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Abstrakt 

Práce skicuje základní přístupy v oboru srovnávací civilizační analýzy v díle Jóhanna P. 

Árnasona, Jaroslava Krejčího, v konfrontaci s filosofií dějin Jana Patočky. Tato teoretická 

východiska jsou zasazena do širšího historického kontextu a dějinných souvislostí 

v kazuistických studiích, zúžených na civilizační areál Blízkého východu, především 

starověké Mezopotámie a Syropalestiny, a areál egejsko-řecký. Práce zdůrazňuje nutné 

propojování obecně koncipované civilizační analýzy, resp. historické sociologie, s 

konkrétní historiografií. Osamocené vyčleňování teoretických koncepcí chápe jako relikt 

slepého redukcionismu a determinismu, vůči němuž se ostentativně vymezuje i filosofie 

dějin, dobírající se namísto historických chronologií osmyslňujícího fenoménu dějinnosti. 

Bez opory v empirickém reálu by se ovšem i filosofie dějin stala pouhým filosofujícím 

přemítáním. Ve spojeném interdisciplinárním přístupu se lze tedy jedině dobrat dějinného/ 

civilizačního smyslu, „mezi minulostí a budoucností“, v tvorbě kontinuální kulturní 

paměti, od vědomí souvislostí k souvislosti vědomí. 

 

Klíčová slova: Patočka, Árnason, Krejčí, civilizace, civilizacionistika, historická 

sociologie, filosofie dějin, neolit, osová doba, Mezopotámie, Syropalestina, Persie, Řecko, 

Egeida. 

  



Abstract 

This thesis outlines some basic approaches in the field of comparative civilizational 

analysis in the works of Jóhann P. Árnason and Jaroslav Krejčí in the confrontation with 

Jan Patočka´s philosophy of history. Those theoretical bases are put into a wider historical 

context and historical relations in casuistic studies, narrowed to the civilizational area of 

the Middle East, especially Mesopotamia and Syria-Palestine and also the Aegean-Greek 

area. This work emphasizes the inevitable interconnection of generally conceived 

civilizational analysis, or historical sociology, with specific historiography. Individual 

detaching of theoretical concepts is understood as a relic of blind reductionism and 

determinism which is strongly rejected by philosophy of history which tries to focus on the 

phenomenon of historicity instead of historical chronologies. Nevertheless, without the 

support of empirical reality even philosophy of history would become a mere philosophical 

rumination. The connected interdisciplinary approach is the only way how to figure out the 

historical / civilizational sense, “between the past and the future” and to create continual 

cultural memory from the awareness of relations to the relation of awareness.   

 

Key words: Patočka, Árnason, Krejčí, civilization, civilizational analysis, historical 

sociology, philosophy of history, Neolithic, Axial Age, Mesopotamia, Syria-Palestine, 

Persia, Greek, Aegean area. 
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ÚVOD 

 

Předložená diplomová práce si klade za cíl pokusit se v oboru historické sociologie – a v 

rámci širšího konceptu srovnávací civilizační analýzy – jako jedna z mnohých postihnout 

spektrum kulturních/civilizačních hodnot, resp. klíčová paradigmata lidské existence, 

vystupující v “proudech” dějin a civilizací. Jde o pokus (rovněž jeden z mnohých), 

vzhledem k tomu, že se zabýváme hodnotami leckdy obtížně kategorizovatelnými (a někdy 

vůbec nekategorizovatelnými), exaktně nepostižitelnými. Tedy pohybujeme se v terénu, 

kde  i současná historiografie – jakkoli je spolu se sociologií interdisciplinárně rozšířená a 

posílená – přiznává, že se ocitá na příslovečném au bord de la falaise, “na okraji útesu”. 

Uchyluje se proto stále častěji k “metahistorii”, k metaforám a narativům, tj. k vytváření 

“obrazu” či obrazné skice toho, co chce postihovat. 

Jako jedinečné průvodce v předkládané práci volíme autority Jóhanna Árnasona, 

Jaroslava Krejčího a Jana Patočky, ve spojení překvapivém jen na první pohled. Podobný 

způsob konfrontace zvolil před deseti lety ve své diplomové práci Vojtěch Hladký, když 

postavil vedle sebe rovněž Jana Patočku a dále filosofa Michela Foucaulta a historika 

antické filosofie Pierra Hadota. Bylo tomu tak v záměrné snaze vyvodit z jejich 

myšlenkových koncepcí péče o duši, o sebe sama a pojetí filosofie jakožto duchovního 

cvičení nějaký společný, duchovně závazný smysl, který by – což považujeme za důležité 

– vystupoval nad prosté teoretické bádání. Náš obdobný pokus ulehčuje, že Árnasona, 

Krejčího a Patočku spojuje zřetelná “ontologická perspektiva” jejich myšlení, jak ji pro 

civilizační studia odkázal jakožto zavazující Shmuel Eisenstadt.  

V předkládané práci se přidáváme k Jóhannu Árnasonovi, Jaroslavu Krejčímu a 

Janu Patočkovi (jakož i k průběžně pročítaným Arnoldu Toynbee, Janu Assmannovi a 

jiným autoritám) interdisciplinárně soustředěnými glosami, jak je vybíráme z primárních i 

sekundárních pramenů; ve snaze o jejich zasazování do širších souvislostí a s vědomým 

soustředěním na kontinuu sdílené kulturní paměti. 

Vnímáme tuto kulturní paměť soustavně udržovanou v přednáškách a seminářích 

doc. Zdeňka Pince, mj. právě formou postupného vytváření celkového “obrazu”, v 

doprovodných skicách i mozaikách. Děje se tak zde stálým promýšlením rámců evropské 

duchovní tradice, jejích zdrojů a odtud založené dějinnosti, kterak se tu takto vyjevují jako 

bytostné fenomény kulturního a civilizačního dědictví. Osobně se mi tu spojuje filosofické 

zázemí Zdeňka Pince, kterého nabyl jako žák Jana Patočky, s mým současným pročítáním 

Patočkova díla, jak se mu věnuji při své stáži v Archivu Jana Patočky. 
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To je i jednou z osobních motivací při volbě tématu diplomové práce. Přidává se 

k tomu přesvědčení, že se mi zvolené téma zdá být logickým vyústěním studia na 

humanitní fakultě Univerzity Karlovy, přinejmenším máme-li chápat orientaci v 

civilizačních hodnotových soustavách a jejich kontextech jako živý základ vzdělanosti, 

nejen humanitní. Cítíme se tak napojení na onu universitas, jak se jí také vyznačuje 

evropská tradice; na cestě od izolovaných informací k vědomostem zasazeným do 

souvislostí a odtud „k souvislosti vědomí“. 

Zvolené téma chápeme jako společensky relevantní v jeho sociálně integrační 

funkci, také nakolik se jeho tlumočením sami otevíráme odlišným kulturním a 

společenským identitám. Společné prohlubování tohoto tématu a jeho usazování do 

klíčových paradigmat jako konstantních struktur lidské mysli je přitom jedním z možných 

způsobů uchovávání  kulturního/civilizačního dědictví v jeho úhrnu; v praxi rovněž 

napomáhá vést mezikulturní dialog. 

 

 

Jako teoretická východiska používáme průřezové koncepce autorů, z nichž práce vychází, 

především Krejčího paradigmat lidského údělu; Árnasonovu srovnávací civilizační 

analýzu, pojmy civilizace v singuláru a plurálu, triádu „moci, bohatství a smyslu“; 

Patočkou zahlédaný fenomén dějinnosti a vůbec principy fenomenologické filosofie. 

Celkově se tak pohybujeme v explikačním oblouku klenoucím se od výkladů 

nomotetických, až do blízkosti ideografického, filosofického. Jóhann Árnason  a Jaroslav 

Krejčí, zdá se nám, spolu sdílejí celou řadu výchozích pozic: od společného konceptu 

Toynbeeho pluralitního výkladu světových civilizací, historicko sociologickou pozornost 

oblastem Řecka a Úrodného půlměsíce, až po jejich někdejší osobní setkávání s osobností 

a dílem Jana Patočky. 

Pro ilustrace historiografické práce zvolila oblast Blízkého východu, včetně jeho 

prehistorických kultur, v tom zvláště útvary Mezopotámie a Syropalestiny, až k 

scelujícímu gestu perské říše za Achaimenovců; vedle čehož staví civilizační profil Řecka, 

uzavřený helénismem. 

 

 

Ne vždy shodné datace, jakož i psaní osobních a místních jmen sjednocujeme podle úzu 

stanoveného Encyklopedií starověkého Předního východu z roku l999, z níž v této práci 

namnoze čerpáme; antická jména uvádíme ve znění uvedeném Encyklopedií antiky z roku 

1973; při uvádění biblických jmen se řídíme Ekumenickým překladem Bible; při přepisu 
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filosofických pojmů a osobních jmen z řečtiny, zvláště v případě excerpce textů Jana 

Patočky, se ohlížíme k Soubornému vydání děl Jana Patočky, kde respektujeme etymologii 

slov jako nezbytnou součást kulturního dědictví – píšeme tedy filosofie, neboť je to  

filo-sofia, φιλοσοφία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„...k filosofování nepřichází dnes člověk z údivu, nýbrž z vnitřních těžkostí svého 

duchovního života,...se zřetelem k dnešní životní bídě“ 

 

 Jan Patočka 



4 
 

KONTEXTY 

Historiografie, sociologie i jejich syntéza, uskutečnovaná v historické sociologii, se jako 

vědní disciplína i jako specializované náhledy v rámci interdisciplinárního kontinua 

dlouhodobě vyvíjejí. Tyto proměny reflektují společenské rámce, jehož jsou samy (chtě 

nechtě) vnějšími signifikacemi.  

Přelomem 18. a 19. století počíná spor o to, zda lze člověka a společnost zkoumat 

stejně jako přírodu, tedy metodikou přírodních věd; nebo naopak – s vědomím toho, že 

člověka/lidstvo a společnost nelze chápat jako exaktně definované entity, že oplývají oproti 

přírodě čímsi navíc, obtížně postižitelným –, že je tedy nelze pod zákony obdobné 

zákonům přírodním podřadit. Do onoho „navíc“ náleží především kultura, v 

jejím nejširším výměru od náboženství po krásná umění; kultura jakožto vlastní „metafora 

společnosti“, propojující a sublimující obě hlavní domény, hospodářskou i politickou. 

V této společenské roli spadá pod kulturní jevy i právo jako sdílený symbolický systém 

lidské společnosti; mezi kulturní statky lze zařadit i soubor etických hodnot, které daná 

kultura vyznává... Obtížně definovatelným pojmem je v tomto kontextu i „termín 

civilizace“, který je – budeme-li citovat Jóhanna Árnasona – „stejně problematický jako 

jiné pojmy obdobného významu pro vědy o člověku“.  Kteroužto Árnasonovou poznámkou 

se nám dopředu dostává pojmenování vědního bádání na rozpačitě definovaném poli 

kulturních jevů: nejpřesněji je vymezuje souborné označení „vědy o člověku“. 

 

To jsou předběžná vodítka, budeme-li uvažovat, kam zařadit historii, sociologii a jejich 

syntézu v podobě historické sociologie. Pomocným se tu dosud jeví Wundelbandovo 

rozdělení na vědy nomotetické, dobírající se zákonitostí, na základě kterých lze zobecňovat 

jevy přírody, a proti nim vědy ideografické, které se vztahují k idejím, čímž takřka vylučují 

zobecňující přístupy, uchylují se k popisu jedinečných (individuálních) jevů. Na toto 

„rozvodí“ navazují z obou stran příslušné sociologické směry – na jedné straně nejrůznější 

podoby holismu, strukturalismu, funkcionalismu či systémových teorií ve výkladové linii 

Durkheimově; na straně druhé koncepce individualistické: na Weberovo rozumění 

(Verstehen) navazující utilitarismus, různé koncepce teorií směn a her, interpretativní a 

fenomenologická sociologie. Na rozhraní obou proudů stojí výrazné autority ráže Norberta 

Eliase, Anthony Giddense, Talcotta Parsonse, Pierra Bourdieua, Petera Bergera, Thomase 

Luckmanna a další. 
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Od epochy zahájené v sociologii Augustem Comtem jsme svědky dynamického vývoje ve 

vztahu sociologie a historie, v jejich vyostřených definicích, odrážejících konfliktní vztahy 

společenských a přírodních věd. Sociologie a historie v tomto válečném poli, střídaném 

příměřími i krátko/dlouhodobě uzavřeným mírem, procházejí obdobími striktního 

rozdělení působností, přes náznaky možné spolupráce, případnou snahu o konvergenci, o 

jejich co možná nejužší prolnutí. Historická sociologie poroste z tohoto empiricky 

utvářeného amalgámu. 

Po druhé světové válce se sociologie téměř výhradně zabývala přítomností a „prací 

s čísly“, historie oproti tomu zabrala doménu minulosti, „slova“ a badatelské práce s 

prameny. V případech, kdy naštěstí nebudou tyto obecné předsudky respektovány, dojde 

ke vzájemnému obohacování obou disciplín.1 Nic na tom nemění rozpaky kulturního 

historika Petera Burkeho nad tím, že historikové a sociologové vůbec nehovoří společnou 

řečí:2  nejsou ty povzdechy první a nebudou poslední, dnes už o takovém „dialogu mezi 

hluchými“ (Fernand Braudel) smýšlíme naštěstí s větší mírou tolerance.  

Historická sociologie sdílí od 20. století společné počátky se srovnávací historií, se 

studiemi modelů společností v klidovém stavu, později se školou Annales, s jejími 

zakladateli Lucienem Febvrem a Markem Blochem, ve zvlášť exponovaném postavení 

s Fernandem Braudelem a jeho environmentální historickou koncepcí, po roce 1945 i 

s následnými generacemi školy Annales, reprezentovanými osobnostmi Georgese Dubyho, 

Jacquese Le Goffa, Emmanuela Le Roy Ladurieho, Philippa Ariese a dalšími,3 s historiky 

tzv. školy každodennosti (Carlo Ginsburg), s historickou antropologií (Richard van 

Dülmen)4, s New Historicism, resp. s americkou školou tzv. „nové historie“ ad. Ke 

společným tématům patří Weberem inspirovaný paradox racionality, evolucionismus, jak 

se projevuje v lidském myšlení, paradox lidského jednání (paradox human agency), podle 

něhož lidé tvoří své dějiny a okolí na základě podmínek, kterým nerozumějí, které se 

vymykají pochopení, přičemž své takto vytvořené konstrukty nikdy plně neovládají.   

Hledají se nové postupy a podněty mimo tradiční domény sociologie a historie, 

například v teoretické matematice, ekonomii a biologii. Tyto nečekané vstupy a přesahy 

z různých disciplín remodelují a otevírají sociologii společenskému zájmu a získávají pro 

ni nazpět vliv. Sociologie otevřená vlivům antropologie a biologie se snaží vyrovnat s 
                                                
1 více ŠUBRT, Jiří. 2008. „Dialog mezi hluchými“?: K problematice vztahu sociologie a historie. In: 
Sociologický časopis. (5): 969-988. 
2 BURKE, Peter. Soziologie und Geschichte. Hamburk: Junius, 1989. Str. 11. 
3 Podrobněji BURKE, Peter. Francouzská revoluce v dějepisectví: škola Annales (1929-1989). Praha: NLN, 
Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-719-9. 
4 DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-
86569-15-2. 
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determinujícím behavioralismem a pojetím přesocializovaného člověka, které tu obcházejí 

jako strašidlo totálně naprogramované, vnějšně podmíněné kreatury. Pozornost se také 

obrací na to, jak jsou nové fenomény a formace usazeny v prostoru a čase, na procesy 

dlouhodobé i krátkodobé, na období konjunktur v nich nebo na míru kreativity a její 

celkový vliv na společenský kontext (zde všude lze „čichat foucaltovštinu“).   

Koncepty kreativních imaginací se snaží defunkcionalizovat představivost a 

kreativitu ve prospěch jejího jemnějšího hermeneutického uchopení. Člověk, přestože 

vynalezl rozum, je dnes stále více považován za strukturálně šíleného (homo sapiens 

demens), produkt celkové relativizace světa ve 20. století. 

 

Výchozí požadavky na historickou sociologii shrnuje Gertraude Mikl-Horke: nutnost 

základního porozumění teorii jakožto prostředku, nikoliv jako cíli; kritická práce 

s prameny; obezřetnost v obecných interpretacích; odolnost proti pokušení a „bídě 

historicismu“; skrze historii vyvíjená snaha o porozumění přítomnosti.5 

Je víc než patrné, jak historická sociologie, v pružné rezonanci se soudobým 

vývojem, usiluje o to, pokračovat v rozpouštění deterministického pohledu historických 

věd na svět a člověka. Dosahuje toho soustředěním své pozornosti na studium sociální 

změny (dlouhodobé perspektivy, poznatelné jádro a doplněk) a vypracování nových, 

vlastních pojmů, resp. předefinování pojmů starších, tak aby byly schopné do sebe pojmout 

a pojmenovat staré i nové fenomény. Tak jako napříkladu již Norbert Elias předefinoval a 

nově určil starší pojem státu, který mu je výhradně institucí držící monopol na výběr daní a 

uplatňování násilí. 

  

Jedním z nových, interdisciplinárně utvářených pojmů je stále ještě hledaný a definičně 

nezakotvený pojem civilizace. Údajně dnes existuje přes čtyři sta různých definic toho, co 

je a co není civilizace, jak od sebe různé civilizace odlišit, mluvíme-li o „civilizacích 

v plurálu“. Za tradiční se považuje náhled Durkheimův, který vidí civilizaci („v singuláru“) 

jako proces probíhající napříč dějinami, humanizující člověka a rozvíjející jeho schopnosti 

a potenciál.  Další definice většinou pracují s modernizačními znaky státní organizace, 

urbanizace, rozvojem písma. Výjimku tvoří Norbert Elias a jeho teorie civilizačního 

procesu, pojatého jako zpřísňováná sebekázeň a jako přesun monopolu násilí od 

jednotlivce do rukou státu: civilizační proces tu takto vystupuje jako proces uskutečňovaný 

a transformující společnost. Soudobé definice stále častěji oscilují mezi pojetím civilizace 

                                                
5 ŠUBRT, Jiří. 2008. „Dialog mezi hluchými“?: K problematice vztahu sociologie a historie. In: 
Sociologický časopis. (5): 973.  
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jako souboru materiálních statků, výrobních možností a infrastruktur, a pojetím, které 

zahrnuje kulturu – náboženství, kreativitu a smysl.6 Nade vším tu stojí stavby a zpevňování 

překlenovacích mostů, celková interdisciplinarita by měla být jednou ze základních snah 

historické sociologie, jak ve svých přednáškách poznamenává Árnason. 

  

                                                
6 Civilité vs. Kultur detailně ŠUBRT, Jiří a ÁRNASON, Jóhann Páll, ed. Kultury, civilizace, světový systém. 
Praha: Karolinum, 2010. Str. 31-33. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

JÓHANN P. ÁRNASON: SROVNÁVACÍ CIVILIZA ČNÍ ANALÝZA 

 

V současných, stále aktualizovaných debatách, iniciovaných například Huntingtonovým 

Střetem civilizací7, v tomto ohledu nejednou žurnalisticky rozmělňovaných, nachází stále 

častější odezvu paradigma civilizační analýzy. Jako pojem je vytyčili – uvádí Jóhann 

Árnason  – poprvé S. A. Arjomand a E. Tiryakian, aby označoval „spojení teoretických a 

historických přístupů ke komparativnímu zkoumání civilizací“, přičemž, doplňuje 

Árnason,8 „důraz je kladen  jak na základní vzorce a dlouhodobou dynamiku civilizací – 

chápaných jako makrokulturní, makrosociální a makrohistorické jednotky –, tak na otázku 

jejich více či méně aktivního zapojení do moderních transformací. Pro tyto účely musí být 

pojem civilizace definován takovým způsobem, který dovoluje jeho používání ve více 

kontextech; ovšem když dojde na detaily, je termín civilizace stejně problematický jako 

jiné pojmy obdobného významu pro vědy o člověku.“ 

  

Dimenze a domény   

Své, v civilizacionistice obecně přijímané pojetí srovnávací civilizační analýzy podřazuje 

Jóhann Árnason analýze sociálně kulturní, kterou chápe (odvoláváme se zde i dále v textu 

povětšinou na Árnasonův spis Civilizations in Dispute)9 jako prostor, vypomůžeme-li si 

geometrickým připodobněním, vymezený třemi dimenzemi. Definičními obory těchto 

dimenzí v pomyslném prostorovém modelu jsou domény „moci“, „bohatství“ a „smyslu“. 

