lidmi. 
Nicméně přežití člověka jako druhu podle Lucretia zapříčinilo to, že 
přinejmenším větší část tehdejšího lidstva toto nařízení respektovala.148 
Pozoruhodné je to, že tak byli schopní učinit i přesto, že ještě neznali 
užívání jazyka. Toho se dočkali lidé později.149 Objevili řeč a začali užívat 
slov. V tomto místě výkladu nacházíme krásný příměr, či odpozorovanou 
skutečnost, z níž svůj výklad autor zjevně odvodil. Lucretius totiž říká, že 
člověk se zhostil své od přírody dané vlohy pro užívání jazyka po způsobu, 
jakým se mláďata různých zvířat pokoušejí naložit se svými vlohami.150 
Lucretius tedy předpokládá, že se názvy věcí ustavili postupně na základě 

                                    
145 viz. I, 321a, Platón, Prótagoras, Str. 26. 
146 V, 957, Str.195. 
147 V, 1012, Str. 197 a dále s ohledem k choulostivosti přesídlivšího člověka 
 
 Zavinil oheň, že tělo zchoulostivělo, 
 mrazy pod širým nebem už snášelo hůře, 
 Venus mu ubrala sil a rozkošné děti 
 urputnou povahu rodičů zlomily lehko. (V, 1013-1016, Str. 197). 
 
Farington poukazuje na pozoruhodnou spojitost, jakou projevuje Lucretius ve své básni, 
na „projevovaný smysl pro závislost intelektuálního a mravního života člověka na vnějším 
prostředí…oheň, který umožňuje civilizaci, člověka fysicky oslabuje.“ Farrington, 
Benjamin, Věda ve starém Řecku a její význam pro nás, Od Theofrasta po Galena, II. Díl, 
přeložil Ota Klein a Pavel Kovály, nakladatelství Rovnost, Brno, 1951, Str. 107.  
148 V, 1022-1025, Str. 197. 
149  
 Příroda přiměla rozličné vydávat zvuky 
 jazyk a jména věcí mu potřeba vnukla 
 přibližně tak, jako nyní, když neznalost mluvy 
 nutí děti si pomáhat posuňky sama 
 a ukazovat kol dokola na věci prstem. (V, 1026-1030, Str. 197). 
 
150  
 Tvor každý cítí svou sílu a hledí jí užít (V, 1031, Str. 197). 
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vrozené vlohy.151 Pestrou škálu svých pozorování dále obohacuje, aby 
jeho názor o vzniku jazyka, řeči a pojmenování jednotlivostí nabyl na 
přesvědčivosti.152 
Lucretius se v následující části svého výkladu vrací k objevu a užívání 
ohně. Říká, že oheň má dvě příčiny. Vzniká jednak úderem blesku, když 
tento uhodí do příhodného podloží, které se následně vznítí. Nebo se může 
stát, že za prudkého větru se v korunách stromů vykřesá jiskra, tím jak se 
o sebe třou větvě a kmeny.153 Oběma těmito způsoby mohlo lidstvo dostat 
do užívání oheň a jeho tepla pak začalo užívat k úpravě svých pokrmů.154 
Tak tedy definitivně tím že se lidé zabezpečili stran svých příbytků, 
dorozumívání a potravy začala se lidská společnost nebývale rozvíjet.  

„Starou stravu a bývalý život den ze dne 
ohněm a novými věcmi je učili měnit 
ti, kteří duchem a důmyslem předčili druhé. 
Začali zakládat města a budovat hrady 
-pro sebe útočiště a královskou pevnost- 
pole rozdělili i stáda podle vloh a krásy a síly. 
Mnoho platila síla a slynula sličnost.“155 