Tato metaforická označení zakládá Árnason na teorii Petera Wagnera, který hlavní typy 

lidských aktivit dělí na praktiky materiální alokace, autoritativní síly a symbolické 

reprezentace. Toto tripartitní rozdělení se vyskytuje hojně, jako obecné vodítko pro 

promýšlení uspořádání společnosti, koneckonců pracuje s ním i Max Weber. Árnason v 

této souvislosti zmiňuje podobnou triádu10 v pracích Karla Marxe, Anthony Giddense, 

Ernesta Gellnera a dalších. Zmínění klasikové a další autoři často neberou naznačené 

domény rovnocenně, hierarchicky je uspořádávají nebo rozšiřují je o další subparametry. 

Například Marx nadřazuje alokaci materiálních zdrojů; Hannah Arendtová zdůrazňuje vliv 

domény lidské práce na ostatní domény, jak se v sociálním prostředí řecké polis uplatňují 

                                                
7 HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka Publishers, 
2001. 
8 ÁRNASON, Jóhann. Civilizační analýz: Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Filosofia, 2009. Str. 17. 
9 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill, 
2003. 
10 Ibid. str. 196-197. 
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ponos („svět práce a námahy“) jako protikladu „praktického, aktivního života, které 

Arendtová provedla v navázání na Aristotelovu distinkci mezi theoriá, praxis a poiésis“11; 

Michal Mann rozšiřuje počet domén o moc vojenskou atd. 

  Ustavené tři domény Árnason dále promýšlí v užším vztahu k teoriím zabývajícím 

se jednáním a jeho aktéry, čímž vyvstává celá řada nových parametrů, založených na 

kombinaci aktérů a domén a dále ovlivňujících – máme-li se držet pomyslného 

geometrického modelu – výsledné pozice.  Tyto parametry, vypočítává Árnason, se tak 

rozšiřují, např. doména bohatství o teorii dynamiky produkce a akumulace, o rozšířený 

význam praxis či o proměny práce. V této rozšířené množině lze z jednotlivých akcí 

(agency), vyvíjených aktéry v jednotlivých doménách, vyvodit další mody. 

Tak z akce dynamizující doménu materiální alokace vystupují, jak řečeno výše, 

modus produkčních teorií a dynamiky akumulace, teorií praxe a modifikovaných teorií 

práce. Náležejí sem i další fenomény, zkoumané historií ekonomie, jako jsou obchodní 

sítě, dálkový obchod, námořní cesty a stezky, peněžní sítě, případně vztahy12 mezi 

náboženskými tradicemi a ekonomickými transformacemi.13 

  Akce, které dynamizují doménu moci, nelze podle Árnasona chápat pouze jako 

schopnost prosadit vůli jednoho aktéra nad druhým nebo ji potlačit (dle teze Weberovy). 

Naopak je třeba zdůraznit implicitní moc institucí nad individuem (jak názorně předvádí 

Cornelius Castoriadis) a zároveň doplnit doménu moci o moc, která je součástí 

společenského pletiva, skrze něž moc operuje (rozpracováno Norbertem Eliasem). Podoba 

moci je hlediskem, zdůrazňuje Árnason14, jímž se výrazně liší jednotlivé civilizace, stejně 

jako pod ně spadá význam různých zdrojů moci, jejich vnitřní provázanost, například 

prolínání světské a božské moci. Namísto účasti aktérů se takto klade větší důraz na 

zakořenění a oporu moci ve společenských strukturách – tzn., jde tu v celkovém 

teoretickém náhledu o posun od funkcionalistického ke strukturalistickému myšlení. 

Nejrozsáhleji, totiž rozprostřená mezi širší oblast sociálních a humanitních věd, 

jako jsou historie či antropologie, se jeví dynamizace domény symbolických, 

imaginativních reprezentací. 

Lidské společnosti produkují samovolně – mytopoieticky až autopoieticky – své 

signifikace, které nejsou vědomě konstruované, jsou spíše výslednicí kolektivního vědění a 

jeho identit. Příkladem takové imaginativní signifikace je pro Árnasona strukturace 
                                                
11 PATOČKA, Jan. Péče o duši. Třetí díl, Kacířské eseje o filosofii dějin: Mají dějiny smysl?(1975). Praha: 
Oikoymenh, 2002. Str. 30. 
12 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill, 
2003. Str. 199. 
13 Ibid. str. 201. 
14 Ibid. str. 204. 
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sémantického pole, jímž se společnost vnějšně reprezentuje, tak aby v sobě předem 

obsahovalo odpovědi na zásadní otázky, například po smyslu lidského života. 

 Množina symbolických/imaginativních signifikací určuje ontologický rámec 

společnosti, to jest nejširší pohled na svět, vůči kterému se společnost vztahuje. Tento 

obraz světa interferuje s obrazy „sebe samého“, zaklesává se do nich, vypořádává se s nimi 

a sám se reprodukuje ve svých subverzích (M. Petříček při té příležitosti parafrázuje 

historičku Lynn E. Huntovou: ve vztahu mezi sférami symbolického a sociálního je jedno 

navzájem kontextem druhého, v modelu Möbiova prstence, ve kterém nelze rozlišit vnitřek 

a vnějšek).15 Obraz světa se ocitá ve zpětnovazební smyčce stále se proměňujícího smyslu 

a významu. Na základě této v podstatě fraktálové struktury – doplňme k tomu – rostou z 

obrazu světa ve zjednodušující faktorizaci kulturní vzorce. Jejich přijetím nebo odmítnutím 

se stáváme či nestáváme součástí nějaké skupiny, v doteku s kolektivními identitami v 

jejich pozadí. Z této dynamiky vyvstávají, sumarizuje Árnason, teorie transformujících 

významů, formací, teorie subjektivity či proměny historických forem. 

 V této souvislosti je důležité bližší určení pojmu „meaning“, jak jím Árnason 

přibližně přeznačuje doménu symbolických reprezentací. Vědomě překládáme tento pojem 

nikoliv v ekvivalentu „význam“ (Bedeutung), který se v analytické filosofické tradici – 

skrze definici Gottloba Fregeho – váže na ověřitelnou pravdivostní hodnotu, vyjadřovanou 

takto především v oblasti moderní přírodovědy. Pojem meaning – zdá se nám 

přinejmenším s ohledem na Árnasonem užité sousloví contextual meaning16  tj. 

kontextuální smysl, – je třeba naopak chápat jako obecné apelativum, tj. jako smysl (Sinn). 

V této podobě pojem „meaning“ nese a unese zátěž hermeneutického kruhu, který se v jiné 

podobě vrací do přítomnosti a přirozeného světa. Takto uvažuje – dodejme k tomu – i Jan 

Patočka17, klade-li si ve svých Kacířských esejích otázku, zda „mají dějiny smysl“: „odtud 

oprávnění Heideggerova určení, že smysl je to, na základě čeho se něco stává 

srozumitelným“.18 Podle toho, parafrázujme, by smysl byl něco odůvodňujícího, ale nikoli 

jako formálně logické vyplývání, nýbrž ve své srozumitelnosti. Takto např. “mluvíme o 

smyslu utrpení, smyslu úzkosti, smyslu toho, že člověk je tělesný. Ve všech těchto 

případech ´smysl´ neleží nabíledni, nýbrž musíme jej získat výkladem, který odhalí, co 

nám původně brání jej vidět, co jej zakrývá, zkresluje, zatemňuje.“19  

                                                
15 Doslov M. Petříčka in VAŠÍČEK, Zdeněk. Archeologie, historie, minulost. Praha: Karolinum, 2006.  
16 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill. 
2003. Str. 204. 
17 PATOČKA, Jan. Péče o duši. Třetí díl, Kacířské eseje o filosofii dějin: Mají dějiny smysl?(1975). Praha: 
Oikoymenh, 2002. Str. 61. 
18 Ibid. str. 62. 
19 Ibid. str. 50. 
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 Pojem kontextuálního smyslu, má-li od sebe oddělovat jednotlivé domény a určovat 

jejich pohyblivou demarkační linii, musí být v každé z nich zároveň přítomen. Tak je 

smysl zároveň spojením i vymezením, médiem společenského života.  Obtížně uchopitelný 

pojem smyslu se pokouší, připomíná Árnason, zpracovat ve své teorii Castoriadis, když k 

tomu nabízí například pojem imaginary significations. 

Castoriadis se tu inspiruje, podotýká Árnason20, u Merleau-Pontyho, který nahlíží 

svět jako na neustále se vzdalující, proměňující se a proměnlivě se každému jevící 

otevřený horizont možností.  Dohromady tak tvoří trans-subjektivní „horizont horizontů“, 

konečnou jednotu v rozdílnosti. Mnohost perspektiv, ze kterých se skládá, je dána tím, jak 

se na tomto horizontu všech horizontů vyjevují odlišné formy v odlišných kontextech: 

Merleau-Ponty mluví o mnohosti světů, resp. o verzích světa, v souvislosti s rozličnými 

elementárními formami vnímání a stejně tak s odlišnými kulturními vzorci na civilizační 

škále. Onen otevřený horizont, ve kterém se uskutečňuje jednota nad latentní pluralitou 

světa, se manifestuje v komplexu toho, jak se nám věci zjevují ze své skrytosti, otvírají se 

v možnostech vzájemně divergentních a konfliktních interpretací. Popis imaginární 

signifikace jakožto „nevědomé zkušenosti“, totiž zkušenosti s tím, jak se nám bez našeho 

přičinění věci dávají, zjevují ze skrytosti svého smyslu, nás přivádí na pole fenomenologie, 

která není ničím jiným než studiem zjevování věcí, studiem fenoménu. „Fenoménu, který 

nepatří k subjektu ani objektu, ale je tak nějak mezi, v jakémsi neutrálním, fenomenálním 

poli, které není ani čistě objektivní, ale také ani čistě subjektivní.“21 Dostáváme se tu do 

blízkosti asubjektivní fenomenologie, v domácím myšlení jedinečně prezentované Janem 

Patočkou. 

Kontextuálním smyslem, uzavírá Árnason22, se domény otevírají v individuální, 

antropologické perspektivě lidského údělu (a zde se jej dotýká i J. Krejčí). V této spojitosti 

se otevírají tvořivé transformace vnitřního a vnějšího světa, tvorba sociálně-kulturního 

světa a interpretativní vyjádření širšího světa. 

 

Dvě hlediska civilizační analýzy 

Civilizační analýza by se měla, navrhuje Árnason, soustřeďovat na několik hlavních 

tematických celků, promýšlených nad/skrze ustavené tři domény a s ohledem na 

kontextuální smysl, který je propojuje. Lze je organizovat buď podle klasického hlediska, 

                                                
20ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill, 
2003. Str. 229. 
21 CHVATÍK, Ivan. 2012. Patočkův projekt asubjektivní fenomenologie. Str. 7. 
22 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill, 
2003. Str. 216. 
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tj. manifestace civilizačních formací v jejich strukturách, prostoru a čase, anebo podle 

hlediska, které popisuje konstitutivní strukturu civilizací v jejich doménách, propojených 

kontextuálním smyslem. 

První, klasické hledisko si všímá aspektům civilizací vzhledem k jejich velikosti, 

jejich komplexitě, rodokmenu a historicko-environmentální geografii. Árnason připomíná, 

že těmito „foci“ (kterým tu rozumíme jako aspektům obsahujícím v sobě zaostřující 

ohniska) navazuje na „otce zakladatele“ civilizacionistiky, z přelomu 19. a 20. století, 

dávno před tím, než sociologie „ustoupila do přítomnosti“. 

Přechod od ryze politicko-historiografického konceptu společnosti k pojetí 

civilizací v plurálu nalézá Árnason ve společné práci Émile Durkheima a Marcela Mausse 

Poznámky k pojmu civilizace z roku 1913.23 Autoři zde připouštějí existenci 

nadspolečenských fenoménů, zvláštního druhu kolektivního života, založeného na pluralitě 

vzájemně propojených a interagujících politických entit. „Těmto soustavám skutečností 

obsahujícím jednotnost i specifické způsoby existence by měl být přidělen nějaký název,“ 

soudí Durkheim a Mauss, a volí pro takové soustavy název „civilizace“. Civilizace může 

mít více než jedno civilizační centrum a může být dokonce složená z několika různých 

sub-společností a etnik. Život národa, říše nebo jiné společenské entity je tak zapojen do 

nadnárodní (nadspolečenské) struktury, do duchovního prostředí vyšší úrovně. Porozumění 

civilizacím se ubírá cestou, na jejímž počátku je nalezení příčin kolektivních interakcí, 

jejichž jsou civilizace produktem, stejně jako prozkoumání jejich charakteristického 

pevného systému pojmů (kulturních vzorců).24 Objevují se tu tak dvě odlišné úrovně 

analýzy – na úrovni společnosti a na úrovni civilizací.25    

Společnosti si navzájem předávají kulturní vzorce, čímž vytvářejí kontinuitu a také 

se přizpůsobují novým podnětům. Při zpětném dohledání sdílených kulturních vzorců 

nalézáme jakési spřízněné civilizační rodiny a rodokmeny.  Nezřídka se stává, že se 

civilizace navzájem asimilují a sloučí, nebo naopak se navzájem vymezí tak silně, že dojde 

k jejich „singularizaci“, totiž úplnému odmítnutí pronikajícího kulturního vzorce.  

  Z hlediska diachronního zkoumání Árnason vyzvedává důležitost vnímání, 

interpretace a kodifikace minulosti skrze civilizační vzorce, které průběžně aktualizují 

tradici přítomností a naopak. Vzniká napětí, dokonce rozpor mezi přítomností a minulostí, 

                                                
23  DURKHEIM, Emile a Marcel MAUSS. 1913. Poznámky k pojmu civilizace. In: Année sociologique. (12):  
46-50. 
24 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill, 
2003. Str. 297. 
25 DURKHEIM, Emile a Marcel MAUSS. 1913. Poznámky k pojmu civilizace. In: Année sociologique. (12):  
46-50. 
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vnášené do každodenního běhu světa; napětí, které se dá popsat – doplňujeme – pomocí 

pojmů kolektivní, komunikativní a kulturní paměti.26 Studium tohoto konfliktu a procesu, 

ve kterém k němu dochází, považuje Árnason za klíčové poznání na poli civilizační 

teorie.27  

 

Jedná se tu původně o rozpracovanou teorii kolektivní paměti Maurice Halbwachse, 

publikovanou postupně v letech 1925 až 1941. Tento přístup k fungování a struktuře 

paměti se významně zasadil o překonání Durkheimova objektivistického pojmu 

kolektivního vědomí a Bergsonova subjektivismu, a to právě prostřednictvím fenoménu 

společenské paměti. Halbwachsův koncept je zcela odpoután od biologického fungování 

paměti a soustřeďuje se plně na tzv. společenské referenční rámce. Jan Assmann k tomu 

dodává: „Neexistuje žádná paměť vně oněch referenčních rámců, jichž využívají lidé žijící 

ve společnosti, aby fixovali a znovu nacházeli své vzpomínky.“28 Nositelem paměti je vždy 

jednotlivec, plně však v závislosti na formujícím kolektivu/kolektivních rámcích/kolektivní 

paměti. Inverzně to lze vyjádřit tak, že kolektivy sice nejsou nositelem žádného způsobu 

paměti, plně však určují a utvářejí paměť svých členů. Pro co neexistuje živý, 

komunikovaný referenční rámec, upadá časem do zapomnění, a naopak to, co je pravidelně 

součástí komunikačních procesů jednotlivců, je společensky reprodukováno a uchováváno. 

Paměť se tedy neustále proměňuje – minulost se v ní aktualizuje spolu s referenčními 

rámci a postupně proměňuje i vnímání přítomnosti a očekávání budoucnosti. Ocitáme se 

tak v naprosté relativnosti vztahu jedince a jeho prostředí. Halbwachs přímo dovozuje, že 

jedinec, který by nikdy nebyl členem žádného společenství, žádných komunikačních 

procesů, by nebyl ani nositelem žádné paměti. 

Kolektivní paměť utváří společnost jakoby zevnitř, silně zdůrazňuje kontinuitu, 

nivelizuje výkyvy, a dostává se často do rozporu s dějinami, které naopak dlouhé období 

klidu přehlížejí a vyzdvihují období změn a zlomů. Pro dějiny existují pouze takové 

procesy a události, které jsou jedinečné a představují historická fakta (letopočty revolucí, 

bitev, hladomorů atp.). Historický čas je tak „umělé trvání“ – čas, který žádná skupina 

neprožívá, nekomunikuje o něm a neuchovává si ho ve vzpomínce jako své vlastní durée. 

                                                
26 HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 
27 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill, 
2003. Str. 297, 311. 
28 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 
starověku. Praha: Prostor, 2001. Str. 36. 
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„Tam, kde už nikdo nevzpomíná na minulost, tj. nežije ji, nastupují dějiny (...) Obecně 

vzato, dějiny začínají až tam, kde přestává tradice a rozpadá se společenská paměť.“29 

Paměť sdílenou současníky označuje Assmann za paměť komunikativní. Oproti ní 

se profiluje kulturní paměť jako reprezentace v rámci institucionalizované mnemotechniky, 

názorně například v písařských školách starověku, uchovávajících písemné dědictví 

minulosti. Předcházejí tomu mýty udržované v paměti daných společenstev, v nichž 

kulturní paměť postihuje klíčové, fixované body minulosti (vzpomínkové figury) a 

„minulost tu sráží do symbolických figur, na nichž se zachytávají vzpomínky.“30 

Opakované zpřítomnění takových vzpomínkových figur osvětluje aktuální situaci, odděluje 

sakrální a profánní, oproti všednímu konstituuje a vymezuje sváteční. Právě 

spoluprožívání, které je tu zpřítomňováno skupinovou interakcí, zakládá identitu skupiny a 

aktualizuje kolektivní paměť, v důsledku toho i paměť individua. Kulturní paměť je tak 

pamětí ne-každodennosti a její reprodukce a uchovávání, vyžaduje většinou speciální 

činovníky (písaře, kněží). 

Do klasického hlediska pořádajícího aspekty civilizací v plurálu vstupují rovněž 

náhledy historické geografie, která hledá souvislosti vážící se k určitému regionálnímu 

prostoru, usiluje postihnout jeho specifický význam, celkový vliv geografických podmínek 

na život civilizace obývající daný region. Jednoduchý popis vztahu mezi prostředím a jeho 

obyvateli neexistuje, s postupem doby dokonce civilizační teorie opouští pozice 

environmentálního determinismu 19. století. Árnason připomíná zakladatelské dílo 

Fernanda Braudela o Středozemí, a informuje o postupném opouštění jeho pozice od 

vlažného determinismu, až k oddělení sub-regionálních mikroanalýz od obecných analýz 

civilizačních. 

 

Druhé hledisko, sumarizující v nadhledu na Árnasonovy “foci”, je vedeno pozorností ke 

konstituujícím strukturám civilizací, jejich kulturním předpokladům, sociálnímu kontextu a 

mezicivilizačnímu setkávání, opět v úzkém sepětí s doménami bohatství, smyslu a moci. 

Každý z výše uvedených, ne zcela samozřejmých elementů je detailně promýšlen nejen  

argumentován v Árnasonově Civilizations in Dispute, ale i v sérii článků. 

Konstituující prvky civilizačních formací jsou velmi subtilní, ve své složitosti 

obtížně postižitelné, nicméně právě na specifikaci těchto aspektů zakládá civilizační 

analýza svou ambici. Ryze funkcionalistický koncept kultury Árnason přitom odmítá a 

                                                
29  ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 
starověku. Praha: Prostor, 2001. Str. 43. 
30  Ibid. str. 50. 
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přiklání se k postojům Shmuela Eisenstadta, Merleau-Pontyho a Castoriadisovým o 

superioritě zdroje smyslu (meaning), s odkazem na filosofickou, nejen fenomenologickou 

tradici.31 

 Každá civilizace si vytváří svůj charakteristický ontologický rámec, který 

samostatně rozvíjí a zároveň reflektuje obraz přirozeného světa, v němž existuje. V těchto 

rámcích – uvedli jsme již – se skrývají a klíčí předpřipravené odpovědi, například po 

smyslu lidského života a vlastním údělu člověka ve světě. Soustavně však přicházejí 

konfrontace s novými významovými elementy, vnitřně živené dynamikou protikladů32 – 

mezi společností a přírodou, ortodoxií a heterodoxií, tradicí a inovací a mnoha dalšími. 

Světový názor je tak v každém okamžiku rozštěpen, a zároveň složen: složen z mnoha 

vrstev, z mnoha trans-subjektivních kontextů, které ustanovují jednotu v možnostech 

protikladů. 

Čas od času se objeví a globálně prosadí zásadně nové proměnné vzhledem ke 

konstantám imaginary significations, takové, jaké zásadně překreslí celé pletivo 

dosavadních civilizačních formací a prosadí v nich své místo natrvalo. Árnason 

upozorňuje33 příkladem na několik proměnných, které se nově vyskytly v období mezi 8.-

3. století př. Kr. (v tzv. axiální době) a které by tak spadaly do “order-transforming” 

procesů.34 Náleží sem nové vnímání a vyjadřování života ve světě, „rozdvojené chápání 

reality“, na vyšší řád, transcendentní, a nižší řád, světský. Nově se objevuje střed světa, 

střed člověka a jeho autonomie. Ustavují se teritoriální státy a zároveň jsou překračovány 

jejich hranice, nově obsazená území jsou spravována podle různých modelů státního 

uspořádání. Ukazuje se, že přirozený svět je místo problematické, a hledají se cesty, jak se 

dostat nad pozemský řád ve „order-transcending” vykročení35, nebo – v objevující se 

“trhlině mezi minulostí a budoucností” – přispět k radikálnímu a vědomému přetvoření 

pozemského světa „na svět budoucí a lepší“.  Se schopností takové sebereflexe přichází 

pohled nazpět a objevují se „Dějiny“, včetně potřeby jejich uchovávání, ať už orálního 

nebo písemného: ustavuje se kolektivní paměť. Rozkvétá městská společnost. Svět se 

                                                
31 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill, 
2003. Str. 204 a reflexe kritiky na str. 221. 
32 Srv. binární opozita jako základ řeckého myšlení v ÁRNASON, Jóhann. Exploring the Greek Needle’s 
Eye: Civilizational and Political Transformations. In: The Greek polis and the invention of democracy: a 
politico-cultural transformation and its interpretations. UK: Wiley-Blackwell, 2013.  Str. 26. 
33 ÁRNASON, Jóhann. Rehistoricizing the Axial Age. In: BELLAH, Robert Neelly, ed. a JOAS, Hans, 
ed. The Axial Age and its consequences. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2012. Str. 
355. 
34 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill. 
2003. Str. 204 a kritika na str. 213. 
35 Ibid. str. 213. 
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rozpíná, rozšiřuje a člověk překonává hranice své, jakož i prostoru a času, a zapojuje se tak 

do širšího civilizačního procesu. Různá hodnota těchto proměnných (a nejen jich) otevírá 

možné spektrum variací civilizací v plurálu. 

Civilizace v plurálu jsou významně spoluurčovány sociálním kontextem a jeho 

institucemi (které Patočka, vědom si jejich ceny, nazývá “civilizačními statky”36). Pokud 

dojde na radikální změny ve vnímání světa, jsou požadovány změny i v sociální struktuře a 

společenských institucích, v nichž se udržují kolektivní identity. Tyto kulturní změny 

mohou probíhat v duchu zachování původního, nebo naopak, kulturní transformace 

přinášejí nové instituce a vzorce. Árnason upozorňuje na ambivalentní potenciál kultury 

přinést a rozproudit toky nových imaginárních signifikací, nebo je naopak z civilizace 

odčerpávat.37 

  

Civilizace v plurálu a v singuláru 

Určujícími pojmy Árnasonovy civilizační analýzy jsou koncepty civilizace v plurálu a 

civilizace v singuláru. 

 Schéma Civilizace v singuláru (dále s velkým C, s majuskulí ustavenou 

Fernandem Braudelem v jeho spise Gramatika civilizací) nahlíží na Civilizaci jako 

takovou – v jejích obecných modelech a zákonitostech, v dějinně a globálně univerzálním 

vývoji. Hledá obecné proměnné, jejichž konkrétní hodnoty usazují Civilizaci na 

pomyslném civilizačním spektru, do té které konkrétní, neopakovatelné manifestace mezi 

civilizacemi v plurálu. 

 O přesném vymezení toho, co je definicí Civilizace v singuláru, nepanuje obecná 

shoda. Objevuje se několik pojetí. Singulární Civilizace může být pojímána jako 

„civilizovaný způsob života“ (takto vymezena existencí písma, měst či správních struktur). 

Definuje se v opaku k civilizaci pojaté jako život primitivní – násilný a bez společenských 

pravidel, tak jak byl v počátcích antropologie jako vědního oboru líčen s neskrývaným 

despektem. Norbert Elias svou teorii civilizačního procesu staví do přímé úměry zvyšující 

se sebekázně v lidském chování a s vývojem společenského života. V posledním z těchto 

pojetí je singulární Civilizace synonymem společenského pokroku, ve významu rozvoje 

lidských schopností a dovedností. Árnason připouští38, že se zmíněnými pojetími civilizací 

                                                
36 PATOČKA, Jan. Péče o duši, První díl, Nadcivilizace a její vnitřní konflikt. Praha: Oikoymenh, 1996. Str. 
256. 
37 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill, 
2003. Str. 258. 
38 ŠUBRT, Jiří a ÁRNASON, Jóhann Páll, Civilizace v singuláru a plurálu (Úvodem).  In: ed. Kultury, 
civilizace, světový systém. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. Str. 10. 
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v singuláru vnucuje nepatřičný hodnotící postoj, s připomenutím a apelem na Weberovu 

nehodnotící sociologii. 

  

Mezicivilizační setkávání a střety 

V mezicivilizačních setkáních a střetech, jimiž civilizace procházejí, takto čerpají nebo 

nepominutelným způsobem předávají tvořivé impulsy; právě s ohledem na koncept 

plurality civilizací je třeba zdůraznit význam jejich vzájemných dotyků, vlivů a 

interferencí.  Árnason se přiklání k Benjaminu Nelsonovi39, poukazujícímu na vzájemný 

vliv vnitřních struktur vědomí a jejich dynamiky; oba kladou důraz na civilizace jako 

otevřené struktury, které jsou napříč hranicemi vzájemně propojené a vytvářejí konstelace 

smyslu, síly a bohatství.  

V tomto širším smyslu totiž – dalo by se polysémicky vyjádřit slovní hříčkou – 

nacházejí civilizace svůj smysl. Oproti hnutím “multi-kulti”, dnes už zideologizovanému 

multikulturalismu či huntingtonovským vizím “střetu civilizací”, které kladou větší důraz 

na konfliktní vztahy než jiné a širší způsoby sociální interakce, překlenují civilizace ve své 

otevřenosti a vůli k smyslu příslovečnou “trhlinu mezi minulostí a budoucností”: nad 

historii jako pouhým diachronním sledem událostí staví dějinnost. Dějinnost, ve které si 

člověk – v zřetelné „ontologické perspektivě“ – uvědomuje sebe sama v bytí člověka 

dějinného. 

  

                                                
39 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill, 
2003. Str. 217. 
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JAROSLAV KREJ ČÍ: PARADIGMATA LIDSKÉHO ÚD ĚLU 

 

Své dva základní pohledy na lidskou společnost odvozuje Jaroslav Krejčí ze schopnosti 

člověka pracovat a myslet. Pohledy socio-kulturní a socio-ekonomické40 se postupně 

v jeho pracích transformují do pojmů unikátních „duchovně scelujících formací“ 

(civilizace) a opakujících se „sociálně ekonomických formací“41. 

Při vzpomínce na nedávné úmrtí Jaroslava Krejčího se ohlížíme za jeho prvními 

pracemi.42 Otázky sociálního života jsou tu sdruženy do osmi vzájemně se proplétajících 

komplexů, které autor vypočítává: životní prostředí, dosažené technologie, způsob života, 

úroveň uměleckého projevu, životní hodnoty a pohledy, rozdělení práce a bohatství, 

struktura moci a vlivu. Srovnávací analýzy společenských celků navrhuje Krejčí vést po 

liniích výše jmenovaných komplexů, a to jak diachronně, tak asynchronně, jak také vzápětí 

předvádí na oblasti a dějinách starověké Levanty a Orientu v knize Civilizace Asie a 

Blízkého východu, s podtitulem Náboženství a politika v souhře a střetávání.  

Komplex životních hodnot a pohledů podrobuje zkoumání především v knize 

Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář, kde poprvé uvádí svou typologii paradigmat lidského 

údělu. Jednotlivá paradigmata se od sebe liší v sebereflexí člověka, v souvislosti života a 

smrti, v postoji ke smrti a tedy k životu. Podle tohoto hlediska Krejčí nalézá pět základních 

postojů – paradigmat lidského existence, které každé zvlášť popisuje vzhledem 

navrhovaným k civilizačním komplexům. 

Profiluje západní paradigma antropocentrické; východní teocentrické; 

psychocentrické paradigma, rozšířené v krajinách ovlivněných hinduismem či 

buddhismem; kratocentrické, konfuciánsky založené paradigma; mezoamerické 

kosmocentrické paradigma, vkliňující lidský úděl a jeho časovost do nejširších, 

kosmických a kosmologických souvislostí.  

Antropocentrické paradigma přijímá smrt jako předěl, přičemž ale neexistuje žádný 

recept, jak si na „onom“ světě zajistit lepší existenci, a proto se pozornost člověka obrací 

téměř zcela do přítomnosti. Řecká filosofie je podle Krejčího snahou vysvětlit rozumovým 

způsobem „kosmické“ jevy a zbavit se tak přivázanosti k mýtu. Vznik helénské polis 

                                                
40 KREJČÍ, Jaroslav. Civilizace Asie a Blízkého východu: náboženství a politika v souhře a střetání. Praha: 
Karolinum, 1993. 
41KREJČÍ, Jaroslav a TOMEŠ, Josef, ed. Praha - Vídeň - Lancaster: stopami makrosociologického pohledu 
na dějiny a přítomnost: výbor ze studií. Praha: Pro Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích vydal 
Ústav T.G. Masaryka, 2011. 
42KREJČÍ, Jaroslav. Society in a Global Perspective. Praha: Slon. 1993. 59 a KREJČÍ, Jaroslav. Civilizace 
Asie a Blízkého východu: náboženství a politika v souhře a střetání. Praha: Karolinum, 1993.  
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Krejčí dává do souvislosti s požadavkem osobní odpovědnosti každého jednotlivého 

svobodného občana – jako spráce, obránce a bojovníka. 

V teocentrickém paradigmatu dominuje „státní náboženství“, kde osudem člověka 

je být posluhou bohům, kde je člověk zcela v jejich područí. Smrt je jen přechodným 

stavem mezi životem zde a životem v zásvětí.  

Tanatocentrickému paradigmatu (Egypt) stejně jako předchozímu dominuje státní 

náboženství. Běh světa a úrodnost krajiny jsou neoddělitelně spjaty s Nilem i obyvatelný 

svět je obklopen neprostupnou pouští, která drží Egypt v bezpečí a stranou od 

nepřátelských nájezdníků. Takový úhrn životních podmínek dává vzniknout představě, že 

ve vesmíru panuje řád (maat), kterým se musí řídit i bohové. Smrt je okamžikem 

zúčtování, na nějž je třeba se důkladně připravovat celý život.  

Prizmatem určených paradigmat usiluje Krejčí o sociálně-kulturní vytyčení celého 

evropského prostoru, Dálného východu, o vystižení civilizačních kontrastů v jižní Asii, o 

výklad oblasti Levanty, „sjednocené v islámu“, a vposledku je v této perspektivě nahlédnut 

i soudobý mileniální „střet paradigmat“. Další odvozená paradigmata lidského údělu Krejčí 

charakterizuje jako prolínání a mísení pěti paradigmat „základních“. Například křesťanství 

popisuje jako průnik antropocentrického a teocentrického paradigmatu, přičemž je v jeho 

centru Ježíš, propojující svět lidský a božský, který přináší naději na překonání smrti 

v eschatologické vizi. 

V dalších knihách Krejčí koncept paradigmat – v mnohém sporný – odsouvá do 

pozadí a ve své poslední knize43 dokonce jmenuje celou řadu civilizací, pravděpodobně 

nahrazujících paradigmatické schéma, s poukazem na připravovanou syntetickou práci. 

 

V Postižitelných proudech dějin je prezentován náhled na dějiny ve třech analytických 

rovinách – makro, mezzo a mikro. Toto syntetické Krejčího dílo je i ve svém názvu sumou 

snah, které sociologie dlouhodobě vyvíjí na své cestě „k historické sociální vědě“ (termín 

I. Wallersteina, připomínaný Krejčím v úvodu). V  metodice historické sociologie spočívá 

tato univerzalizace v celistvém uchopení zkoumaného předmětu, v „propojení sociologie a 

historiografie“, jak Krejčí předem vytyčuje zásadní odkaz Maxe Webera, případně 

v aspiraci obou těchto disciplín být vědami „federativními“, sjednocujícími nejširší 

společenskovědní přístupy, včetně „antropologických“ věd o člověku. 

                                                
43 KREJČÍ, Jaroslav a TOMEŠ, Josef, ed. Praha - Vídeň - Lancaster: stopami makrosociologického pohledu 
na dějiny a přítomnost: výbor ze studií. Praha: Pro Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích vydal 
Ústav T.G. Masaryka, 2011. Str. 57. 
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Tak je v titulu Krejčího práce zároveň reflektován klíčový vztah, jemuž se 

podřizuje jak sociologie, tak historiografie. Na jedné straně dějinné „proudy“, které jsou v 

Postižitelných proudech dějin vlastním předmětem, a na druhé straně diskurs o nich, v 

Krejčího případě vedený původně sice v makroekonomickém řezu, prostřednictvím tzv. 

integrované sociální vědy, jak sám Krejčí označuje svůj přístup, tj. integrovaně vedený 

mezi sociologií, historií, ekonomikou a kulturní antropologií.44 Přitom je tento diskurs 

veden s vědomím jeho vždy jen určité, subjektivně limitované míry „postižitelnosti“, 

odehrávající se i v Krejčího vidění na příslovečném „okraji útesu“, charakterizován jako 

„obtížný, nejistý podnik, situovaný na okraji prázdnoty“. 

S vědomím nemožnosti postihnout zkoumané proudy v jejich úplnosti, ale 

s potřebou jakéhokoliv východiska, volí Krejčí pro rozvoj stanoveného 

makrosociologického diskursu vlastní, specifický výklad (hovoří přiznaně o „hledání mé 

vlastní cesty“, o vlastní „snaze porozumět toku dějin“).  

Makroskopická rovina Krejčího výkladu, rámuje a pomáhá mu utřídit civilizace, 

charakterizované zároveň jako sociálně-kulturní konfigurace, resp. duchovně scelující 

formace, a to z impozantního Toynbeeho východiska. Civilizace jsou tu nahlíženy sice v 

braudelovském prostorovém vymezení a jeho long durée, ale zároveň analyzovány v jejich 

„dějinném rytmu“, v jejich procesuálnosti. Přičemž vystupuje do popředí sociogenetická a 

psychogenetická povaha dějinně vývojových procesů, rozeznaná v pracech Norberta 

Eliase, ke slovu přicházejí i teorie „cyklického střídání sensuálních a ideačních dominant 

myšlení a životních forem“ Pitirima Sorokina – tedy koncepce dynamické, oproti 

Parsonsovým „evolučním univerzáliím“.  

Krejčí, podobně jako Árnason, sleduje cestu „proměn civilizační struktury“, jak ji 

vnesl do sociologické analýzy Shmuel Eisenstadt – v návaznosti na Jaspersův filosofický 

koncept osové doby. Navazuje na jejich pojetí modernity, včetně (jak se obával Spengler a 

přesněji specifikoval Toynbee) „přesunu důrazu z oblasti duchovní do oblasti technické“. 

Skloubení speciálních infrastrukturních a sociálních aspektů modernity  se v tomto smyslu 

poprvé a nejúplněji, upozorňuje Krejčí, uskutečnilo v rámci antropocentrické civilizace 

Západu, stalo se jejím nejvlastnějším znakem. Nicméně k „osovosti“ a kvalitativnímu 

skoku modernitě stále chybí nějaké přijaté osobité znaky z jiného civilizačního komplexu, 

souhlasí s Árnasonem. 45  

                                                
44 KREJČÍ, Jaroslav. 1991. Co namísto marxismu-leninismu?  (ve Velké Británii). In: SciPhi: Scientia & 
philosophia: interní sborník pro potřeby učitelů a studentů kateder základů vzdělanosti, sdružených v 
Institutu základů vzdělanosti University Karlovy. Praha: Doporučená četba. (3): 54-62. 
45 KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin: civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a 
politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a stát. Praha: Slon. 2002. Str. 46. 
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Ve všech svých pracích věnuje Krejčí nemalou péči konspektování prací badatelů 

v oboru a sestavuje tak jakýsi rodokmen jejich vlivu na svou stále abstraktnější civilizační 

teorii. Několikrát přitom zmiňuje typologické rozlišení civilizací na voltaireánské – 

charakterizované úsilím dobře se chovat a ovládat své (necivilizované) sklony, ve kterých 

je důraz kladen především na společné hodnoty; morganovské – kde civilizace platí za 

nejvyšší stupeň společnostního vývoje; a nakonec herderovské, kde je civilizace vymezena 

„národním duchem“, popř. regionálním stylem života. V této souvislosti se Krejčí také 

vyjadřuje k rozdílu v pojmech „společnost“ a „kultura“, za použití tradičního rozdělení, 

popsaného detailně Eliasem, mezi frankofonními a německy mluvícími zeměmi (civilité 

vs. Kultur) u Fernanda Braudela.  Ve své době paradigmatickém díle Gramatika civilizací 

vytyčuje typologizaci civilizací dle dosaženého vývojového stupně (species, druhu 

společnosti) a označuje Braudel je Civilizacemi s velkým „C“, zatímco civilizace jako 

jednotlivé případy/výskyty – diferenciační kategorie – označuje s „c“ malým (specimen, 

jednotlivé případy). – V Gramatice shledává Krejčí detailnější civilizační typologii, podle 

oborů širšího spektra společenských věd, zeměpisné situace, demografického vývoje či 

ekonomických faktorů té které civilizace. Dle tohoto klíče Braudel nalézá celkem sedm 

civilizací: islám, černá Afrika, Čína, Indie, přímořský Dálný východ, Japonsko, Evropa, 

Amerika. 

Arnolda Toynbeeho, uvádí Krejčí v souvislosti  s jeho nejznámějším 

civilizacionistickým dílem, dvanáctisvazkovým A Study of History, sepsáným v průběhu 

třiceti let Toynbeeho čilé badatelské činnosti. Známějším a šířeji čteným se stal výbor jeho 

prací tzv. abridgement – ve dvou svazcích od D. C. Somerwella (1946, 1957 a 1960). 

Toynbee ustavuje základní, dichotomické rozdělení, na civilizace tzv. statické (ve smyslu 

Braudelovy „C“ivilizace), založené na napodobování předků, a na civilizace dynamické 

(dle Braudela „c“ivilizace), založené na mimésis osobností v rámci žijících generací. 

„Civilizace je nesena tvůrčí menšinou, prosperuje, dokud odpovídá na výzvy (challenge 

and response),“ je klíčová teze, o kterou, v její rozpracované podobě, opírá odlišení 

duchovně scelujících formací. Tvůrčí menšinou úspěšně zvládnuté výzvy vedou k 

následování, neúspěchy znamenají ztrátu důvěry, zavržení a počínající období nesnází. 

Neúspěch oslabuje pocit sounáležitosti a identity s celkem, z vnitřního napětí vzniká 

vnitřní proletariát („They are in the society but not of the society“46). Dominantní menšina 

na to reaguje pokusem o ustavení univerzální říše. Pokud je tato říše mocensky úspěšná, 

přitahuje přistěhovalce a cizince, kteří si s sebou přinášejí své vlastní/cizí civilizační 

návyky, a dávají tak prostor difuzi různých civilizací a vzniku civilizace nové. Vztah 
                                                
46 Ibid. str. 39. 
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stávající civilizace a civilizace nastupující označuje Toynbee jako afiliaci. Stopováním 

těchto procesů křížení, lze sestavit civilizační rodokmeny. Carroll Quiqley, jeden z 

pokračovatelů práce A. Toybeeho, rozvinul proces afiliace do sedmi fází, následujících 

chronologicky po sobě: mísení –  zrod – expanze – věk konfliktů – univerzální impérium – 

úpadek –  invaze. – Krejčí toto schéma přepracovává a definuje fáze heroickou, 

zakladatelskou, klasickou, ústupovou (zároveň s touto fází se objevuje heroická fáze u 

nově vznikající civilizace) a poslední – osudovou.  