Postupně se tedy upevnila vláda panovníka, kterou později svrhl 
všeobecný nesouhlas lidu, načež onu panovnickou vládu vystřídala volená 
správa obce, konstituce zákonů a trestního práva.156 Z Lucretiova textu 
vidíme, že stavby již zde nabývají podob, které reprezentují určité 
společenské uspořádání. Jeho text zřejmě zachycuje skutečnost, že 
stavitelství ve svých formách přímo odpovídá prostředí, v němž vzniká, 
neboť reaguje na jeho nároky.  
Dále se Lucretiovo líčení věnuje otázce zbožnosti a víry v antická 
božstva.157 Ukazuje, za jak bídnou považuje pohanskou víru v bohy. 
Vyjadřuje své rozpaky nad výstavbou sakrální architektury. Za pravou 
zbožnost nepokládá krvavé oběti ani pověrečné jednání, pravým projevem 
náboženské úcty je pro něj toliko „s pokojem v duši se na všecko 
dívat.“158 Odmítá přisuzovat vesmírné i pozemské děje co do jejich příčin 
božskému jednání.  
Následuje pasáž Lucretiova textu, v níž autor vylíčí objev rud a počátek 
jejich užívání.159 Tematizuje jejich užitek především s ohledem k umění 
válečnému, které rozvádí i v následujících verších.160  

                                    
151 V, 1054-1056, Str. 198. 
152 V, 1084-1087, Str. 199. 
153 V, 1088-1098, Str. 199 a dále také I, 895-904, Str. 39-40. 
154  
 Žárem ohně pak vařit doměkka jídlo 
 je navedlo slunce; vždyť viděli v polích, co všecko 
 v přívalu jeho tepla a paprsků zraje. (V, 1099-1101, Str. 199).  
 
155 V, 1102-1110, Str. 200. 
156 V, 1111-1157, Str. 200-201. 
157 V, 1158-1237, Str. 201-204. 
158 V, 1199, Str. 203. 
159 V, 1238-1293, Str. 204-206. 
160 V, 1294-1355, Str. 206-207. 
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Téměř na samém závěru páté knihy rozvine Lucretius podrobněji 
problematiku zemědělství. Dále před námi předestře vznik a vývoj hudby 
a tance.161 
Nakonec účtuje s vývojem poznání vůbec. Vylíčí proměnu a posun ve 
vynalézání nových věcí a souběžné zavrhování starých.162 Kritizuje 
marnivost a neuměřenost lidstva. Konečně vypočítává, rekapituluje 
předchozí objevy, které totiž předcházely vynálezu písma. 

„Už bydlili ve stínu stěn a mohutných věží, 
na dílčích lánech a v mezích orali zemi, 
mořskými plachetnicemi se pestřilo moře 
a spojence ku pomoci už vázaly smlouvy, 
když hrdinské činy se jali zvěstovat veršem 
básníci; nedlouho předtím se vynašlo písmo.163 

Nakonec velebí rozum a péči o rozvoj intelektu jako původce všech 
výdobytků lidstva. 164 

„Z neznáma znenáhla věci tak dobývá doba 
všecky a rozum je vyzvedá na světlo světa; 
vidouce v duchu, jak jedno je druhému svící, 
konečně na samý vrchol se dostali uměn.“165 

 
Předeslali jsme, že text Lucretiův představuje oproti Vitruviově výkladu 
daleko komplexnější pojednání, navíc přesahuje Vitruviův text i svou 
formou, krásou svých veršů.  
Nezbývá nám, než se znovu pokusit shrnout hlavní body Lucretiova 
výkladu a poukázat na ty části, které mohl uplatnit Vitruvius ve svém 
vlastním pojednání. Nebudeme zde znovu rekapitulovat Lucretiův výklad o 
vzniku kosmu, ale v následujícím shrnutí se bude věnovat toliku člověku. 
 
První Lidé povstali ze země spolu s ostatními živočichy. Jako oni byli s to 
přijímat potravu, rozmnožovat se a dýchat. Byli surovější konstituce, 
snáze tak odolávali nepřízni vnějších podmínek. Živili se jako zvířata, po 
jejich způsobu obývali přirozené úkryty a chodili nazí. Neuměli nakládat 
s ohněm a stále ještě neznali jakékoli umění. Nesdíleli žádný obecný mrav 
a neznali zákon. Zásadní změna ve vývoji člověka nastala, když si postavil 
první stavby (4.), zahalil svou původní nahotu a začal používat oheň (1.). 
Oheň, který vzniká v přírodě za určitých přirozených okolností a nikoli 
zásahem boha, sehrál klíčovou úlohu; zahřívá, upravuje potravu, rozvíjí 
umění (6.), dává moc. Díky jeho užívání došlo k zásadní proměně někdejší 

                                    
161 V, 1356-1405, Str. 207-209. 
162 
 Přítomná věc je ve cti a silně se líbí, 
 Pokud jsme neměli dřív něco příjemnějšího; 
 Leč s objevem novým e zpravidla dokonalejším 
 Smysl pro ono staré se ničí a mění. (V, 1406-1409, Str. 209). 
 
163 V, 1434-1414, Str. 210. 
164 V, 1445-1446, Str. 211. 
165 V, 1447-1450, Str. 211. 
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hrubé přirozenosti. Nahradila ji „civilizační“ změkčilost. Původní 
individuální přežívání nahradil život v páru a později ve společenství (2.) 
dbalém mravu. Postupně členové tohoto prvního společenství rozvinuli 
svou přirozenou vlohu a vytvořili si řeč (3.). Ti nejlepší z lidí začali ohněm 
a novými dovednostmi měnit staré pořádky; oheň a umění resp. jejich 
ovládání představovalo moc. Teprve později se ustavil řád volené 
samosprávy a občanství vůbec. Bídná neznalost přivedla lidi k 
náboženskému jednání, k uctívání bohů. Později díky své pěstované 
moudrosti a rozumu rozvíjeli další umění a přicházeli na nové objevy.  
 
Nejvýrazněji zde před očima vyvstává ta skutečnost, že Lucretiův výklad 
se ani v nejmenším náznaku neopírá o zásah bohů. V tomto ohledu se 
Lucretioův text s dílem Vitruviovým shodují. V Lucretiově textu je tento 
aspekt podstatně více vystupňovaný. Dojde-li Lucretius ve svém výkladu k 
bohům a k jejich uctíváním, vždy tak činí s pohrdáním a nebývalou 
kritikou. V tom je jeho výklad ryzím exemplářem dědictví klasického 
epikureismu.  
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5. Závěr 

Na úvod jsme předeslali, že předmět naší práce doznal v jejím průběhu 
zásadní změny. Z původního záměru vyložit Vitruviův vlastní text se naše 
pozornost přesunula k pokusu srovnat mezi sebou texty, které pojednávají 
o počátcích člověka. V závěru předkládané práce se pokusíme o shrnutí 
výsledků jednotlivých provedených výkladů pramenných textů a 
rekapitulaci námi provedeného srovnání těchto textů. Jako východisko 
komparace jsme si zvolili text historicky nejmladší. Pokusíme se zde tedy 
poukázat na možný průnik, významovou shodu mezi Vitruviovým dílem a 
ostatními uvedenými díly řeckého a římského písemnictví.  
Znovu musíme podotknout, že jsme se zde nezabývali oněmi prameny 
v jejich úplné podobě, ale věnovali jsme se toliko jejich úryvkům. Pokusili 
jsme se v úvodu každého textu poukázat na původní autorský záměr a 
intenci každého textu, aby zřetelněji vyvstal sledovaný obsah výkladu.  
Explicitně jsme se věnovali těm částem původních textů, v nichž jejich 
autoři vykládali úsvit lidstva a vzestup člověka, v nichž se v určité míře 
uplatnilo stavitelství. Postupovali jsme v návaznosti na linii, kterou 
předznamenaly uvedené starší práce. Oproti těmto jsme z důvodů rozsahu 
práce vypustili dvě důležitá díla. Nepracovali jsme se spisy 
Hippokratovského korpusu a dílem Diodora Sicilského. Naproti tomu jsme 
předložili text, který zmiňovaná starší sekundární literatura neuvádí, sice 
úryvek Platónova dialogu Prótagoras.  
Shrňme tedy nyní: 
 
Ve výkladu Vitruviově je příčinou a první velkou událostí na cestě ke 
konstituci člověka získání ohně z přírody a umění s ním nakládat. Tento 
moment následuje ustavení společenství a objev řeči. Člověk je svým 
vzpřímeným postojem a tedy i uvolněnýma rukama od přírody předurčený 
k dovednému zacházení s věcmi, umné práci, kterou dále tříbí svůj 
intelekt. Dle Vitruvia se tento vklad poprvé uskuteční ve stavebnictví, 
odkud následně spěje ke všem dalším uměním a lidské kultuře vůbec. 
 
V Aischylově pojetí představuje oheň příčinu všech umění. Člověk od boha 
získá oheň a s ním umění, naučí se od něj používat rozum. Načež se 
začíná věnovat stavebnictví a ostatním uměním. 
 