Mezi autory, jejichž práce měla značný vliv na Krejčího teoretická stanoviska, patří 

Claude Lévi-Strauss se svou typologií horkých, hierarchizovaných civilizací, a studených, 

„primitivních“, rovnostářských společnosti; Podrobněji je v Postižitelných proudech dějin 

také zmíněna práce Talcotta Parsonse, vyzdvihující šest parametrů, kterými lze každou 

civilizaci popsat: diferenciace na bázi stratifikace; vývoj kulturní legitimity; byrokracie; 

peníze a trhy; univerzální systém zákonů; demokracie.   

Prameny a primární zdroje informací o starých civilizacích a společnostech 

shledává Krejčí velmi problematické, protože markantní množství pramenů má pouze 

sakrální charakter, týkají se „vznešených“ témat. Prameny obsahující „tvrdá“ fakta, jako 

jsou demografické a ekonomické údaje, jsou zastoupeny mizivě. 

 

Krejčí s pomocí kantovského hlediska určuje, čím a jak je konstruován společný 

světový/civilizační názor a využívá známé: co vím, jak se mám zachovat a v co mohu 

doufat, tj. vztahuje se ke kognitivnímu; normativnímu; transcendentálnímu rozměrům 

vnímání. Světový názor se s postupem civilizační fáze mění a postupný vývoj/úpadek se 

promítá do všech společenských sfér – od fáze heroické, zakládající, klasické, k recesi, až 

k fatální fázi47 –, do způsobu myšlení (pragmatické; empirické; racionálně-spekulativní; 

kontemplativně intuitivní), do jazyka a písma.  Různé formace v různých fázích mohou 

procházet změnami, a to v čase – mutací nebo renesancí –, i v prostoru (spolu s interakcí 

s formací v jiné nebo stejné fázi) – radiací, impozicí nebo recepcí48. Tyto jevy se dají 

popsat zevně svými viditelnými projevy, například typem domácnosti, pokrevními vztahy, 

ale i subjektivními, interiorizovanými aspekty, pocitem přináležitosti či sebereflexe. „Čím 

                                                
47 KREJČÍ, Jaroslav a TOMEŠ, Josef, ed. Praha - Vídeň - Lancaster: stopami makrosociologického pohledu 
na dějiny a přítomnost: výbor ze studií. Praha: Pro Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích vydal 
Ústav T.G. Masaryka, 2011. Str. 53. 
48 Ibid. str. 88. 
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více se vzdalujeme od základních malých kolektivů, tím závažnější je pro identifikaci 

subjektivní dimenze.“49  

Světový názor tvoří dle autora jakousi duchovní „páteř“ civilizace – ideační 

základnu, která se legitimizuje většinou knihou nebo deklarací (Bible, Korán, ústavy států, 

Deklarace práv apod.). Tento dokument se stává východiskem při ustavování 

společenských institucí, které dohlížejí na udržování vědomí společenské identity a 

přináležitosti, včetně nastoleného „paradigmatu lidského údělu“. Speciální rozpracování se 

zde dostává i sociálně-ekonomickým formacím, které Krejčí chápe jako odlišnou, 

opakující se formu kategorizace společnosti v globální perspektivě, z hlediska aspektů jako 

jsou právní postavení pracujících ve výrobním procesu, formy vlastnictví, hospodářské 

regulativy, mocenská základna, nositelé moci a způsoby koncentrace moci. 

Ve své bohužel poslední knize50 Krejčí shrnuje, ač přes rozdílnou terminologii 

oproti předchozím, všechny své teze o svých duchovně-scelujících formacích (dříve socio-

kulturních formacích), nazývaných civilizace. Jejich celistvost je dána společným 

způsobem myšlení a hiearchií hodnot, na nichž závisí, nakolik člověk ve svém jednání 

uplatňuje rozum a city a zda se zaměřuje více racionálně nebo emocionálně, dále na pořadí 

nejvyšších hodnot společnosti, na autonomii jednotlivců a vlivu nositelů moci na 

každodenní život a běh společnosti. Tento druhý rozšiřující aspekt, sociálně 

psychologický, je vlastně chybějícím spojujícím článkem k socio-ekonomickým formacím, 

protože produktivní síly jsou v prní řadě závislé na lidském činiteli, tj. na jeho přístupu 

k práci, na způsobu lidského myšlení a hodnocení.   

Sociální formace Krejčí chápe jako odlišnou „formu kategorizace společnosti v 

globální perspektivě“. Hlavním hlediskem jsou ekonomické aspekty – výrobní způsoby, 

které jsou definovány dle majetku, práce a výnosu.51 Sem náleží Krejčím používané 

marxovské členění na epochy otrokářství, feudalismu, kapitalismu, socialismu, a od nich 

odvozená struktura moci. Marxovská tradice je rozpoznána především v oblasti Evropy a 

Středomoří, přičemž extrapolace této typologie do mimoevropského světa odhalily 

nedostatečnou faktografickou dokumentaci Marxovy práce. Přijatelnější je Krejčímu Max 

Weber se svými abstrahovanými konstrukcemi, tzv. „ideálními typy“, jakkoli i ty přijímá 

                                                
49 KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin: civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a 
politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a stát. Praha: Slon. 2002. Str. 33. 
50 KREJČÍ, Jaroslav a TOMEŠ, Josef, ed. Praha - Vídeň - Lancaster: stopami makrosociologického pohledu 
na dějiny a přítomnost: výbor ze studií. Praha: Pro Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích vydal 
Ústav T.G. Masaryka, 2011. 
51 KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin: civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a 
politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a stát. Praha: Slon. 2002. Str. 95. 
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s rezervou; příznivě nahlíží Weberovo pojetí diferencovaného střídání sociálních formací, 

oproti marxovské tradici, která se drží dějinné následnosti sociálních formací.  

Výrazně v těchto Krejčího obecných úvahách vystupuje Michael Mann, který 

ostatně v mnohém na Webera navázal: společnosti (societies) jsou podle Manna 

mnohotvárná (multiple), navzájem se překrývající (overlapping) a prostupující 

(intersecting), společnostně-prostorová pletiva (socio-spatial networks) moci. Mann v 

rámci této pluralitní struktury moci rozlišuje a vzájemně a nehierarchicky váže čtyři 

prameny společnostní moci: moc ideologickou, ekonomickou, vojenskou a politickou.  

 

V typologii socio-ekonomických formací shrnuje Krejčí šest vzájemně komplementárních 

znaků, které sledují chronologický vývoj, případně jsou výčtem všech známých variant 

uspořádání: 1) právní postavení pracujících; 2) formy vlastnictví posuzované nejen z 

hlediska subjektu, ale také z hlediska vlastnických práv; 3) hospodářský regulativ (sil, 

které činí hospodářská rozhodnutí); 4) mocenskou základnu; 5) nositele moci; 6) 

konstelace moci (způsobu a stupně koncentrace moci, kde vychází Krejčí právě z Manna).  

Další parametry, ovlivňující moduly konfigurační proměnlivosti (termín J. K., 

stejně jako další), označuje Krejčí napůl metaforicky za „cesty“; pohybuje se na „cestách 

vědění a dovednosti“, „náboženství a přikázání“, „státu a práva, práce a majetku“, a 

dokonce s použitím ukazetelů v genderové optice – „žena a její status“.  

Hlediskem těchto „cest“ autor shrnuje svůj synchronně i diachronně založený 

přístup k dějinám a konfiguracím. Sled a prostorové rozmístění těchto konfigurací společně 

vytváří osy dějin, přičemž civilizační změny, jimiž tyto konfigurace procházejí, se 

projevují v modulech mutace a renesance, v prostorových souvislostech pak v modulech 

radiace, impozice a recepce. Z těchto konstant Jaroslav Krejčí odvozuje své rozlišení mezi 

spontánností a záměrností v dějinných procesech a nebojácně se pouští i do predikcí 

budoucího možného vývoje. 
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JAN PATOČKA: FILOSOFIE D ĚJIN – DĚJINNOST 

 

Ze tří autorů zvolených v této práci jako póly, mezi kterými osciluje myšlení o dějinách, 

civilizacích a jejich smyslu, zastává Jan Patočka pozici filosofickou, nejvzdálenější 

reliktním pozitivistickým přístupům ve vědách o člověku. Ryzí objektivismus je v 

Patočkově náhledu na dějiny a historii neproveditelný, ba vede podle něho k falešnému, 

úpadkovému chápání dějin a jejich smyslu. Ostrá hranice mezi objektem a subjektem je 

zde „nemožná z téhož důvodu, pro který se nemohu zároveň procházet po ulici a dívat se 

na sebe z okna“.52 

Dějiny lze studovat a popisovat dvojím způsobem, soudí Patočka od počátku své 

myšlenkové dráhy. Buď lze v obsáhlém výčtu zachycovat děje, události, kdy jsou nositelé 

dějů i děje samy popisovány bez snahy o zachycení jejich „životních významů“, jejich 

smyslu. Takový „děje-pis“ nazývá Patočka povrchním nebo povrchovým. „Je otázka, zda 

to, co zachycuje, jsou skutečné dějiny, anebo zda to je jenom určitý aspekt, který to 

nejpodstatnější na dějinách nechává padnout pod stůl.“ 53 Tzv. „vědecký“ pohled na dějiny, 

zdokonalovaný od 17. století objektivizující přírodovědou, zkresluje hloubku, historii tak 

zplošťuje a připravuje zklamání z ní. K povrchnímu dějepisu řadí Patočka všechna snadno 

lokalizovatelná, dohledatelná, za sebou suše řetězená fakta. Připojuje sem i Thúkýdida, 

jindy oceňovaného oproti kronikářskému Hérodotovi – když totiž Thúkýdidés pouze 

popisuje děje počátku a průběhu peloponnéské války, zapisuje podle Patočky povrchový 

dějepis.54  

Povrchové děje nicméně indikují děje hluboké, nedají se od sebe ve své 

vrstevnatosti oddělit, neboť jedna vrstva podmiňuje druhou. Když sepisuje své dílo histór 

nebo kronikář, poznamenává Patočka, subjektivně vybírá a řadí množství fakt s ohledem 

na narativní linku, kterou se rozhodl držet. Takto může více posloužit dějepravec neznající 

přesná pravidla historiografické metodologie, ale zapojující vlastní tvořivé pochopení, 

kritičnost a důvtip, říká Patočka, než pedantský pozitivista, vytvářející pouhé přesné 

soupisy po sobě jdoucích dějů-okamžiků55. 

 Naproti tomu hluboký „dějino-pis“ je vykročením za strohá fakta, odhaluje děje, 

které jsou utvářeny rozvojem a konflikty tvořivých energií, energií “do jejichž služeb lidé 

                                                
52  PATOČKA, Jan. Péče o duši. První díl, Několik poznámek o pojmu „světových dějin" (1935). Praha: 
Oikoymenh, 1996. Str. 46. 
53 PATOČKA, Jan. Péče o duši. Třetí díl, Shrnutí a diskuse. Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 331. 
54  PATOČKA, Jan. Péče o duši. První díl, Několik poznámek o pojmu „světových dějin" (1935). Praha: 
Oikoymenh, 1996. Str. 51. 
55 Ibid. 
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vědomě staví svoje životy“.56 Tyto energie mají podle Patočky ráz tvořivých impulsů v 

rámci celkové struktury světa.  

„Svět v tomto smyslu je soubor možností, které jsou člověku v daném okamžiku 

otevřeny, možností, v nichž žije a k nimž se neustále vztahuje při svém jednání“ – píše 

Patočka v České mysli v roce 193557, velmi záhy vzhledem k tomu, jakou roli bude hrát 

pojem otevřených možností v jeho fenomenologickém uchopení dějin a lidských možností 

v nich. Přitom v bytostném vztahu k jeho konceptu přirozeného světa, jehož témata zde 

rovněž předchází. Se svou habilitační prací Přirozený svět jako filosofický problém přichází 

totiž Patočka rok poté, v roce 1936.58 

Celý článek Několik poznámek o pojmu „světových dějin“  v České mysli roku 1935 

je předznamenáním Patočkových hlavních témat. Nasazen je tu v mnohém celý příští 

oblouk Patočkova myšlení (myšlení o dějinách), který bude doklenut v Patočkově práci 

poslední v Kacířských esejích o filosofii dějin. Ty ovšem mohly vyjít v roce 1975 jen 

samizdatově59; V prvním souborném (nadále ineditním)  “Chvatíkově /tzv. modrém” 

vydání vyjdou Kacířské eseje nejen ze zápisu semináře, který vznik Kacířských esejů 

doprovázel, ale také s logicky připojenými Patočkovými texty k Chartě 77, která se stala 

posléze naplněním také Patočkova života. Tehdy se přece – zatím nemnozí – lidé v 

„ideálním typu“ (řečeno slovy Kacířských esejů) začali „starat o obec“, vstoupivše do 

„života vzmachu a iniciativy“, vydávající se tak opět na „dalekou cestu dějin“.   

 

„Možnosti, které jsou člověku v daném okamžiku otevřeny“ – rozuměj v okamžiku 

dějinném, jak o tom Patočka psal v roce 1935 v článku Několik poznámek o pojmu 

„světových dějin“  – se neustále mění v čase a v závislosti na jednání jednotlivých aktérů, 

na míře jejich tvořivosti, se kterou tvoří a propojují dějinné struktury. „Tvořivá energie je v 

historickém procesu určitými osobnostmi zavedena do dějin a není prostorově a ani časově 

ohraničeným faktem.“ Tyto tvořivé energie (obsahy) pak „žijí v dějinách myšlenek, 

stylech, uměleckých prostředcích nezávisle na svých tvůrcích, tak dlouho, dokud se nás 
                                                
56 PATOČKA, Jan. Péče o duši. První díl, Několik poznámek o pojmu „světových dějin" (1935). Praha: 
Oikoymenh, 1996. Str. 51. 
57 Ibid. 
58 PATOČKA, Jan. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví 
učitelstva českoslovanského, 1936. 
59 (PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha (samizdat): Kvart, 1975. 238 s.) v dalších letech 
budou opisovány strojopisně a šířeny jen neoficiálně: byly to právě Kacířské eseje, které předcházely 
Patočkovo pozdější angažmá v Chartě 77. Editorsky zpracované vyjdou pak v r. 1988 jako 6. svazek souboru 
Péče o duši, zahrnujícího rovněž další Patočkovy „stati, přednášky a poznámky k problematice postavení 
člověka ve světě a v dějinách“ – v nejrozsáhlejším tematickém celku v Patočkových opera omnia, jak byly v 
70. a 80. letech vydávány J. P., Péče o duši, sv. 6, samizdat, 1988; KE, samostatně knižně česky poprvé 
Academia1990; dále Sebrané spisy, Péče o duši III, Oikumené 2002, s. 11-144). 
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dotýkají“, žijí jako metaforicky vyjádřené rezervoáry možností, soubor potencionalit, které 

z principu nemohou být ve své úplnosti nikdy zcela zachyceny a popsány. O „aktivitě 

tvořivého života pokračujícího v nás navěky“ mluví Patočka i v úvodní kapitole 

Přirozeného světa – sám v tomto svém prvním díle tvořivě navazující na Husserlův pojem 

Lebenswelt („přirozený svět našeho života“) – přičemž  deklaruje již zde, že za úvahami 

tímto směrem leží „úvaha o lidských dějinách, filosofie dějin...“   

Častěji záznamy o zrcadlení takových energií najdeme, upozorňuje Patočka, ve 

filosofii a politice než v historii. Výjimkou jsou polyhistorická díla, která v sobě integrují 

obě složky, jak dějepisu povrchového, tak hlubokého, a které tak vytvářejí most pro 

pochopení obou hledisek najednou. V této souvislosti Patočka připomíná Oswalda 

Spenglera a dvanáctisvazkové dílo Arnolda Toynbeeho A Study of History.60 Ocenění 

dochází v tomto případě i Thúkýdidés [6], když totiž vykládá počátek peloponésské války 

z touhy po moci a slávě, z athénské a spartské životní formy, vymaňuje se z pouhého 

popisování dějů a zabývá se jejich smyslem, souvislostmi a energiemi, tedy píše hluboký 

dějepis. 

Hluboké, „dějino-pisné“ uchopení dějin je ovšem možné tam, kde toho dějiny 

zasluhují, dosahujíce hlubinnosti svého významu. „Hluboká historie je tedy v eminentním 

smyslu slova historií světovou, totiž historií lidského světa, oné konstantně přítomné, ale 

konkrétně nekonečně měnlivé formy, v níž se odbývá veškerý náš jednotlivý život, veškeré 

naše prodlévání u jednotlivin.“61 Ona konkrétně „životní forma národa či jednotlivce se 

projevuje v jeho skutcích, není v nich však nikde cele a přímo obsažena,“ ať už se 

specificky dotýká poměru k přírodě, k duchovním silám nebo se týká norem společenského 

soužití. 

 Patočka nadále mluví o životní formě jako o sumě možností, které jsou v každém 

okamžiku k dispozici, existují ale okamžiky rozdvojení (bifurkací) možností, kdy se do 

světa prolamují kvalitativně zcela nové podoby životních forem. Patočka si všímá 

především těch dějinných průlomů, které jsou spojeny s lidským uvědoměním vlastní 

svobody v tvořivé, reflektované činnosti lidského ducha, jako jsou řecká polis, řecký epos, 

řecká tragédie, řecká filosofie. 

Sama filosofie jako taková je dějinná, podle Patočkova výkladu, protože zahlédá 

změny světa, zkoumá jeho podstatu i jeho vznik. V průběžné reflexi, vystupňované k 

filosofické abstrakci, se dostává k místu vzniku světa, k počátku proudícího života a 

                                                
60 TOYNBEE, Arnold, Joseph. A study of History. London: Milford, (1961 - 1964). 12 sv. 
61 PATOČKA, Jan. Péče o duši. První díl, Několik poznámek o pojmu „světových dějin" (1935). Praha: 
Oikoymenh, 1996. Str. 52. 
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tvořivých energií. Z tohoto počátku povstávají všechny platné formy a tedy obsahy. Tím, 

že se dostává až na počátek, je filosofie schopna zachytit samou podstatu dějinnosti – je 

tedy filosofií dějin sama od sebe, popisující proudy života od počátku i ke všem jeho 

otevírajícím se možnostem. Filosofem je pak člověk, který toto vidí a zkoumá, který ví o 

svých subjektivních a historických omezeních a skrze „dar historického vcítění"62 se snaží 

relativitu své situace uchopit a překročit. 

 

Historiografie usiluje v principu o periodizaci dějin, o schémata, která je rozčleňují. 

Taková schémata vytvářejí umělý dojem kontinuity a jistoty, tam kde žádná není, čteme ve 

zlomku z Patočkovy pozůstalosti. Společným poznávacím znamením jsou tu absolutně 

zobecňující tvrzení a zákony nadindividuálního charakteru, s platností několika 

historických epoch. Taková zjednodušující schémata, například začátek-pokrok-spása, 

nebo celek na nižším stupni-celek na vyšším stupni63 a jiná podobná, uměle překrývají 

dějiny něčím naddějiným, vposledu odvádějí od individuálního filosofického života, od 

 péče o duši, která se v něm odehrává. 

Patočka tu uvažuje o novém schématu-neschématu, podle kterého bychom dějiny 

nevnímali ani jako krok vpřed, ani vzad, ani pokrok, ani pád, dokonce ani za žádnou 

skutečnost, za žádný jejich výsledek. “Pouze tím, co ve společném světě výsledky 

umožňuje, co zakládá kontinuitu a tradici ve vzepětí se ke svobodě a odolávání tomu, co ji 

omezuje”.64 

 

Patočka navrhuje dělit dějinné epochy podle průlomů, provázených vždy „obrovitou“ 

společenskou konverzí, „neslýchanou µετανοεΐν”65, v mohutných dějinných procesech, 

otřásajících dosavadním smyslem a nacházejícím smysl nový – tak, jak to nakonec budeme 

v úhrnu číst v Kacířských esejích. 