Sofokles líčí člověka jako znalého umění, nadaného rozumem, ovládajícího 
řeč a schopného pospolitého života, tedy poslušného zákonů obce. 
Člověku v tomto výkladu obstarává obživu zemědělství a lov. Stran 
nepřízně počasí jej chrání stavby a od nemocí lékařství.  
 
Dle Platóna je člověk (od přírody) nevybavený pro uchování vlastního 
života. To mu zajišťuje Prométheův dar umění a ohně. Následně si 
osvojuje řeč a začíná se zabezpečovat, věnuje se stavebnictví, šatí se a 
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opatřuje si zdroj potravy. Od Dia získá darem předpoklady občanství, stud 
a spravedlnost, a tak je s to budovat obce.  
 
V Lucretiově pojednání o původu člověka povstali lidé ze země stejně jako 
ostatní živočichové. Z počátku jako zvířata i žili, neznali oheň a umění, 
nežili pospolitě. Na lidskosti nabyli s tím, jak si zbudovali první stavby, 
oblékli se a začali nakládat s ohněm. Následně začali žít ve společenství 
lidí, objevili řeč a založili obce.  
 
V tomto závěrečném souhrnu vyvstává vedle sebe zřetelně několik 
pozoruhodných souvislostí.  
Především zde chceme upozornit na významnou odlišnost mezi původními 
texty. Můžeme je totiž rozdělit podle toho, zda v nich vystupují bohové, či 
jsou zasahování bohů prosté. Oproti textům řeckých autorů, kde bozi 
ovlivňují vývoj člověka, představují texty Lucretia a Vitruvia, jakoby zcela 
jiný žánr. Oba dva latinsky píšící autoři totiž vykládají vývoj člověka bez 
přičinění bohů. 
Všichni představení autoři kromě Sofokla ve svých výkladech výslovně 
přisuzují ústřední roli ohni, který je příčinou, či podmínkou vzniku umění, 
či doslova nerozlučné dvojici, kterou spolutvoří oheň a umění. Část textů, 
jak jsme již předeslali, ještě tkví přímo v tradici výkladu, v němž je oheň a 
umění vlastní pouze bohům. Nicméně mýtus o Prométheovi může 
představovat určité obvyklé schéma a vzor i pro výklad prostý božského 
působení. Tedy člověk se člověkem stává tak, že je schopný zacházet 
s ohněm, že si osvojuje umění a rozvíjí svůj rozumový potenciál. Využívá 
toho ke svému zabezpečení, buduje si obydlí, obléká se do šatů a získává 
si zdroj potravy. Objev řeči se pojí se vznikem první společnosti a ustavení 
zákonů vede ke vzniku obce. 
Předeslali jsme, že dřívější studie se odvolávají na možnost, že Vitruvius 
znal text Lucretiovy básně. Z uvedeného výkladu se to jeví jako 
obhájitelné. Vitruvius přisuzuje zásluhy o vlastní vývoj toliko člověku, bez 
odvolání k jakékoli božské moci. 
Důraz na stavitelství představuje specifický rys Vitruviova díla, v tomto 
ohledu se výrazně liší od ostatních textů. Nelze s jistotou říci, že se jedná 
o jeho vlastní vklad, jeho autorskou invenci. Lze mu v kontextu Vitruviova 
díla rozumět jako svého druhu apologii vlastního oboru, jako oslavě 
stavitelství. Na tomto místě můžeme poukázat na jeden ze spisů 
Hippokratovského korpusu, „O starém lékařství“, v němž podobná role 
náleží medicíně. Rozbor tohoto výkladu bude představovat jeden 
z důležitých bodů zamýšlené práce.  
V tomto duchu ukončíme předkládanou práci. Její poslední poznámkou je 
poukaz na nutnost dalšího zkoumání, především práce s další pramennou 
literaturou. Jedním z možných dalších směrů, kterým by se mohlo 
následující bádání ubírat, je koncept onoho ohledu k místu. V tomto by 
pak klíčovou roli pravděpodobně sehrál výklad jednoho spisu 
Hippokratovského korpusu „O větrech, vodách a místech“ a text 
Aristotelovy Politiky. 
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6. Apendix 

Vitruvius a jeho dílo De Architectura libri decem 

Tak jako jsme s Vitruviem začali, s Vitruviem i skončíme. Uvedeme zde 
faktografické pozadí naší práce. 
V tomto dodatku se pokusíme na základě sekundární literatury představit 
určitý souhrn dostupných historických údajů k Vitruviovi a jeho Deseti 
knihám. Poukážeme na jeho historický úspěch a obvykle přisuzované 
místo v dějinách stavitelství, či vývoje evropské architektury. Vycházet při 
tom budeme především z komentářů k překladům a z prací, které 
pojednávají o vývoji stavitelství a teorii architektury.  
 

Vitruviovy životopisné údaje 

Obvykle se na stránkách studií o Evropské architektuře o Vitruviovi 
dočteme, že žil v prvním století před Kristem. V pracích, které se již 
detailněji zabývají samotnou historickou osobností autora spisu o 
architektuře, a které vypracovávají možné hypotézy o konkrétním určení 
časového rozmezí jeho života, již nepanuje taková shoda.  
O Vitruviovi a jeho životopisných údajích se zmiňuje Kruft v první kapitole 
své knihy.166 Konstatuje nedostatečnost údajů o Vitruviovi vůbec. Tato 
skutečnost podle Krufta sama vybízí k opatrnosti pokud jde o rekonstrukci 
jeho biografie. Uvádí o Vitruviovi, že sloužil v Caesarových službách jako 
konstruktér válečných strojů. Po jeho smrti roku 44 před Kristem se za 
Octaviana podílel na stavbě římských vodovodů. Definitivně kolem roku 33 
před Kristem začíná pobírat důchod a věnovat se práci na svém literárním 
díle. Kruft dokonce uvádí rok 84 jako možné datum jeho narození podle 
Thielschera.  
Howe ve své předmluvě k modernímu vydání Vitruviových Deseti knih 
postupuje ještě o poznání opatrněji.167 Říká, že díky tomu, že nemáme 
svědectví o Vitruviově životě z pera jeho současníků, jsme nuceni se 
spolehnout toliko na sdělení obsažená v textu samotných Deseti knih. 
Vitruvius podle něj pracoval na svém díle mezi léty 30 a 20 před Kristem a 
datum jeho narození mohlo být zhruba mezi léty 80 a 70.  
V předmluvě k českému vydání z roku 1979 uvádí Profesor Bouzek 
podobná tvrzení založená na textu Vitruviových Deseti knih.168 Hovoří o 

                                    
166 Kruft, Hanno-Walter, Dejiny teórie architektúry od antiky po súčastnosť, překlad Jozef 
Bžoch, nakladatelství Pallas, Bratislava, 1993, Str. 19. 
167 Howe, Thomas Noble, Vitruvius Ten books on Architecture, ed. Ingrid D. Rowland and 
Thomas Noble Howe, Published by the Press Syndicate of the University of Cambrige, 
Cambrige University Press ă 1999, First Published 1999, First Paperback Edititon 2001, 
Reprinted 2001, Str. 2 Introduction. 
168 Bouzek, Jan, Vitruvius, Deset knih o architektuře, Z latinského originálu De 
Architectura Libri Decem, podle vydání F. Krohna, Lipsko 1912 (edd. F Krohn, Leipzig, 
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Vitruviově kariéře vojenského konstruktéra za Caesara a později za 
Augusta. Dále říká, že na základě Frontinova textu z konce 1. století 
našeho letopočtu lze usuzovat na jeho práci na již zmiňovaných 
vodovodech v Římě, vysloveně prý Vitruvius určil průměr olověného 
potrubí. V pokročilém věku svého života se díky zabezpečení, které mu 
poskytla Augustova sestra Octavie, věnoval práci na svých knihách. 
 

Vitruviovo jméno 

Howe referuje podrobně i o Vitruviově jméně.169 Jeho nomen, rodové 
jméno Vitruvius se shodně objevuje ve všech rukopisech. Naproti tomu 
ono cognomen, jméno rodinné, či příjmení Pollio pochází z jediné 
reference a sice z pozdějšího pojednání o stavitelství spisovatele 
Faventina.170 Samotné praenomen, předjmení, či osobní jméno můžeme 
nalézt ve více variantách, nicméně nejčastěji jako Marcus. 
 