V předdějinné epoše nedochází k žádnému otřesu světa. Ve světě není úzkost, 

nýbrž jen panika, strach, který je zároveň akutním vědomím závislosti na tom, co životu 

dává smysl, na mocnostech a bozích. „Budoucnost je prožívána jako opakování, avšak 

nikoli jako opakování vlastní, nýbrž opakování darované, které je návratem bohů ke 

společenství, které lidé nemohou ani zjednat, ani jím disponovat. (...) Svět před 

problematičností má smysl jen díky tomu, že existují moci, démonično, bohové, kteří stojí 

                                                
62 PATOČKA, Jan. Péče o duši. První díl, Několik poznámek o pojmu „světových dějin" (1935). Praha: 
Oikoymenh, 1996. Str. 56. 
63 PATOČKA, Jan. Péče o duši, Třetí díl, Pět zlomků ke schématu dějin. Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 511. 
64 Ibid. 
65 PATOČKA, Jan. Péče o duši, Třetí díl, Mají dějiny smysl?.  Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 80. 
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nad člověkem, vládnou a rozhodují o něm. Není to člověk, který stojí v centru a o kterého 

běží.“66  

Velkou konverzí, proměnou, období před-dějinné končí. Změna přichází s otázkou, 

s problematičností, s požadavkem na to „být opravdu lidmi“; jak vykročit od nečasovosti 

života v mýtu ke svobodnému životu, od orgiasmu, starosti o pouhou úživu k zodpovědné 

péči o duši. Přináší možnost vlastních dějin uvnitř přirozeného světa. Obvykle se 

zdůrazňuje “fenomén společenské paměti, která s písmem se buď vůbec vynořuje, nebo v 

něm má svou nejpevnější oporu.“67 Patočka tuto konverzi označuje za “platónskou”, 

umožňující pohled na neměnné, věčné dobro, jako cíl cesty individuální duše, “v podobě 

vnitřního rozhovoru duše” se sebou samotnou, přičemž se v tomto rozhovoru vynořuje 

nesmrtelnost. Poprvé se objevuje nesmrtelnost individuální, odvozená od života jako 

vlastního výkonu. Zodpovědnost a kázeň vítězí nad tělesným světem, jeskyní, orgiasmem. 

„ Duše je absolutně svobodná, tj. volí svůj osud.“ 68  

Další konverze posunuje myšlení od absolutního a nadosobního dobra k 

personalizované osobě boha, který na člověka shlíží, aniž může být sám zahlédnut: 

„transcendentní bůh v kombinaci se starozákonním Pánem dějin se stává hlavní osobou v 

tomto vnitřním dramatu, které činí dramatem spasení a milosti.“ Člověk je redefinován 

skrze svoji oddělenost – od boha, přírody, všeho absolutního. Vše podléhá objektivizaci, 

převodu na uchopitelné jsoucno, které se dá uchopit a tedy ovládnout lidskou myslí. 

Matematický rozvrh přírody se stává úhelným kamenem světa. Spolu s křesťanstvím ale 

celá epocha postupně upadá, od pozitivismu do nihilismu, a směřuje k poslední konverzi, 

kterou jakoby Patočka otevřel parafrází z Písma „Bože, Bože, proč jsi nás opustil?“.69  

Pro pochopení této konverze musíme chápat položenou novozákonní otázku jako 

odpověď; jako konstatování charakterizující nový dějinný celek. Bůh svět opustil a svět 

ztratil možnost absolutního. Vyrovnat se s takovou situací je možné pouze smířením se s 

relativností smyslu a světa, s tím že žádné jsoucno nemůže být absolutní – ani bůh, ani 

příroda, ani moderní přírodověda. Odpovědí se stává samotné bytí, zjevování, které je vždy 

možné pouze jako ukazování se někomu. Přechod od zavřené duše k “otevřené duši". V 

„nezakotvenosti, v němž jedině se může realizovat smysl absolutní a lidstvu přece 

přístupný, poněvadž problematický“.70  

                                                
66 PATOČKA, Jan. Péče o duši, Třetí díl, Pre-historické úvahy. Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 28. 
67 PATOČKA, Jan. Péče o duši, Třetí díl, Počátek dějin. Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 42. 
68 PATOČKA, Jan. Péče o duši, Třetí díl, Je technická civilizace úpadková, a proč?. Praha: Oikoymenh, 
2002. Str. 106. 
69 CHVATÍK, Ivan. 2006. Jan Patočka a jeho filosofie dějin [online]. Praha: Centrum teoretických studií [cit. 
Z 5. 5. 2015]. Dostupné z: < http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-14.pdf >. 
70 PATOČKA, Jan. Péče o duši, Třetí díl, Mají dějiny smysl? Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 81. 
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Epochy dějin prolamované otřásajícími konverzemi vidí Patočka ve stálém vztahu k 

člověku, k přirozenému světu jeho existence, v jeho dovršování, tam, kde se člověk stává 

„spravedlivým a pravdivým tím, že se stará o duši“.71 Podle Jana Patočky to znamená, že 

„že pravda není jednou provždy dána“, že je to naopak „celoživotní zkoumavá, 

sebekontrolující, sebesjednocující myšlenkově-životní praxe“. Přivádí nás to k práci 

helenisty Vojtěcha Hladkého.72 Jan Patočka je v Hladkého práci na první pohled 

překvapivě konfrontován s filosofií subjektu Michela Foucaulta a s historikem antické 

filosofie Pierrem Hadotem, resp. s tou částí jeho výkladů, týkající se duchovních cvičení. 

Patočkova péče o duši i Foucaultova „péče o sebe“ nesou v této konfrontaci zřejmé styčné 

plochy s tématem konverze, která je Hadotovi hodnotícím hlediskem nejen v oblasti řecké 

(helénistické) filosofie, ale filosofie vůbec, filosofie pojaté nikoli jako teoretické myšlení 

(„teoretizování“), jako stálé duchovní cvičení (oné „sebesjednocující, myšlenkově-životní 

praxe“ podle Jana Patočky), směrem k transcendentnímu přesahu lidské subjektivity, k 

vnitřní konverzi sebe sama. 

Zde, v tématu péče duše o svou duši, se otevírá fenomenologická perspektiva 

Patočkova myšlení, originálně překračující teoretickou fenomenologii, v jejím konkrétním 

obrácení a nasměrování k člověku, k jeho životu ve společnosti a v dějinách. 

 

Vlastní lidské dějiny podle Patočky začíná s možností otázky, na kterou předem neznáme 

odpověď. Takové otázky člověka uvádějí do nejistoty, vnášejí problematičnost do 

stávajících tradičně uspořádaných společenských institucí a struktur. Svět nedějinný, 

uzavřený v mýtech a rituálech, opakovaných pod dozorem bohů, se hroutí. Tady můžeme 

nalézt počátek času, dějinnosti a filosofie, jak je definovaná výše.  Problematičnost 

ustanovuje nové vnímání času a otevírá svět s bezpočtem možností, nicméně bez 

jednoduchého manuálu, jak mezi nimi vybrat ty správné.73 

 Patočka pracuje často s pojmy života ve vzmachu a života v úpadku, ve smyslu 

dvou se potřebujících a doplňujících se protikladů.  Vzmachem se dá nazvat pouze 

svobodné jednání, které vědomě navazuje a opakuje smysluplné jednání našich 

předchůdců, v protikladu k potlačování problematičností a touze po věčném návratu do 

místa bezčasí a nesvobody.  

                                                
71 PATOČKA, Jan. Péče o duši, Třetí díl, Evropa a evropské dědictví do konce 19. století. Praha: 
Oikoymenh, 2002. Str. 87. 
72 HLADKÝ, Vojt ěch. Změnit sám sebe: duchovní cvičení Pierra Hadota, péče o sebe Michaela Foucaulta a 
péče o duši Jana Patočky. Červený Kostelec: Mervart, 2010. 
73 CHVATÍK, Ivan. 2003. Kacířské pojetí evropského dědictví v pozdních esejích Jana Patočky. In: Reflexe: 
Filosofický časopis. (25): 3-20. 
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Absolutním se stává pouze to, že absolutní smysl není. Udržet v sobě tento rozpor, 

problematizovat, žít ve vědomé, zodpovědné nejistotě je rozvrh, který má jediný smysl. 

Opakováním minulého podstatného jednání se zároveň přiznáváme k dějinám a 

pokračujeme v nich. Filosofie dějin je tedy výzkumem smyslu obsaženého jako možnost v 

lidské dějinnosti. 

 

 „Přirozený svět“ je speciálně definovaný a používaný pojem k popisu „duševní krize“ 

moderního člověka. Moderní člověk dnes žije ve zdvojeném světě, světě přirozeně daným 

svým okolím, do kterého se rodí, a ve kterém je klíčový „vztah k tomu, co již je pro nás ve 

světě připraveno, co nás přijímá a předchůdně již musí být zde, máme-li moci žít a 

provádět všecek další životní pohyb.“74 Okolí přirozeného světa je složeno ze dvou složek, 

první danostní, která zahrnuje zformovaný smyslový materiál, přítomnost, minulost a 

zkušenost (cizí i vlastní), a druhou složkou interpretační, která je extrapolací jednotlivých 

faktických zkušeností a vytváří jakousi kvazi-zkušenost75. „Člověk nezačíná svou 

zkušenost nikdy od nuly, nikdy nepřijímá chaos, ale rodí se do „hotového“ světa - Proto 

přirozený svět.“76 Život v přirozeném světě je životem mezi skutečnostmi, které jsou zde 

bez našeho svobodného zásahu, pouze na základě faktu zkušenosti, jsou zde před 

teoretizováním.77  

Svět překračujeme s použitím jazyka, který vytváří nové dosud se nevyskytující 

jsoucna (např. geometrie, matematika).  Moderní přírodověda ale začala svět, a pozici 

světa přirozeného, radikálně rekonstruovat: „Co dosud platilo za skutečnost, již jí není“.78 

Svět moderní přírodovědy se pasoval dole světa původního, za počátek, místo světa 

přirozeného. Tento rozštěp a následná nejednota je podle Patočky vlastním zdrojem krize 

moderního člověka.  

  Řešení Patočka vidí v převedení přirozený svět a svět moderní přírodovědy na 

jeden jmenovatel, na něco v podstatě hlubšího a společného oběma světům - fysis. 

„Zjevování věcí, jež [tato fysis v podobě časoprostoru] umožňuje, není [primárně] 

zjevování pro subjekt, nýbrž zjevování jakožto vystupování do singularity, [tj. jakožto] 

vznikání. Je to zjevování, k němuž jsou singularizované věci samy vnitřně lhostejné, 

                                                
74 PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy II. Praha: Oikoymenh, 2009. Str. 197. 
75 PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy I. Praha: Oikoymenh, 2008. Str. 133. 
76 Ibid. str. 134. 
77 CHVATÍK, Ivan. 2010. Patočkova kritika pojmu „přirozený svět“.  In: VELICKÝ, Bedřich et al. Spor o 
přirozený svět. 1. vyd. Praha: Filosofia. Str. 55-68. 
78 PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy I. Praha: Oikoymenh, 2008. Str. 135. 
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zjevování sobě samému nezjevné, zjevování ponořené v noční temnotu prajsoucna i 

prabytí.“79 

Vše (jsoucna) je možné najednou převést na pohyb pod vládou fysis, jednotlivosti 

věcí i člověka. Věci jsou ke svému zjevování vnitřně lhostejné, člověk se však aktivně 

vztahuje ke světu a sobě a na bytí mu vnitřně záleží.  Zde někde je ukotvená Patočkova 

teorie tří pohybů lidské existence, jejíž dovedení do filosofie dějin (výše) lze nalézt 

v Kacířských esejích.  

Tedy rozdílem mezi bytím věcí a člověka je svoboda, která pramení z toho, že 

člověk není izolovaná uzavřená věc, ale otevřené temporální jsoucno, jehož způsob bytí je 

rozumět své v minulosti vzniklé situaci, rozvrhovat budoucnost a v tomto horizontu jednat.  

S možností vztahovaného života vyvstávají otázky po smyslu a správnosti rozvrhování 

vlastního života. Smysl podle Patočky, zopakujme výše rozebírané, tvoříme opakováním 

toho podstatného, odhaleného v minulých svobodných jednání a cílem a smyslem života je 

tak svobodný život sám. Svoboda je neustále ohrožována (uvnitř i zvenku), na pomoc nám 

přichází politický život, poprvé plně uskutečňovaný v řecké polis – prvním společenství 

svobodných, žijících a soupeřících individuí, která se řídí předem stanovenými pravidly.  

 

Patočka se v Kacířských esejích výslovně odvolává na Eugena Finka, nakolik ve vztahu k 

veškerému fenomenologickému vykazování stanovil jako „neodlučný pól“ lidskou 

subjektivitu, ono „zakoušející Já“, vnášející do fenomenologie svou lidskou existenci. 

Vrací se tak k původnímu Husserlovu předpokladu, že veškerá fenomenologie není ničím 

jiným než tázání po životu, jenž dává smysl, tak jako je i „myšlení ze své podstaty 

otevíráním člověka ke světu“.80 Přičemž k tomuto otevření se světu náleží vše, co k němu 

bytostně patří a co Patočka v Kacířských esejích jen rekapituluje a což v jeho výslovných 

vyjádřeních shrnujeme i s ním. Počínají-li veškeré dějiny v okamžiku, kdy je vytčen „cíl, 

který dříve nebyl zde“81, je jím „jiný způsob chápání životního smyslu“82, jako 

„vzmach“83, tedy právě pohyb transcendování, který sebou nese „nekrytý život“84 a 

„otevřenost pro otřásající“85, což původně znamená „otřesení akceptovaného smyslu“86 v 

této nové situaci přijetí „zodpovědnosti“ vzhledem k nově se vynořujícímu smyslu. Dějiny 

                                                
79 PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy II. Praha: Oikoymenh, 2009. Str. 312. 
80 M. Petříček tu připomněl  formulaci E. Finka,  Ibid. str. 2-8. 
81 PATOČKA, Jan. Péče o duši, Třetí díl, Kacířské eseje. Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 47. 
82 Ibid. str. 51. 
83 Ibid. str. 53. 
84 Ibid. str. 53. 
85 Ibid. str 58. 
86 Ibid. str. 73. 
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jsou podle Patočky založeny právě tímto pohybem transcendence z výchozí, světu otevřené 

subjektivity, směrem ke smyslu a přijeti zodpovědnosti k němu – v pohybu o sebe pečující 

duše. Tak také Patočka  praví: „Historie není pohled, nýbrž zodpovědnost.“87 

                                                
87 Ibid. str. 63. 
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KAZUISTICKÉ NÁLEZY  

 

Myšlení Jóhannna Árnasona a Jana Patočky, doplňované komplementárně bádáním 

Jaroslava Krejčího, se vnitřně dotýká nejen ve smyslu intelektuálním: bylo zřejmě 

významně posíleno i v osobních setkáních88, sdílením shodné kulturní, akademické a 

politické atmosféry. 

Patočka a Krejčí se v závěru čtyřicátých let 20. století věnují přednáškové činnosti, 

první na Karlově univerzitě, druhý na Vysoké škole politické a sociální. Krejčí v 

předmluvě své poslední knihy89 mluví o několika vzájemných návštěvách, kde se oba dva, 

už docenti, setkávali při rozhovoru “nad šálkem čaje”. Patočka v té době přednášel 

předsókratovskou a klasickou řeckou filosofii a připravoval skripta věnovaná 

předsókratikům, jež ho etablují natolik, že bude vydání Svobodových Zlomků 

předsokratovských myslitelů v roce 1962 recenzovat.90 Od roku 1947 pořádal Patočka na 

filosofické fakultě zároveň semináře pro poslední, ještě otevřený ročník sociologie, než 

bude tato disciplína nepřízní režimu zavržena. Tehdejší student Jiří Musil vzpomíná, že 

tomuto ročníku, ve kterém se Musil sešel s E.Gellnerem, „fenomenologicky orientovaný“ 

Patočka doporučil k četbě především Maxe Webera, autora který se v Patočkových 

vlastních pracích objevuje už od 30. let. 91 

Již v roce 1949 je Patočka z univerzity propuštěn, od r. 1950 působí v ústavech 

Československé akademie věd. Krejčí (syn předsedy protektorátní vlády Jaroslava 

Krejčího, odsouzeného na pětadvacet let žaláře) je v roce 1954 zatčen za velezradu a 

uvězněn až do amnestie v roce 1960. To už na konci roku 1959 přijíždí do Prahy z Islandu 

mladý stipendista Jóhannn Pál Árnason, aby zde od následujícího roku studoval filosofii a 

historii. Bude tomu tak v duchu Patočkova důrazu na “hluboký děje-pis”, na pojetí dějin v 

jejich dějinnosti – v „rozumějícím“ přístupu k historii a sociologii, který bude vrcholit v 

Árnasonově civilizačním modelu.  

V pozadí se zřetelně uplatňuje Toynbeeho pluralitního pojetí civilizací, nadále v 

rozumějícím přístupu dle Maxe Webera. Krejčí čte Toynbeeho a Webera jako přípravu k 

                                                
88 KAŠPAR, Jan. 2012. Osudy - Jóhann Páll Árnason [rozhlasový záznam]. Český rozhlas Vltava [cit. 2015-
05-05]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/johann-pal-arnason-ve-vltavskych-
osudech--1140835. 
89 KREJČÍ, Jaroslav a TOMEŠ, Josef, ed. Praha - Vídeň - Lancaster: stopami makrosociologického pohledu 
na dějiny a přítomnost: výbor ze studií. 1. vyd. Praha: Pro Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava 
Krejčích vydal Ústav T. G. Masaryka, 2011. 
90SVOBODA, Karel, ed. Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha: Nakladatelství Československé 
akademie věd, 1962. 
91 Srv. PETRUSEK, Miloslav. 2011. Existencialismus a sociologie. Lidé města/Urban People. (3). 
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historicko-sociologické práci, ke které systematicky přikročí ve svém exilu v 70. letech92. 

U Patočky si troufáme domýšlet, že pojem tvořivých energií, jak se objevuje už v jeho 

předválečných pracích, je odvozen od Toynbeeho konceptu tvořivých menšin. Širší recepci 

Toynbeeho čteme v rukopise Nadcivilizace a její vnitřní konflikt, z Patočkovy pozůstalosti, 

datovaném přibližně druhou polovinou 50. let (J. Árnason připomíná, že zřejmě v té době 

napsal Patočka k Toynbeemu rovněž časopiseckou recenzi.) V Nadcivilizaci se pracuje i s 

Weberovým pojmem racionalizace jako “základním a určujícím společenským faktorem 

moderní civilizace”, onoho “nového typu civilizace, tj. civilizace vedle jiných (…) jakési 

´nadcivilizace´”.93  

 

Zde, v přístupech Patočkových, Árnasonových i Krejčího, se také postupně vynořuje 

otázka smyslu jako odpovědného rozvrhování jednání na základě smysluplného minulého. 

Árnason začlenuje toto hledisko do svého civilizačního modelu, a to v několika úrovních, 

jako “doménu smyslu”, vedle domén moci a bohatství, a jako smysl kontextuální, tvořící 

nedílnou součást obecného náhledu na konstituující rysy civilizace. Krejčí hledá smysl 

skrze paradigmata lidského údělu v jeho “proměnlivých tvářích” v jednotlivých 

civilizačních formacích. 

Když vypočítává Patočka znaky před-dějinné epochy, v níž se teprve bude smysl 

nalézat, mluví o zde již „předem připravené odpovědi na každou otázku“94, a proti tomu o 

opaku tohoto postoje – průlomu problematičnosti do dosavadní “jistoty”, takového, že je 

zároveň průlomem do otevírající se dějinnosti. Árnason tento moment nespatřuje jako 

jedinečný, rozpoznává jej jako obecný v civilizačních procesech. Jakožto součást 

imaginativních signifikací jej umísťuje do pluralitních procesů, v nichž se strukturuje 

sémantické pole, kterým se společnost navenek reprezentuje – tak, aby v sobě předem 

obsahovala odpovědi na otázky, mezi nimiž je otázka smyslu tou nejzásadnější.95 

Patočka ve svých úvahách ztotožňuje rozhodující dějinné rysy s počátkem filosofie, 

s řeckou polis či s útvarem řecké tragédie, jak se vynořují ve starověkém Řecku. Zvláště v 

období osové doby, kde Patočka zahlédá i pravý počátek dějin. Činí tak ve shodě (dalo by 

se dokonce hovořit o tvůrčím navázání) s Karlem Jaspersem, žákem a přítelem ještě Maxe 

Webera, stejně jako přítelem (a celoživotní oporou) Hannah Arendtové. Jaspers, který téma 

                                                
92 ÁRNASON, Jóhann.2014. Jaroslav Krejčí, 1916–2014. In: Historická sociologie. (1). 
93 PATOČKA, Jan. Péče o duši. První díl, Nadcivilizace a její vnitřní konflikt. Praha: Oikoymenh, 1996. Str. 
247. 
94 PATOČKA, Jan. Péče o duši, Třetí díl, Mají dějiny smysl?. Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 70. 
95 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill  
, 2003. Str. 221. 
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osové doby nastolil, byl Patočkovi blízký nejen svým existencialisticko fenomenologickým 

filosofickým náhledem, ale také podobným, jak u Patočky, tak u Jasperse, více či méně 

zjevným weberiánstvím. V úhrnu těchto duchovních přináležitostí jsou si Jaspers i Patočka 

blízcí i jako intelektuální typy.96  

           V duchu svého univerzalistického náhledu na dějiny („univerzální dějiny“) nachází 

Jaspers v dějinném ohnisku osové doby „člověka vědomého si sebe sama“ – a tento nález 

zřetelně rezonuje i u Patočky, naposled v Kacířských esejích. „Vědomí si uvědomilo 

vědomí a myšlení se stalo samo sobě objektem,“ píše se doslova v Jaspersově díle Vom 

Ursprung und Ziel der Geschichte,97 věnovaném osové době. Člověk jako osoba žijící 

v čase si je vědom svého limitu, z jehož nejzazší hranice rozvrhuje zpětně možnosti svého 

pobývání na zemi, „uvědomuje si bytí v celku, sebe sama i se svými omezeními, kdy se 

před ním otevírá hrůznost světa i vlastní bezmoc“. Z takto konkrétní lidské existence, 

v určitém „zde a nyní“, povstává veškerá schopnost trancendence, spočívající v uvědomění 

vlastní svobody, totožné v tomto smyslu s etickým rozměrem lidského bytí. Jaspers spojuje 

osovou dobu kolem poloviny prvního tisíciletí př. Kr se současným působením Konfucia a 

Lao-c´v Číně, s Buddhou v Indii, s palestinskými proroky Eliášem, Izaijášem a 

Jeremiášem, v Řecku s autory tragédií Aischylem, Sofoklem a Euripídem, historikem 

Thúkýdidem, s „fyzikem“ Archimédem a nade všechno se Sókratem, následovaným 

Platónem a osobnostmi, jež rozhodující „obrat“ osové doby přímo zosobňují v jejím 

významu epochálním a celoplanetárním.  