Datování Vitruviova díla 

Kruft vymezuje možné období vzniku Vitruviova traktátu léty 33 a 14 před 
Kristem.171 Pravděpodobně pozdějšího data než samotný text jednotlivých 
knih jsou předmluvy k nim. Navíc je možné, že jednotlivé knihy Vitruvius 
nenapsal v tom pořadí, v jakém je zprostředkovávají dnešní vydání.  
Bouzek zpochybňuje možnost přesné datace.172 Vznik traktátu vymezuje 
na základě několika historických skutečností obsažených ve Vitruviově 
textu a na základě absence některých zásadních stavebních technik. Říká, 
že Vitruvius pravděpodobně začal pracovat na svém díle ve třicátých 
letech, neboť se ve třetí knize zmiňuje o portiku Metelově, který v roce 33 
před Kristem nahradil portikus Octaviin. Dalším datem, kterým lze podle 
Bouzka vymezit dobu vzniku Vitruviova díla, je rok 27 před Kristem, kdy 
přijal Octavianus od senátu titul Augustus, neboť Vitruvius tuto titulaturu 
nepoužívá. Dále usuzuje, že Vitruvius nemohl dílo dokončit ani za 
občanské války, ani těsně po vítězství Octaviana u Aktia roku 31 před 
Kristem. Údaje, které prostředkuje Vitruviův text o organizování her, řadí 
text do období před rokem 22 před Kristem. 

                                                                                                             
1912) přeložil dr. Alois Otoupalík, 1979 Nakladatelství Svoboda, Praha, Str. 7-9, 
Předmluva. 
169 Howe, Vitruvius, Ten Books on Architecture, Str. 2, Introduction. 
170 Viz též Bouzek, Jan, Vitruvius, Deset knih o architektuře, Z latinského originálu De 
Architectura Libri Decem, podle vydání F. Krohna, Lipsko 1912 (edd. F Krohn, Leipzig, 
1912) přeložil dr. Alois Otoupalík, 1979 Nakladatelství Svoboda, Praha, Str. 8, 
Předmluva. 
171 Kruft, Hanno-Walter, Dejiny teórie architektúry od antiky po súčastnosť, Bratislava, 
1993, Str. 18-19. 
172 Bouzek, Jan, Vitruvius, Deset knih o architektuře, Z latinského originálu De 
Architectura Libri Decem, podle vydání F. Krohna, Lipsko 1912 (edd. F Krohn, Leipzig, 
1912) přeložil dr. Alois Otoupalík, 1979 Nakladatelství Svoboda, Praha, Str. 9, 
Předmluva. 
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Howe rozpracovává detailní rozbor datace, pokusíme se zde upozornit na 
nejdůležitější místa jeho argumentace.173 Howe nabízí několik historickými 
doklady podložených variant. První své datování opírá o rozbor užitého 
jazyka a charakteru předmluvy první knihy, dle kterého by bylo možné 
usuzovat na období jedné dekády po porážce Marca Antonia a Kleopatry u 
Aktia roku 31 před Kristem. Dále usuzuje na desetiletí, které tomuto 
období předcházelo, období druhého triumvirátu po zavraždění Caesara 
roku 44, tedy zhruba 43/42-32 před Kristem, kdy v tehdejším Římě došlo 
k mnoha významným stavitelským počinům. Kriticky pracuje s již výše 
uvedeným rokem 27 před Kristem oním Octaviánovým přijetím titulu 
Augustus. Říká, že užívání této titulatury nebylo běžné ještě několik let po 
tom, tudíž jeho absence ve Vitruviově díle nemá nijak zásadní vypovídací 
charakter. Dále ve své práci analyzuje možné období vzniku s ohledem ke 
stavbám, které Vitruvius uvádí. Referuje o poznatcích svých kolegů, 
z nichž někteří se domnívají, že text Vitruviových knih byl původně 
skutečně rozdělený na jednotlivé knihy, které vycházely postupně. A 
konečně zmiňuje obdobně jako Bouzek onu proměnu organizace her 
v roce 22 před Kristem.  
 

Formální a obsahová stránka Deseti knih  

Howe říká, Vitruviovy knihy představují jakýsi hybridní literární žánr, 
neboť jsou odborným pojednáním, technickou příručkou, jejíž autor 
neskrývá své literární ambice.174 Na základě studie, kterou publikoval 
Nylander, Howe tvrdí, že v tomto ohledu nijak nevybočuje Vitruviovo dílo 
v prostředí onoho posledního století Římské republiky, naopak představuje 
jeho charakteristický žánr.  
Howe se dále zmiňuje o samotné fyzické podobě Deseti knih.175 Říká, že 
bychom spíše měli mluvit o Deseti svitcích papyru či pergamenu. K čemuž 
navíc dodává, že není možné chápat název Deset knih(svitků) o 
architektuře jako původní titul díla, ale spíše jako svého druhu popis.  
Pokud jde o obsah deseti knih shodují se badatelé většinou na jakési 
základní charakteristice. Především toto dílo představuje jediný originální 
dochovaný spis o antické architektuře.176 Vitruvius navazuje na dědictví 
Hermogenovy stavitelské školy; z hlediska historické chronologiie mladší 
díla z Vitruvia těží a jeho text často parafrázují. Souhrnem představují 
Vitruviovy knihy jakousi průpravnou stavitelskou encyklopedii. Teorie 
stavitelství a pojednání o vzdělání stavitele tvoří náplň první knihy. Dále 
se Vitruvis věnuje praktickým poznatkům svého oboru, tedy spíše 
stavebnictví a konstrukčním zákonitostem a v menší části o strojní 
mechanice a gnómice. Vitruvius nebyl ani tak teoretikem architektury jako 

                                    
173 Howe, Vitruvius, Ten Books on Architecture, Str. 3-4, Introduction. 
174 Howe, Vitruvius, Ten Books on Architecture, Str. 1, Introduction. 
175 Howe, Vitruvius, Ten Books on Architecture, Str. 1, Introduction. 
176 Kruft, Hanno-Walter, Dejiny teórie architektúry od antiky po súčastnosť, Bratislava, 
1993, Str. 18; Howe, Vitruvius, Ten Books on Architecture, na různých místech textu. 
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spíše odborníkem v oboru stavební techniky, stavbyvedoucím. Jeho knihy 
tvoří věcné a konkrétní návody zjevně podložené bohatou praxí.177 Tato 
skutečnost zapříčinila úspěch traktátu ve středověku. Jako teoretickou 
práci ji vyhodnotili stavitelé teprve v období renesance.178 Od té doby se 
k Vitruviovi jako k zakladateli evropského stavitelství obrací téměř všichni 
stavitelé a teoretici architektury. Bez Vitruvia si jednoduše nelze 
představit architekturu ve smyslu, v jakém se pěstuje tato dovednost-
umění v celé evropské tradici. 
 

Komentáře k vydáním Vitruviových Deseti knih 

Vyčerpávající soupis rukopisů uložených ve sbírkách po celém světě a 
chronologicky řazený seznam vydání Vitruviových Deseti knih o 
architektuře uvádí ve své předmluvě jak Granger179 tak Rowland180. Frank 
Granger pracoval při překladu latinského originálu s jinými verzemi 
rukopisu než Ingrid D. Rowland, a tak se oba výčty od sebe částečně liší. 
Nyní se pokusíme shrnout určité charakteristické rysy právě těchto dvou 
anglických vydání a českého překladu Otoupalíkova. 
 
Vitruvius, Deset knih o architektuře, z latinského originálu De Architectura 
libri decem, podle vydání F. Krohna, Lipsko 1912(edd. F Krohn, Leipzig, 
1912) přeložil dr. Alois Otoupalík, 1979 Nakladatelství Svoboda, Praha  
Jedná se o přepracovaný překlad původního vydání z roku 1953. To 
vycházelo z odlišné latinského textu. Text obou vydání prošel jazykovou i 
obsahovou kritikou. Konečné znění textu druhého vydání je tak dílem 
odborné redakce Prof. Jana Bouzka a Ing. Arch. Miroslava Honzíka. Ti měli 
k dispozici již některá zahraniční dvojjazyčná vydání a komentáře. V 
současné době je k dispozici přetisk vydání z roku 1979, který vydalo 
nakladatelství Baset, Praha, 2001. Text znovu neprošel redakcí, a tak 
nové vydání nereflektuje vývoj poznatků kolem vitruviánské problematiky 
a ani vývoj architektury samotné. Ani Prof. Jan Bouzek ani Ing. Arch. 
Miroslav Honzík nebyli k redakci nového vydání přizváni.  