Johann Árnason připomíná s Jaspersem v obecných rysech souznícího Shmuela N. 

Eisenstadta (který v osové době rovněž zastihuje člověka, jenž „již není bezpečně uzavřen 

sám v sobě. Stává se nejistým, ale současně otevřený novým možnostem. Může slyšet a 

rozumět tomu, na co se dosud nikdo neptal a co nikdo dosud nehlásal.“);98 osovou dobu 

však prolonguje až do prvního století po Kristu, tj. zahrnuje do ní i nástup křesťanství, a 

posléze i islám. Eisenstadt  nicméně odmítá – a zde nastupují i námitky Árnasonovy99 a 

zároveň formulace vlastního kréda – Jaspersovu ideu „univerzálních dějin“. Namísto toho 

                                                
96 Pozn. Jasperse (a vlastně i Patočku v podobném intelektuálním typu) výstižně charakterizuje jedna z glos, 
kterými M. Petrusek zdůrazňuje existencialistický přístup obou myslitelů k osové době. Jaspers je ten, který 
„v mnoha ohledech vrací filosofii tu formu svobodného přemýšlení o životně důležitých otázkách, jež byla 
charakteristická pro humanistické spisovatele osvícenecké epochy – Lessinga, Herdera, Humboldta a Goetha 
a která regenerovala alespoň částečně v tzv. filosofii života a filosofii kultury – u Simmela, Spenglera, 
Huizingy...“ (cit. Gajděnko, P. P., in: PETRUSEK, Miloslav. 2011. Existencialismus a sociologie. Lidé 
města/Urban People. (3). Str. 364). 
97 JASPERS, Karl. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. München: Piper & Co., 1983. 
98 PETRUSEK, Miloslav. 2011. Existencialismus a sociologie. In: Lidé města/Urban People. (3): 339-372. 
99 ÁRNASON, Jóhannn. Rehistoricizing the Axial Age. In: BELLAH, Robert Neelly, ed. a JOAS, Hans, 
ed. The Axial Age and its consequences. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2012. 
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postuluje pluralitu těchto „univerzálních dějin“, z nichž teprve a v jejich rámci se rozvíjejí 

jednotlivé civilizace, nahlédnutelné pouze v dlouhodobých trajektoriích. Jaspersem 

započatý diskurs se tu posouvá v tom smyslu, že Eisenstadt „posunul těžiště této diskuse 

od filosofie dějin k historické sociologii,“ shrnuje Árnason.100   

 Pluralitní přístup k civilizacím nárokuje Árnason vzhledem k Patočkovu pojetí 

osové doby i tam, kde „Patočkův výklad metafyziky jako způsobů myšlení zahrnuje 

rekonstrukci jejích řeckých vzorů“, řeckého vidění vztahu člověka ke světu jako celku, a v 

něm „sókratovský moment jako model nepředmětného myšlení“.101 Kdyby se toto 

předmetafyzické pozadí Platóna a Aristotela vzalo za výchozí bod kritické destrukce 

metafyzického rámce, pak bychom lépe chápali – Árnason přímo cituje Patočku – 

„příbuznosti, které řeckou filosofii vážou k filosofickým počátkům orientálním, které se 

rozvinuly prvně asi v téže ´osové době´ a při vší hluboké odlišnosti mají leckterý tón 

připomínající presokratovskou epochu“.102 Patočkou opomenuté duchovní procitnutí, jak 

k němu obdobně dochází i v neevropských civilizacích, především v indické a čínské (a 

připomenut by měl být i Zarathustra v civilizaci perské), klade Árnason do souvislosti 

s Patočkovým „helenocentrismem“; natolik důsledným, „že nepřijímal konvenční názor, že 

Evropa je produktem – či dědičkou – dvou tradic, řecké a židovské; měl za to, že židovská 

složka musela být přetvořena Řeky, jmenovitě platónskými ideami, než se mohla podílet 

na historické formaci Evropy“. 

Eisenstadtova historicko sociologická pozice, vedle pluralitního 

civilizacionistického přístupu, pokračuje Árnason, metafyzický rámec těchto úvah 

neopomíjí, klade však ve své reinterpretaci silný důraz „na tzv. kulturní ontologie – 

kulturně kodifikované artikulace světa, přičemž Eisenstadt použil distinkce mezi 

transcendental a mundane“ (obtížně přeložitelné termíny, jen přibližně se kryjící 

s dichotomií „mimosvětského“ a „světského“), „aby definoval společného jmenovatele 

osových změn“.103  

 

„Ontologická perspektiva“ civilizační analýzy, která se tu s Eisenstadtem a Árnasonem 

otevírá, vede k celkové úvaze o „metafyzice jako civilizačním fenoménu“, resp. o 

„metafyzických dimenzích civilizace“, přičemž dává Árnason Patočkovy myšlenky do 

                                                
100ÁRNASON, Jóhann. Negativní platonismus: Mezi dějinami filosofie a filosofií dějin. In: CHVATÍK, Ivan, 
ed.Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie. Praha: FILOSOFIA, 2009. Str. 495. 
101Ibid. str. 494. 
102 PATOČKA, Jan. Péče o duši. První díl, Negativní platonismus. Praha: Oikoymenh, 1996. Str. 309. 
103 ÁRNASON, Jóhann. Negativní platonismus: Mezi dějinami filosofie a filosofií dějin. In: CHVATÍK, Ivan 
, ed. Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie. Praha: FILOSOFIA, 2009. Str. 495. 
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souvislosti s Whiteheadovým výrokem, že civilizace bez metafyzických předpokladů není 

možná. V pozadí tu lze rozpoznat Patočkovy poznámky o spojení metafyziky a theologie 

jako „základním duchovním faktu evropské civilizace“, oproti lehkovážnému zavržení 

metafyziky jako více či méně sekularizované odnoži theologie (jak tuto anti-metafyzickou 

frontu otevřel August Comte a jak pokračovala až k bigotnímu marxismu). Árnason ze své 

pozice civilizační perspektivy  poznamenává, že „duchovní fakt je rovněž – a to ve značné 

míře – faktem institucionálním: theologický rámec přece patřil k základním strukturám 

středověkého křesťanství, (...) jakožto rozhodujícího zdroje evropské identity... jasný 

případ metafyzické komponenty, která spoluutváří civilizační rámec, a východisko pro 

srovnávání s jinými historickými formacemi“.104 

             Co se pak týče „překladatelské role“ metafyziky, kterou jí Patočka přisuzuje, lze tu 

– doplňuje Árnason – „zdůraznit transformativní dopad řeckých pojmů na židovská témata 

zděděná křesťanstvím a tradovaná Římany“ (dotýkáme se této souvislosti dále v této práci, 

v kazuistické studii věnované řeckému fenoménu), v rámci obecných úvah o procesu 

přivlastňování si jiných tradic a přetváření těchto výpůjček do integrálního celku. V 

konkrétním případu řecko-židovského kontaktu tu „došlo ke skutečnému setkání dvou 

tradic, a tím i civilizací, k překročení kulturních tradic, které změnilo obě strany radikálním 

a závažným způsobem“. Výsledek tohoto setkání, tj. křesťanská, resp. západokřesťanská 

verze monoteismu  – v „kontinuitě  ztělesněné v metafyzicko-theologickém nexu“, v 

„inkorporaci klasických základů“ – vytvořil „rámec pro pochopení a reinterpretaci 

minulosti, (...) pro celkovou vizi civilizačního kontinua, které začíná klasickým 

starověkem“.105  

 Téma metafyziky jako civilizačního faktoru lze rozvíjet i v Patočkou 

zdůrazňovaném spojení metafyziky se svobodou. Vztah metafyziky a svobody v jeho 

komplexitě a tak, jak se vyjevuje v dějinách, rozkrývá Árnason výchozím poukazem na to, 

že se svoboda již ve svém základním výměru „jeví jako předpoklad pro artikulaci 

metafyzického stanoviska: metafyzická vzdálenost od empirického světa předpokládá 

univerzálnější a základnější nedourčenost, která definuje lidský způsob bytí ve světě“. 

Projekty, z nichž se skládá metafyzická tradice „lze nazírat jako historické a v tom smyslu 

specifický výraz obecnějšího antropologického potenciálu“.106 Což platí i o Sókratově 

formulaci svobody „pomocí myšlenky nevědoucího vědění,“107 která byla – soudí Árnason 

                                                
104 Ibid. str. 496. 
105 Ibid. str. 496-7. 
106 Ibid. str. 497. 
107 PATOČKA, Jan. Péče o duši. První díl, Negativní platonismus. Praha: Oikoymenh, 1996. Str. 324. 
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– spíše „posledním aktem prehistorie než počátkem metafyziky“, posouvající se dále 

k Platónovi a odtud ještě dál.  

Moderní myšlení, vyvíjející se k silnějšímu důrazu na lidskou autonomii, dojde k 

nejzazší mezi metafyzické trajektorie v německém (kantovském) „principu autonomního 

rozumu v modelu kosmického řádu na postupu“; zároveň však s požadavkem „prominentní 

úlohy propůjčené lidskému jednání a lidským dějinám v kontextu tohoto všeobjímajícího 

systému“. Tato „radikální autonomie“ či „humanismus umocněný hegelovskými 

kategoriemi“ nicméně ve společensko-historickém reálu osudně selhávají – dovozuje 

Árnason – v transformaci do jiného metafyzického systému, tentokrát s materialistickou 

orientací. Myšlen je marxismus, ideologicky pervertovaný v totalitní společnosti, v níž je 

svoboda redefinována jako pochopená nutnost.108 Toto milieu tvoří i nevyslovené pozadí 

Patočkových úvah z padesátých let, zejména Negativního platonismu. 

 Árnason v této souvislosti uvádí příklady, v nichž bylo „lidské sebeobjevení, 

sebestvrzení a seberealizace“ a jeho „zespolečenštění“ transformováno do vizí v rámci 

klasické sociologie. Tak Durkheim nastínil „teorii pohybu lidských společností od 

sebeinstituce v náboženském hávu k uvědomělejšímu a adekvátnějšímu médiu 

demokratické politiky“, v níž je centrálním aktérem „nikoliv lidské individuum či lidstvo 

jako megasubjekt, nýbrž společnost, chápaná v duchu stejných kantovských zdrojů, 

z jakých vycházel německý idealismus“. Max Weber oproti tomu podal výklad 

historických transformací lidského údělu až k pochopení, že „smysl je lidský artefakt 

aplikovaný na svět“, čehož výsledkem se však stalo „odkouzlení světa“ a nová hrozba 

„lidské autonomii, tentokrát od aparátů, které měly původně promítnout adekvátní vědění 

do efektivní kontroly, avšak nabyly nekontrolovatelné vlastní dynamiky“.109 Jak 

z Durkheima, tak z Webera těží ve svých „politických dějinách náboženství“, připomíná 

Árnason, nejpropracovaněji Marcel Gauchet.110  

 Interpretace lidského údělu v jeho svrchované autonomii byly ve svém 

antropocentrickém soustředění dovedeny až k modernímu humanismu, a inverzně i 

k protiproudům, které tento humanismus kritizují. Patočka – oceňuje Árnason – byl z těch 

myslitelů, kteří „artikulovali pluralitu tohoto diskursivního univerza“, třebaže cele 

soustředěný na antropocentrický model řeckého myšlení. Pochopený jako „ideální typ“, 

v situaci již odtržené od řeckého kontextu, kdy božská povaha řeckého vědění ustoupila 

oné substituci, v níž se svrchované lidstvo, v nároku „na neomezené kognitivní a praktické 

                                                
108 ÁRNASON, Jóhann. Negativní platonismus: Mezi dějinami filosofie a filosofií dějin. In: CHVATÍK, Ivan, 
ed. Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie. Praha: FILOSOFIA, 2009. Str. 497-8. 
109 Ibid. str. 498. 
110 GAUCHET, Marcel. Odkouzlení světa.CDK, 2004. 
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ovládnutí světa“, staví na místo vyhrazené božské autoritě. Patočka tyto historické 

souvislosti, resp. jejich podobu v událostních dějinách, spojuje s obecnějšími problémy – 

nicméně (a ačkoliv se vyjadřuje krypticky) vědom si temného proudu, strhávajícího 

směrem k totální lidské nadvládě nad dějinami a společností, jak si ji přisvojilo 

„marxisticko-leninské fantasma“. Jak se však také objevuje – připomínáme závěrečný 

„kacířský esej“ – i v temných událostech „válek 20. Století“ a „20. Století jako války“. 

 Husserlovská Krisis, vyložená na selhávání přírodních věd v jejich rigidně 

scientistickém popisu i v nároku na ovládání světa, jak ji Patočka zapracovává do své 

„kacířské“ filosofie, má obdobné projevy „v marxisticko-leninském projektu“, doplňuje 

Árnason. Stejné scientistické zaštítění, zastírání vlastního metafyzického původu a obsahu 

„tvrzením, že reprezentuje vědeckou racionalitu v její dokonalé a všezahrnující podobě“; 

kdy tzv. „vědecký světový názor“ sloužil k ospravedlnění politického programu 

zaměřeného na totální restrukturaci společenského řádu. Árnason odhaluje, že v této 

metafyzické aberaci zde došlo ke sloučení pokleslého scientismu a politického násilného 

projektu v náboženské dimenzi, čehož výsledkem byl „vznik ideologického systému, který 

se podjal tradiční úlohy náboženství v jeho funkci meta-instituce a meta-interpretace“, což 

také dalo režimu z toho odvozeného jeho „totalitní charakter“. 

 Patočka – ačkoliv trval na odlišení práce platónské akademie od vědy v jejím 

moderním smyslu – zaznamenal rovněž Platónovo úsilí o systemizaci pojmů, 

předznamenávající pozdější snahy vědeckého zkoumání.111 Souvisí tu i Platónův „krátký a 

katastrofálně neúspěšný pokus vstoupit do politiky“, přetavený nicméně v jeho učení do 

tezí, které měly paradigmatický charakter pro celou tradici politické filosofie. Zde také – 

poznamenáváme k tomu – nasadil Karl Popper svou obsáhlou kritiku politicky 

aplikovaného platonismu, jakožto kořenu všech novodobých totalit.112 Patočka ve svém 

pozdním díle dokazoval, že byla tato Platónova metafyzika vázána na projekt náboženské 

reformy, v úsilí o transformaci mýtu do náboženství, v jistém smyslu náboženství 

„morálního“.113 „Nezměnilo to sice náboženskou kulturu Řeků, avšak vytvořilo podmínky 

pro pozdější řeckou interpretaci křesťanského poselství.“114 

 Byl to „nadbytek smyslu“ v Platónově myšlení – usuzuje Árnason –, z něhož 

vyrůstalo jeho úsilí vybudovat systém. Z hlediska tohoto paradoxu je třeba nahlédnout i 

                                                
111 PATOČKA, Jan. Péče o duši. První díl, Negativní platonismus. Praha: Oikoymenh, 1996. Str. 324. 
112 Srv. POPPER, Karl R. Otevřená společnost a její nepřátelé. I, Platónovo zaříkávání. Praha: 
OIKOYMENH, 2011. 
113 Srv. PATOČKA, Jan. Péče o duši. Druhý díl. Platón a Evropa. Praha: Oikoymenh, 1999. Str. 256-264. 
114 ÁRNASON, Jóhann. Negativní platonismus: Mezi dějinami filosofie a filosofií dějin. In: CHVATÍK, Ivan, 
ed. Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie. Praha: FILOSOFIA, 2009. Str. 501. 
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úlohu mýtu jako „artikulaci lidského údělu“, jak to podávají řecké i biblické prameny – 

„specifičtěji o mýtu jako o lidském setkávání se světem“. Patočkovu výchozí interpretaci 

čte Árnason jako „kontrast mezi integrací a ohrožením: familiární, podpůrný a zdánlivě 

v sobě uzavřený svět je konfrontován s jinou dimenzí, jež sice otvírá průhled, ale také 

odkrývá základní zranitelnost, nejistotu a heteronomii lidského života“. Tato pre-artikulace 

lidského bytí ve světě poznamenala řeckou kulturu do té míry, že Patočka mluví o 

mytickém rámci řecké filosofie. „Mýtus zůstává aktivním a nezbytným nositelem smyslu 

ve filosofickém diskursním universu“, není diskvalifikován ani eliminován: „posun 

k filosofické reflexi je nutno vidět v jeho radikální inovaci. Reprezentuje totiž explicitní 

tázání konfrontované s původním odhalením světa.“115 V lapidární formulaci jde i zde o 

„vynoření problematičnosti“, Patočkou výslovně zjištěný např. v řecké tragedii. Filosofie 

se tak ve vztahu k mýtu dostává nejen do situace nepřetržitého zkoumání zděděných 

modelů a předpokladů, současně se stává středem pozornosti svět jako horizont zkušenosti 

a artikulace: svět je – jak Patočka zdůrazňuje – ranou řeckou filosofií tematizován jako 

struktura zjevování. 

 Jestliže přijímáme tezi, že se metafyzika snaží od počátku o systematizaci, jsme 

v její tradici svědky – dovozuje Árnason – stálé „souhry systematizujících a 

problematizujících proudů a debaty mezi nimi“; základní význam Platónova učení spočíval 

pro Patočku v tom, že i na nejvyšší úrovni systematizace zůstala „neporušena senzitivita 

k problémům“. Odtud se také dle Árnasona odvozuje nezbytnost pluralistických 

perspektiv, nuancovaný přístup ke kulturním a intelektuálním reprezentacím, k mýtu, 

filosofii i metafyzice, s pozorností k jejich „civilizačním konexím a implikacím“. 

    Mýtus zůstal – v ustavení Homérem a Hésiodem – životně důležitou silou řecké 

kultury i integrální složkou filosofické tradice. Vznik filosofie jako „tázacího způsobu 

myšlení“ byl na druhé straně úzce spjat s celou inovativní („agonickou“) dynamikou řecké 

polis, jak to Patočka analyzuje ve svých Kacířských esejích. Pokud jde o metafyziku a 

zejména o její nejvýznamnější platónskou formu, Árnason znovu připomíná její 

dlouhodobé civilizační souvislosti: v případě mýtu, filosofie i metafyziky „máme tu co 

dělat s konfiguracemi smyslu prostupujícími společenskými formami života“. Filosofické 

diskursy přitom mohou jak objevně „artikulovat širší civilizační premisy“, tak „vyústit do 

praktických a institucionálních orientací, často skrze dlouhodobé procesy a 

s dalekosáhlými adaptivními zvraty“. 