                                    
177 Bouzek, Jan, Vitruvius, Deset knih o architektuře, Z latinského originálu De 
Architectura Libri Decem, podle vydání F. Krohna, Lipsko 1912 (edd. F Krohn, Leipzig, 
1912) přeložil dr. Alois Otoupalík, 1979 Nakladatelství Svoboda, Praha, Str. 11, 
Předmluva; Podle výkladu, který uvádí Howe, představuje tento pohled pouze jednu 
z možných cest, kterak rozumět osobnosti Vitruvia. Howe, Vitruvius, Ten Books on 
Architecture, Str. 15, Introduction. 
178 „Deset Vitruviových knih „De architectura“, sepsaných roku 23 před Kr. a znovu 
objevených v roce 1414, se stalo biblí stavitelů.“ Koch Wilfried, Evropská architektura, 
encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost, z německého originálu 
Baustilkunde(Orbis Verlag GmbH, München 1994) přeložili Petr Kaška, Zdeněk Vyplel, 
Nakladatelství Ikar, Praha, 1998, Str. 214; „Vitruvius byl Aristotelem renesanční 
arhitektury…“ Syrový Bohuslav, Architektura svědectví dob, Přehled vývoje stavitelství a 
architektury,SNTL-nakladatelství technické literatury, Praha, 1973, Str. 342. 
179 Granger, Vitruvius: On Architecture, Books I-V, Bibliography, Str. xxxii-xxxvi.  
180 Rowland, Vitruvius, Ten Books on Architecture, Introduction List of Manuscripts Seen, 
Str. 19. 
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Vitruvius, On Architecture (I.-V.), Edited and Translated by Frank 
Granger, First Published 1931 Reprinted 1944, 1955, 1962, 1970, 1983, 
1995, Reprinted with Correctiones 1998, LOEB Classical Library  
Vitruvius, On Architecture (VI.-X.), Edited and Translated by Frank 
Granger, First Published 1934, Reprinted 1956, 1962, 1970, 1985, 1996, 
1999, LOEB Classical Library 
Toto vydání a překlad stojí na práci s nejstarším rukopisem Vitruviových 
Deseti knih (tzv.Harleian 2767 uložený v Britském národním museu) a 
opírá se o důslednou komparaci s ostatními dochovanými opisy jakožto i 
staršími latinskými edicemi a překlady. Granger se ve svém díle dle 
vlastních slov, pokusil více podržet specifický dílenský, rozuměj pracovní či 
profesní a obecný či téměř hovorový názvuk Vitruviovy latiny. Překladatel 
tak učinil ve snaze zachovat v co možná největší míře věrnost, přesnost 
vzhledem k originálu. Text si klade nárok autenticity, osobitosti. Granger 
tak činí v naději, že právě onen specifický jazyk umožní čtenáři v textu 
lépe rozpoznat osobnost samotného Vitruivia. Tato důslednost překladu se 
děje na úkor plynulosti a čistoty slohu samotného.  
 
Vitruvius, Ten Books on Architecture, Translation by Ingrid D. Rowland, 
Commentary and Illustrations by Thomas Noble Howe, with Additional 
Commentary by Ingrid D. Rowland and Michael J. Dewar, Cambrige 
University press 1999, First published 1999, first paperback edition 2001, 
reprinted 2001, 2002 
V současné době není k dispozici modernější překlad Vitruviových Deseti 
knih o Architektuře. Překlad samotný je založený, podle překladatelčiných 
slov, na otrockém přepisu slova za slovem. Východiskem pro práci 
samotnou byly nejstarší opisy ze světových muzejních sbírek, vydání a 
překlady. Překladatelský záměr vedla potřeba vyrovnat se s celou 
evropskou tradicí porozumění Vitruviovi. Překladatelčina ambice, nebyla o 
nic menší než prohlédnout způsob, jakým jej četli editoři a překladatelé od 
počátků k dnešku. Toto mělo být základem správného porozumění a tedy 
ve výsledku důsledného překladu. Text je navíc opatřený bohatým 
komentářem. Jedná se především o výklady jednotlivých nejasných míst, 
dílčích témat a odkazy na ostatní literaturu. Nemalou část knihy tvoří 
obrazový materiál.  
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