 

                                                
115 Ibid. str. 502. 
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Posloupnost mýtu, filosofie a metafyziky nicméně není, zdůrazňuje Árnason, 

„redukovatelná na logiku kognitivního pokroku“. Filosofická reflexe mytická témata 

transformuje, ale nezbavuje mytickou imaginaci její působivosti; metafyzický obrat mění 

směr filosofického zkoumání, ale neznamená nějaký soběstačný nový počátek. „Tyto tři 

interpretativní rámce se nadále překrývají a navzájem prolínají“ – a Patočkovo vlastní 

myšlení je toho nejlepším příkladem, nakolik také – poznamenává Árnason – otevírají 

spojení filosofie s kulturní hermeneutikou, popř. s transkulturní srovnávací analýzou.116  

Jestliže označil Patočka platónskou ideu za symbol svobody, „ryzí apel 

transcendence“117, chce Árnason pojem transcendence blíže objasnit. Vyloučíme-li 

konvenční antropocentrickou redukci, musí tato transcendence obsahovat víc než lidskou 

schopnost transcendovat vnější podmínky a empirická data“. Zkušenost svobody, jak ji 

pojímá Patočka, „je rovněž zkušeností sebetranscendování, a tento aspekt musí zahrnovat 

vztah k jinému elementu či dimenzi,“ přičemž není pochyb, že tímto místem 

existenciálního pohybu transcendence je svět. Na jedné straně v Patočkově interpretaci, 

analyzuje Árnason, „přesahuje idea jako symbol svobody lidské jednání i zkušenost“, čímž 

se stává protiváhou subjektivismu, který je trvalým pokušením moderního myšlení; na 

druhé straně však idea reprezentuje jinou moc „než jsou předmětnosti, které se vyskytují 

v universu, jsou v něm dány, a které nezbývá než uznat“.118  

          Důraz se posouvá na obecně sjednocující smysl, odlišný od Platónovy doktríny, ale 

vzniklý na jejím základě. „Těžištěm je přitom trans-subjektivní a trans-objektivní dimenze, 

kterou Patočka identifikuje s bytím ve světě,“ říká Árnason a cituje lapidární slova 

Patočkova: „lidský život je život v celku“. Idea je tedy redefinována ve vztahu ke světu, 

v Patočkově pojetí ve fenomenologii světa. Je ve světě přítomna v „transcendenci, která 

vede vnímání a porozumění za hranice daného – a v konečném důsledku k neohraničené a 

enigmatické totalitě světa“. Manifestuje se také, dovozuje Árnason, „v základní 

historičnosti bytosti schopné měnit jak sebe, tak své prostředí, a tato schopnost je zase 

neoddělitelná od charakteristicky lidské temporality, která umožňuje měnící se kulturní 

konstelace minulosti, přítomnosti a budoucnosti“.119  

 Svět, který trvá a rozvíjí se v čase „je společným kontextem těchto mnohočetných 

výrazů a artikulací“, promítajících se do různých kulturních znaků, včetně imaginárních, 

entia imaginaria, jak je Patočka ve své fenomenologii světa označuje: i ony značí lidskou 

                                                
116 Ibid. str. 503. 
117 PATOČKA, Jan. Péče o duši. První díl, Negativní platonismus. Praha: Oikoymenh, 1996. Str. 333. 
118 Ibid. str. 331. 
119 ÁRNASON, Jóhann. Negativní platonismus: Mezi dějinami filosofie a filosofií dějin. In: CHVATÍK, 
Ivan.Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie. Praha: FILOSOFIA, 2009. Str. 505. 
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schopnost nahlédnutí a artikulace světa, jako „stopy působnosti ideje v naší konečné 

zkušenosti“.120 Takto pochopená transcendence, navazuje Árnason, nutně navozuje otázku 

imaginace a její role v kontextu lidské svobody. V této oblasti Árnason sám – naznačili 

jsme už – promýšlí imaginární signifikace strukturující sémantické pole vnějších 

společenských reprezentací. 

 Patočkova fenomenologie světa se světa zmocňuje v jedné, zvláště výrazné 

interpretaci, uzavírá Árnason. Připomíná v této souvislosti Jeana Grondina v jeho ocenění 

fenomenologického průlomu ve filosofickém myšlení jakožto předznamenávajícího 

koncept hermeneutického obratu. Jestliže byl v Husserlově pozdním díle zatím jenom 

tušený, zůstal v Patočkově díle rozpracovaný; sice nedokončený, avšak tam, kde vyrůstá ze 

„setkání Husserla s Heideggerem“, představuje pozoruhodnou syntézu, ve které „ Patočka 

identifikuje fenomenologickou rovinu odhalené epoché  s pochopením bytí“ (zde cituje 

Árnason soudobého francouzského filosofa Renauda Barbarase v jeho eseji věnované 

Patočkovi). Jan Patočka – lze doříci – se tak ve svém díle dopracoval vlastního 

hermeneutického obratu. 

 

Ačkoliv se zdají celkové přístupy Jóhannna Árnasona a Jana Patočky, nahlížet téma naší 

práce z odlišných pozic, vnitřně spolu úzce konvergují, představují v mnohém 

komplementární pohledy na stejné téma.. Sbližují je světové, resp. „světovostní“ horizonty, 

v nichž jsou promýšleny. Je tomu tak nejen proto, že si jsou oba tyto přístupy disciplinárně 

– v historické, civilizacionisticky zaměřené sociologii a ve fenomenologicky orientované 

filosofii – jeden vůči druhému vítaným komplementem v rámci širšího interdisciplinárního 

náhledu, ale i ve společném zakotvení v „ontologické perspektivě“. Do tohoto diskursu 

přistupuje Jaroslav Krejčí víceméně logicky se svými „kulturně 

ontologickými“/paradigmatickými interpretacemi lidského údělu. 

 Celkově tu lze geneticky odvozovat z  fenomenologické sociologie, založené 

Alfredem Schutzem (Schützem), v propojení myšlenek Maxe Webera a Edmunda 

Husserla, a takto umožňující nově formulovat otázky existence, vzniku a udržování 

společnosti pomocí konceptu intersubjektivity. Dodnes je fenomenologická sociologie 

ceněna121 pro svůj přístup interpretační, rozumějící a hermeneutický, nakolik buduje 

duchovní prostor, v němž můžeme smysluplně komunikovat na bázi společných významů, 

                                                
120 PATOČKA, Jan. Péče o duši. První díl, Negativní platonismus. Praha: Oikoymenh, 1996. Str. 334. 
121 SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV. Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha: Sociologické nakladatelství 
(SLON), 1994. Str. 168. 
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které dáváme objektům, situacím a činnostem. Svět sám těmito interpretativními akty 

nabývá smyslu.  

 

V následujících, svého druhu kazuistických studiích, skromněji řečeno v črtách, se 

pokoušíme tyto náhledy aplikovat na konkrétní historický terén; s jejich pomocí zde 

rozpoznávat „postižitelné“ proudy v širším toku světových dějin, v jejich long durée 

dosahu; někdy poukázat i na singulární body rozhodujícího významu, ne-li zásadních 

obratů. Z indicií, které zanechaly starověké civilizace, jež jsme pro tyto studie zvolili, 

nechat vyvstat (případně fenomenologicky vyjevit) specificky ob-jevený fenomén jejich 

civilizačního profilu. 

 Jsme přitom vybaveni poznatky o daných civilizačních areálech a jejich epochách i 

o jejich širších souvislostech, jak se nám této báze dostalo díky přednáškovým cyklům doc. 

Zdeňka Pince a prof. Jana Sokola, v tomto smyslu vpravdě humanitních studií; slouží nám 

tu dále extrakty z paradigmatických děl, v rozpětí autorů od Arnolda Toynbeeho přes 

Bedřicha Hrozného po Jana Assmanna.  

Jeden z takto čtených autorů, assyrolog a kulturní antropolog Leo Oppenheim122, 

nám poskytuje i doporučení způsobu, jak studie starověkého světa, světa poskytujícího 

kusé informace o sobě samém, vést. Namísto atomizovaného hromadění a enumerativního 

řazení jednotlivých faktů, to „v zájmu předstírané objektivity“, snůšku faktů účelně 

redukovat a příslovečnou Occamovou břitvou vyříznout z bohaté historické tkáně jevy 

indikativní. To je postihnout, jak z jejich prostoru vystupují zakládající  fenomény 

dálkového obchodu, nových technologií, prostředků směny, vzniku měst, států a jejich 

institucí, vzniku písma a z něho povstavšího krásného písemnictví i zákonodárství... V 

takovýchto „velkých milnících“ (J. Šusta) koření společenská kulturní paměť. Na 

takovýchto základech radí Oppenheim načrtnout portrét dané epochy – dodejme – nikoli 

vědecký traktát, ve své sebeshlíživosti postrádající „ironický odstup sebekontroly“ (Peter 

Berger), ale obraz. Nikoli vystihující danou kulturu v detailní úplnosti, ale v jejích 

jedinečných barvách a rysech, včetně vrásek. Oppenheim sám takto skicuje svou „esej o 

babylonských a asyrských dějinách“. Domácím příkladem je nám obrazný jazyk Josefa 

Šusty, staršího klasika české historiografie (bohužel pozapomínaného: bez oslav si právě 

připomínáme 70. výročí jeho tragické smrti): v tomto ohledu jsou Šustovy Úvahy o 

všeobecných dějinách123 rovněž jedním z bibliografických zdrojů této práce. Forma eseje, 

jak ji aplikuje Oppenheim, víc než o výčet usiluje o porozumění, či dokonce „vcítění“; v 

                                                
122 OPPENHEIM, A. Leo. Starověká Mezopotámie: portrét zaniklé civilizace. Praha: Academia, 2001. 
123 ŠUSTA, Josef. Úvahy o všeobecných dějinách: velké milníky. Praha: Argo, 1999. 
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duchu weberovského Verstehen. V tomto smyslu je povzbudivé, že jak Jóhannn Árnason, 

tak Jan Patočka označují své, z hlediska vlastního vhledu rozumějící, své práce rovněž 

často za eseje.124 

 

Jak již uvedeno citovaným L. Oppenheimem, zvolili jsme pro kazuistické studie 

 a/ areál Blízkého východu, geograficky zahrnujícího jádro Mezopotámie, také oblast 

Syropalestiny a Malé Asie, historicky sceleného v 1. tisíciletí př. Kr. perskou říší; 

 b/ areál egejsko-řecký, až po civilizační extenzi řeckého fenoménu v helénismu, jenž bude 

kulturně vystřídán hegemonii perskou. 

         Nehledě na vzájemné, mnohdy štafetově předávané vlivy obou makroregionů i 

jejich vnitřních regionů, představují obě civilizační soustavy zároveň substráty dalšího 

civilizačního vývoje, především evropského. Odkaz akkadsko-babylonský a perský je spíše 

latentní, v Řecku asimilačně přizpůsobený a „přepracovaný“ do podoby, ve které Hellas 

iónská, homérská až klasická představuje jeden z pilířů evropské civilizace. V takto 

srovnatelné mohutnosti přežívá z Blízkého východu „jen“ dědictví izraelsko-židovské, 

vytyčuje Jan Assmann. O spojení řecké a izraelsko-židovské tradice – v obou případech 

přeživších tím, že „fixovaly svůj smysl“ – se bude opírat nejen křesťanský západ, ale i 

islám, jak Assmann shrnuje: „Jestliže na západě tvořili jádro kulturní paměti především 

řečtí ´klasikové´, tedy básníci a filosofové, ve svazku s hebrejskou biblí a novozákonními 

texty, v islámu převažoval vliv řeckých věd a hebrejskou bibli překonal korán.“125 Ve 

prospěch smyslu fixovaného kontinuálně udržovanou pamětí vznikají v Izraeli a v Řecku 

od 8. do 5. století př. Kr. fundující, dále kanonizované texty, v hellénismu spjaté s kulturou 

výkladu, tedy „péčí o smysl“. Obě kultury, izraelské a řecká, procházejí zkušeností zlomu: 

židovstvo „druhého Chrámu“ a diaspory se ohlíží k původnímu Izraeli; hellénismus k 

homérské a klasické Helladě. Židovstvo se ohlíží v instituci sofer, učenců písma; v 

hellénismu plní tento úkol učenost alexandrijská – v obou případech ve funkci kanonizující 

tradice, z ní odvozované společenské identity. 

V této hloubce je skryta i tradice mezopotamská. Počínající nejstaršími písemnými 

záznamy na počátku 3. tisíciletí př. Kr.; usilující o zajištění kontinuity v sumerských 

                                                
124 Na obranu eseje – žánru oproti meritorní analýze či didaktické informaci vědomě pěstovaného odedávna 
jak v sociologii, tak ve filosofii, v textech G. Simmela, W. Benjamina, H. Arendtové, Z. Baumana či T. W. 
Adorna – se průběžně ozývají hlasy jak sociologů, tak filosofů: vždyť esej má tu nelehkou roli, že „pořádá 
fakta v nový řád“, přičemž je jimi „spoutána a musí o nich vypovídat ´pravdu´ a hledat vyjádření jejich 
podstaty“, jak to komentuje jeden z dotčených autorů, T. W. Adorno - in: Petrusek, M., Existencialismus a 
sociologie, in: Lidé města/Urban People, FHS UK, č.3, 2011). 
125 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 
starověku. Praha: Prostor, 2001. Str. 143. 
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královských seznamech z konce 3. tisíciletí př. Kr.; soustřeďující sumerské a akkadské 

písemnictví v době starobabylónské (18.-17. století př. Kr.) a kassitské (15. století); 

vrcholící shromážděním těchto textů v instituci palácových knihoven v 8.-7. století př. Kr. 

za novoassyrských králů. Jako ponorná říčka protéká tu i tradice perská, v zápisech staré 

Avesty. V tomto kontextu – v kultuře písma, textu a knihy – se teprve situuje židovská 

bible jako kánon svatých písem a řecká „klasika“ jako paradigma antropocentrické 

tvořivosti literární a myslitelské. 
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VÝCHODISKA HISTORICKÁ 

AREÁL BLÍZKÉHO VÝCHODU 

 

Starověkým Východem/starověkým Orientem, jak jsou v této práci obě tato sousloví 

synonymicky užívána, tu rozumíme civilizační rámec historicky ustavený na pomyslné 

geografické ose Středozemní moře – Indický oceán (v o obou případech s okrajovými 

moři, zvláště mořem Egejským a Arabským, s hlubokým zářezem Perského zálivu). Tento 

rozsáhlý areál zahrnuje jádrové civilizační oblasti, egyptskou a mezopotamskou, ze kterých 

se jako z primárních ohnisek budou od cca 4. a 3. tisíciletí př. Kr. šířit – nadále 

v naznačené ose – civilizační vlivy jak na východ, dále do Asie, tak na západ, do Evropy, 

kde budou posléze doplněny řeckořímskou antikou. Dálkový obchod i výboje imperiálních 

říší, které v těchto oblastech starověkého Východu povstanou a na něž naváže vzájemná 

asimilace s kulturami dobytých území, budou jako jedny z hlavních stimulů udržovat tuto 

civilizační osu jako rozhodující v dějinách lidstva až do expanze Evropy do oceánského 

zámoří v letech 1495-98. 

Civilizační prostor starověkého Východu se prostírá na rozhraní dvou kontinentů, 

tím však, že zde díky suchozemskému i námořnímu dálkovému obchodu existují od 

nejstarších dob vzájemné kontakty a civilizační vlivy, podávají si tu ruce de facto 

kontinenty tři. Geografickou specifiku tohoto dotyku spoluurčuje i to, poznamenává Marc 

van de Mieroop 126, že zde na sebe narážejí tři tektonické desky, jejichž pohyby mají vliv 

na geologické poměry v této oblasti. Arabská deska, která tlačí pod íránskou, dala 

vzniknout dlouhé proláklině od Středozemního moře po Perský záliv, tj. úrodnému poříčí 

Eufratu a Tigridu; na západě, kde se stýkají arabská deska s africkou, se šíří linie zlomu, 

souběžná s východním pobřežím Středozemního moře: údolí ohraničené pohořími Amanu 

a Libanonu, které je údělem syropalestinské, resp. levantské oblasti. Jak patrno, nesou v 

sobě tyto zeměpisné podmínky – stejně jako „Horní“ a „Dolní moře“, jak byly zdejšími 

civilizacemi nazývány Středozemní moře a Perský záliv/ Indický oceán – příslušné 

civilizační konsekvence. Bedřich Hrozný píše o „rozhraní tří velkých oblastí politických a 

kulturních, asyrsko-babylónské, chetitské a egyptské“, z kteréžto „křižovatky národů“ 

navíc povstalo i nejušlechtilejší písmo a stejně ušlechtilá náboženství.127 

V předkládané práci se v rámci starověkého Východu soustřeďujeme na oblasti 

starověké Sýrie a Palestiny, resp. Levanty a Mezopotámie. Lze tu v jistém smyslu hovořit 

                                                
126 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr.  Praha: 
Academia, 2010. Str. 21. 
127 HROZNÝ, Bedřich. Nejstarší dějiny Přední Asie a Indie. Praha: Melantrich, 1943. Str. 11. 
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o makroregionu128, souhrnně obvykle označovanému jako Přední východ; v protiváze 

k Dálnému východu, kam Přední východ pokračuje přes Persii – v prodloužení dané 

civilizační osy – do Indie a do jihovýchodní Asie. Pro užší prostorové vymezení tohoto 

makroregionu, od východního pobřeží Středozemního moře až po Íránskou vysočinu, od 

Arabského poloostrova po jižní pobřeží Černého a Kaspického moře, užívá van de 

Mieroop označení Blízký východ, jak byly nazývány v 19. století pozůstatky osmanského 

panství na východním středomořském pobřeží129. Dané označení má definovat – v odlišení 

od relativní uzavřenosti starověkého Egypta – civilizační propojení tohoto jinak 

mimořádně rozmanitého, vzájemně interagujícího kulturního prostoru. V tomto ohledu se 

Blízkým východem zabývá i předkládaná práce. Egypt i Mezopotámie sice vstoupily do 

fáze vyspělé kultury přibližně ve stejné době (jako nesporné datum se vesměs uvádí cca 

3100 př. Kr.) a s podobnými určujícími faktory, avšak s charakteristickými rozdíly ve svém 

historickém vývoji, ve vytvářených strukturách a institucích; V Egyptě tomu tak bylo 

v poměrně intaktní formě, v mezopotámském areálu v rozmanité, jakoby „patchworkové“ 

skladbě etnik, jazykových areálů, kultur a společenských uspořádání. Nahlížíme tedy 

Egypt i Mezopotámii, jako dvě primární civilizační centra, v jejich historické perspektivě 

odděleně, avšak v jejich vzájemných civilizačních vztazích. Záměrně naopak zapojujeme 

do makroregionu Blízkého východu vedle Mezopotámie, Syropalestiny a Malé Asie také 

íránský areál, jak to pro naznačení vzájemných kulturních interakcí mají za samozřejmé 

etnolingvistická bádání. Podobně, vzhledem k historickým souvislostem, smýšlí také 

přehledná práce van de Mieroopova uzavírající dějiny starověkého Blízkého východu 

dějinami starověké Persie, která oblast Blízkého východu scelila v největším rozsahu. Tím 

se stává námi postihovaná oblast starého Orientu v podstatě totožná s územím, které 

ovládala dynastie Achaimenovců za vlády Dareia Velikého na přelomu 6. a 5. století př. 

Kr. Z hlediska chronologického tím epochu započatou v prehistorických kulturách 

uzavíráme dobytím perské říše Alexandrem Makedonským v r. 330 př. Kr.130. 

  

                                                
128 ZEMÁNEK, Petr et al. Jazyky starého Orientu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
2010. 
 
129 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 21. 
130 Ibid. str. 278. 
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NEOLITICKÝ OBRAT 

Civilizační dominance blízkovýchodní oblasti starověkého Východu se připravovala už 

v době prehistorické, během postupného přechodu od paleolitického lovu a sběračství, 

opouštěného zřejmě v důsledku klimatických či demografických změn, k neolitickému 

agrárnímu hospodářství. Jestliže L. H. Morgan v dnes klasické knize Pravěká společnost 

(1877) stanovil způsob opatřování potravy spolu s výrobou nezbytných nástrojů jako 

hledisko pro rozlišující dělení vývoje lidstva na období divošství, barbarství a civilizace, 

vedou nás soudobá civilizacionistická studia k nuancovanějšímu náhledu.131 

          Ustavme již v tomto prehistorickém, civilizačně „prenatálním“ stavu triádu tří 

domén civilizačního vývoje, jak jsme přijali výše její schéma od J. Árnasona132. Zárodečně 

se již nyní v těchto doménách ustavují funkcionálně diferencované a vzájemně podmíněné 

složky, jak s nimi bude – ovšemže v podstatně rozšířené množině a ve větší 

diferencovanosti v jejich modernitní podobě – systémově pracovat Max Weber. Hned na 

počátku tu postihujeme domény cílevědomého ekonomického chování & společenské 

stratifikace & interpretujícího (symbolického) vyjádření světa, který se tu začal budovat, v 

metaforické zkratce skládají triádu „bohatství“, „moci“ a „smyslu“. Už zde dávají tyto 

utvářející se domény vznikat základní osnově, od níž lze odvíjet historické („civilizační“) 

trajektorie jejich rozvoje a vzájemného provazování těchto již vpravdě sociálních systémů 

v prostoru a čase, které si zaslouží pozornost jako období před osovou dobou133. Blízký 

východ pro takové modelování skýtá prostor primární, ne-li iniciační. Patočka vidí neolit 

jako svět ve svých počátcích, kde „člověk byl zatím jenom v tupé polotemnotě, v jakémsi 

skomírání položivočišného života“134.  

 Dlouhodobý přechod od paleolitického k neolitickému, dále převažujícímu 

agrárnímu způsobu života započal na Blízkém východě cca od 10./9. do 8. tisíciletí př. 

Kr.135; hovoříme o tomto přechodovém období jako o mezolitu, případně epipaleolitu nebo 

protoneolitu136. Každopádně jde o období tranzitní: Gordon Childeovo okřídlené označení 

„neolitická revoluce“, v níž se stává „člověk svým tvůrcem“137, kterážto etiketa byla dána 

autorskými marxisticko deterministickými východisky, je nanejvýš poetickou metaforou. 

Přímého vlivu na zdroje potravy prostřednictvím zemědělství bylo zřejmě dosaženo, 
                                                
131 QUIGLEY, Carroll. The Evolution of Civilizations. Aware Journalism: 1979. Str. 49 
132 ÁRNASON, Jóhann. Civilizační analýza : Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Filosofia, 2009. 
133 Ibid. str. 29. 
134 PATOČKA , Jan. Péče o duši II. Praha: Oikoymenh, 1999. Str. 188. 
135 KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin : civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a 
politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a stát. Praha: Slon. 2002. Str. 439. 
136 NOVÁKOVÁ, Nea, RAHMAN, Furat a PECHA, Lukáš. Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum, 1998.  
Str. 18. 
137 CHILDE, V. Gordon. Člověk svým tvůrcem. Praha: Svoboda, 1949.  
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odhaduje van de Mieroop, sérií bezděčných kroků, během nichž nabyli lidé na Blízkém 

východě vědomých agrotechnických zkušeností s křížením divoce rostoucích pšenic, se 

setbou, sklizní, skladováním sklizeného zrna. Paralelně došlo k domestikaci zvířat, 

zejména koz a ovcí (původně jen lovných zvířat) – činnosti rovněž postupně natolik 

vědomé, že „ lidé převzali odpovědnost za všechny stránky života zvířat, jejichž chování se 

nyní zcela odlišovalo od chování jejich divokých předchůdců“ 138, kdy vůči nim stál člověk 

jako lovec, proměněný nyní z predátora v pečovatele. Domestikace rostlin a zvířat svědčí o 

cílevědomém ekologickém využívání prostoru: na Blízkém východě se zemědělství vyvíjí 

zřejmě tak časně díky zdejším různorodým ekologickým zónám a celkové ekologické 

diverzitě. 

 Zemědělství zároveň umožňuje větším lidským společenstvím usadit se na jednom 

místě po celý rok, koexistovat pospolu v elementárních společenských jednotkách, v rámci 

stále určitější a sdílené kolektivní identity vzájemně komunikovat, symbolicky se 

vyjadřovat a tím i zpětně se legitimovat. V tomto smyslu je postupně se agrarizující Blízký 

východ stal laboratoří pro ilustraci Weberových rozborů sociálního jednání s odlišnými 

stupni racionality, tak jak to sám Weber vyložil ve svém klíčovém díle Wirtschaft und 

Gesellschaft. Účelově racionální, cílevědomé (teleologické) sociální (ekonomické) jednání 

tu začne překrývat původně jen afektivní, emocemi řízené jednání, „udržování životního 

plamene“ ; přičemž – ve vazbě na ustavující se společenskou doménu – zároveň zakládá 

zvykem řízené jednání tradiční.139 

  Archeologické kultury, které se na Blízkém východě rozlišují mezi léty 9000 a 

5000, svědčí o vyšším ekonomickém využívání domestikovaných zdrojů a rovněž o větší 

stálosti sídel a početnějších společenstvích, které je obývají. Tento stav z období 

předkeramického a raného keramického neolitu dokládají na Blízkém východě, konkrétně 

v Anatólii a v Levantě, sídlištní vrstvy např. v Cayönü Tepesi (cca 8250-7750 př. Kr.) či 

Catal Hüyük (cca 7200-6000 př. Kr.), případně vrstvy ještě starší, v Jerichu (cca od 10 tis. 

př. Kr.).  Jaroslav Krejčí zde zavádí metaforu „vlnění a proudění“, pro proces šíření 

estetického smyslu pro umění, přírodovědné znalosti a technologie. Hlavními cestami 

„proudění“  byl na Blízkém východě především obchod a válečná tažení140, vedoucí 

k první úspěšné globalizaci. Krejčí rozeznává celkem tři významné milníky v historii 

Lidstva a to neolitickou revoluci (polní hospodářství a vesnický usedlý život), vznik 

                                                
138 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 26. 
139 PATOČKA, Jan. Péče o duši. Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 48. 
140 KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin : civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a 
politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a stát. Praha: Slon. 2002. Str. 438. 
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civilizace jako druhu společnostního života v oblasti Nilu a Meziříčí (obrábění kovů, 

písmo, města) a technizovaný život dnešní doby.141 

Markantně „postižitelnou“ materiální kulturu tu přitom již provázela, ne-li 

propojovala – zjišťujeme přinejmenším od výzkumů jerišských pohřebních ritů, jak je 

uskutečnila K. Kenyonová v r. 1952–, magická, zárodečně imaginativní, tedy duchovně 

aktivní „neolitická mysl“.142  Mysl obdařená vědomím, reflektující a představivá, která 

tomu, co dělá, přikládá smysl. Pokoušíme se i tomuto niternému, veskrze lidskému světu 

porozumět, na půdě sociologie přinejmenším v duchu weberovsky empatického Verstehen; 

vzhledem k tomu, že je toto primární lidské jednání již součástí jednání sociálního, stává se 

také předmětem psychologicky, případně pomezní, psychoanalyticky orientované 

sociologie.143 

 

MEZOPOTÁMIE 

Nadále s pozorností ke geograficky okrajovým, v civilizačním vývoji však primárním 

oblastem Blízkého východu zabýváme se na dalších stránkách především jádrovou 

civilizační oblastí v poříčí Eufratu a Tigridu, tj.  Mezopotámií, do jejíž sféry se cca od r. 

7000 začíná ohnisko následného civilizačního vývoje posouvat. Je tomu tak přesto, že na 

rozdíl od Anatólie a Levanty s dostatečným množstvím srážek (s izohyetou 400 mm) 

budou muset zemědělské vesnice mezopotamské nížiny – mj. vinou srážkového stínu 

pohoří Tauru i Zagrosu (způsobující izohyetu 200 mm) – spoléhat na umělé zavodňování. 

Z druhé strany lze konstatovat, že mezopotamský civilizační vývoj bude stimulován a 

provazován ve svých hlavních doménách právě zemědělstvím, podmíněným zde plánovitě 

organizovanými a koordinovanými závlahovými pracemi. 

Mezopotamský areál (stejně jako egyptský) je se svým agrárním hospodářstvím 

zásadně144 určován přírodními podmínkami v poříčí jeho veletoků, tj. meziříčí Eufratu a 

Tigridu. Mezi horskými masivy Tauru a Antitauru v Anatólii a pohořím Zagros, lemujícím 

na západě Íránskou vysočinu, naplnily náplavy obou řek rozsáhlou nížinatou pláň 

s mohutným svrchním pláštěm aluviálních hlín, což vytvořilo přírodní základ pro rozvoj 

zdejšího zemědělství: odhaduje se, že obyvatelstvo pravěké a starověké Mezopotámie 

hospodařilo na cca 65 tisících km2 celkové rozlohy orné půdy. Půdy Mezopotámie jsou 

sice hlinité a suché, ale při koncepčním zavlažování a celkové intenzifikaci zemědělství 

                                                
141 Ibid. str. 442. 
142 LEWIS-WILLIAMS, J. David a PEARCE, David W. Uvnitř neolitické mysli: vědomí, vesmír a říše bohů. 
Praha: Academia, 2008. 
143 FRANKL, George. Sociální dějiny nevědomí. 1. část, Archeologie mysli. Praha: Portál, 2003.  
144 KREJČÍ, Jaroslav. Civilizace Asie a Blízkého východu : náboženství a politika v souhře a střetání. Praha : 
Karolinum, 1993. Str. 27. 
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velmi úrodné.  Nezbytným se stává budování závlahových kanálů, retenčních nádrží, 

vyrovnávajících proměnlivý vodní režim obou řek: zdejší řeky jsou na nejnižší úrovni v 

nastupujícím období setby, která však vyžaduje vlhkou půdu; pozdě na jaře jsou naopak 

pole v krajně ploché mezopotamské nížině vystavena záplavám rozvodněných řek. Jako 

odpověď na tyto obtížné životní podmínky mezopotámci  vynalezli celou řadu technologií 

a nástrojů oproti sousedům egypťanům, kteří měli čas zaměřit svoji pozornost na umění a 

náboženství145. Krejčí vypočítává: pluh, kolo, bronzová metalurgie, kamenná a cihlová 

architektura, kalendář, měření času a písmo146.  

Cyklicky prováděné zemědělské práce v návaznosti na budovaná vodohospodářská 

zařízení – nahlíženo v zjednodušeném narativu, který opomíjí dějinné fluktuace – souvisejí 

tu s prvotní organizací v rámci ustavujících se společenských útvarů, s jejich vnitřním 

uspořádáním a hierarchizací jejich struktur. Nadále se tak děje v provazujících se 

doménách ekonomického jednání a sociální stratifikace, jakož i v doméně symbolické 

(kulturní) reprezentace. Podle Árnasona neexistuje korelace mezi politickou centralizací a 

stavbou zavlažovacích systémů147, ke které se přiklání Krejčí. 

 Podobný materiální základ, jaké má ekonomické jednání v zemědělských 

pospolitostech Mezopotámie, shledáváme také v jejich společenských uspořádáních i ve 

výrazech jejich symbolické reprezentace. Specifické přírodní podmínky Mezopotámie 

nabídly – řečeno v obrazném narativu – vlastní matérii i pro převratný kulturní projev, 

jakým se stalo všestranné užívání písma, klínopisu. Na nerostné bohatství chudá 

Mezopotámie více než oplývá dostatkem hlín, základní suroviny pro stavební účely, 

keramiku, výrobu domácích potřeb. Hlína se stala nejen výchozím materiálem na cihly, 

které se po rychlém usušení na zdejším slunci staly standardním stavebním prefabrikátem 

prvních měst, ale i na hliněné tabulky jako nosiče písma. Všudypřítomný rákos k tomu 

poskytl v šikmo seříznutých stvolech pisátka, jimiž lze do vlhkých hliněných tabulek 

vtlačovat klínovité znaky. Čímž se nám v úhrnu (díky zachování množství klínopisných 

tabulek, ale také hliněné keramiky či sochařských plastik) dostává o mezopotamské 

civilizaci komplexních dokladů, jak hospodářské a společensko-správní, tak kulturní 

povahy. 

 

                                                
145 KREJČÍ, Jaroslav. Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář: duchovní základy civilizační plurality. Praha: 
Karolinum. 1996. Str. 17. 
146 KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin: civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a 
politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a stát. Praha: Slon. 2002. Str. 49. 
147 ÁRNASON, Jóhann. Civilizační analýza: Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Filosofia, 2009. Str. 39. 
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„Ontologický rámec“, jak o něm mluví Eisenstadt, sjednocující řády pozemského a 

transcendentního, přírodního a kulturního, lidského a božského, byl v Mezopotámii dán už 

přírodními rytmy a vegetačními obdobími v koloběhu zemědělského roku. Tak ustavily 

požadavky zemědělství symbolické mytopoetické vzorce založené na vegetační plodnosti, 

v nichž hraje hlavní roli ženská bohyně s její funkcí sexuální i mateřskou, v logice 

prvotního matriarchátu jakožto „nejpůvodnější kultury Homo sapiens“148. V agrárních 

společenstvích jsou tyto primární ženské funkce přímo potvrzovány v rituálu, v hierogamii 

prováděné v čase vegetační obnovy (přičemž se případně v kultickém aktu „svaté soulože“ 

kvalifikuje jako partner nejvyšší kněz či král, nevystupují-li tu oba v jedné osobě).149 

Z tohoto ženského archetypu vzejde v Mezopotámii astrální Venušina bohyně, sumerská 

Inanna, akkadská Ištar (shodná s egyptskou Ísis). 

  Civilizační úsilí raných agrárních společností o zajištění živobytí v jeho 

základních produktech vidí religionista Jan Heller jako „zápas o život a proti smrti,“ který 

je tu proto „zápasem proti chaosu, zápasem o řád. Ten pak charakterizuje celý 

mezopotamský přístup k životu, od práva a etiky až po mytologii a věštby.“150 Pojem řádu 

nachází obecně v archaických společnostech svůj antipod v pojmu chaosu, „řád znamená 

boj, ustavičné přemáhání a tvoření, jemuž se ne-řád staví na odpor“151. Symbolickou 

reprezentací tohoto pohybu je od počátku mytopoetické konceptuální myšlení, vyjasňující 

poměr člověka k přírodě i vesmír, vztahující se k počátku, v němž založeno vše, co jest, 

vyjadřující tedy v básnivých obrazech i svár chaosu a řádu. Tento nejstarší mytologický 

vzorec převádí v již teologizované, přeznačené podobě babylónský kosmogonický epos 

Enúma eliš. Božská dvojice Apsú a Tiámat, kterou kladli již Sumerové na počátek světa, tu 

symbolizuje neurčitost a nerozlišitelnost prvopočátečního chaosu. Božstva Apsú a Tiámat  

vládnou smíšeným vodám, slaným i sladkým –  Apsú sladkovodním, Tiámat personifikuje 

slaný oceán –, a zároveň těmito vodami také samy jsou, jak je to pro prvotní a chaotická 

božstva příznačné. Zásluhou  Apsú „zploditele“ a „životodárné“ Tiámat jsou posléze „z 

jejich lůna stvořeni bohové“152; přetrvávající neurčitost a nerozlišitelnost prvotní dvojice 

překonává její potomek Marduk, když Tiámat, svou pramáti, rozerve vedví („jako tresku“) 

a oddělí tak nebe a zemi. Z rozpolceného Tiámatina těla utváří zemi, na jejích ňadrech 

                                                
148  srv. FRANKL, George. Sociální dějiny nevědomí. 1. část, Archeologie mysli. Praha: Portál, 2003.   
149 HELLER, Jan a MRÁZEK, Milan. Nástin religionistiky: uvedení do vědy o náboženstvích. Praha: Kalich, 
2004. Str. 25. 
150 HELLER, Jan. Starověká náboženství: náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. 3. 
vyd. Neratovice: Verbum, 2010. Str. 351. 
VÍTEK, Tomáš, ed., STARÝ, Jiří a ANTALÍK, Dalibor. Řád a chaos v archaických kulturách. Praha: 
Herrmann & synové, 2010. Str. 18. 
152 srv. Enúma eliš, I. tabulka, 1-9, přel. J. Prosecký, in: Mýty staré Mezopotámie. Str. 176. 
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strmá pohoří, „v jejích očích otevřel Eufrat a Tigris“. Marduk „vyznačil hranice“, nejen 

hranice světa, rovněž „rozmístil strážce“, ustavujíc sociálně stratifikovanou společnost, 

ve které „vytvořil svůj řád“, „určil rok, stanovil jeho délku a každému z dvanácti měsíců 

přisoudil po třech hvězdách...“. 153 

 Kosmogonický epos Enúma eliš, jehož vznik se odhaduje v širokém rozmezí mezi 

15. a 11. stoletím př. Kr., je teologickou konstrukcí, která měla v přeznačené mytologické 

naraci zdůvodnit ústřední postavení Marduka, hlavního boha města Babylónu, v celém 

babylónském panteonu, resp. legitimovat i ideu babylónské říše.  Marduk je zde ten, který 

vnáší řád do chaosu symbolizovaného staršími, ještě sumerskými božstvy. Potřeba 

pozemského (sociálního) řádu souvisí nikoli náhodou v babylónském prostředí s 

ustavením formalizovaného zákonodárství, jak toho budou zářným příkladem 

Chammurapiho zákony, které se ostatně ve svém prologu právě na Marduka odvolávají. 

V ontickém rámci nejstarší mezopotamské mytologie je umístěn i samotný, 

„existencialisticky“ zahlédnutý člověk, všímá si Jan Patočka ve svých Pre-historických 

úvahách eposu Atrachasís, vzniklého zřejmě už v 19. století př. Kr. Vidí zde člověka 

v jeho smrtelném lidství, v jeho implicite vyjádřeném „bytí k smrti“, které oproti věčnému, 

nezkalenému životu božskému je jen „udržování se skrze práci, námahu a bolest“154. – 

Doplňme, že v tomto údělu je „člověčenstvo službou obtíženo bohů“, jak se připomíná na 

VI. tabulce eposu Enúma eliš. Svázáno pozemskou prací pro bohy, poté co k tomu dostal 

člověk motyku, kterou „první“ (totiž samotné lidi) – podle sumerského Zpěvu o motyce155– 

stvořil svou motykou „ze zlata, s topůrkem z lazuritu“ velký bůh Enlil, organizátor světa, 

pán „všeho, co se patří“. Tak je Enlil pánem i toho, „aby sémě země vzejít mohlo“, odděliv 

k tomuto účelu prapůvodně rovněž motykou nebe a zemi. – Je v tomto ohledu ne-božský, 

pozemský „obvyklý úděl lidí“, napodobující bohy nanejvýš tou nejobvyklejší motykou, 

avšak udržovaný v zásadní distanci bohů a smrtelníků, dovozuje Patočka, také jedním 

z důvodů, proč byla společnost této nepřeklenutelné distance původně theokratická. Na 

„existenciální“ úzkost z konečnosti lidského života, ze smrtelné, klopotné lidské existence, 

na otázky po smyslu života odpovídá už předtím v mezopotamském prostředí Gilgameš 

(nejstarší verze eposu o Gilgamešovi pochází pravděpodobně z 21. století př. Kr., není 

vyloučena ani starší datace, až z 25. století). Vnáší „dějinnou“ dimenzi, dimenzi vzmachu 

nad každodenní život, nalezení jeho smyslu v uskutečněných činech, které překonávají 

smrtelnou existenci – v budování hradeb města Uruku. Města, říkáme tu en passant, jako 

                                                
153 Enúma eliš, IV. a V. tabulka, in: cit. d., s. 192-194. 
154 PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: OIKOYMENH, 2007. Str. 135. 
155 Mýty staré Mezopotámie: sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Praha: 
Odeon, 1977. Str. 144. 
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poznávacího znaku civilizace. Krejčí dodává, že Gilgameš přijímá osud všech smrtelníků 
156 a  „dospívá k soustředění na služby vlastnímu městskému státu, což pokládá za správný 

způsob sebeuplatnění člověka“157 a při výkladu šíření křestanství se dokonce odvolává na 

gilgamešskou civilizační tradici158.  

 

Máme-li sledovat starověkou Mezopotámii v jejím vývoji – archeologickém, 

v prehistorických sídlištích, v historickém, zhruba od sumerských městských států, přes říši 

akkadskou, babylónskou, asyrskou, po panství říše perské (navíc s blízkovýchodními 

dependancemi maloasijskými a syropalestinskými) – konstatujme, že na rozdíl od egyptské 

civilizace Předního východu, rozvíjející se díky své geografické poloze v charakteristické 

uzavřenosti a kontinuitě –, je civilizační vývoj mezopotamský charakteristický svou 

přeryvností. Nutno přitom konstatovat, že je tento vývoj vnitřně provázán vzájemnými 

asimilacemi volně, bezhraničně, v překryvech se střídajících a vzájemně se také 

obohacujících kultur a společenských útvarů. Právě tento aspekt považuje Krejčí za 

formativní znak utváření světového názoru.159 Zároveň se tak děje v pružném vztahu 

mezopotamského civilizačního centra k jeho perifériím. V úhrnu se všechny tyto síly – 

historické i prehistorické – podílely od prvopočátků na společenském a duchovním 

ustrojení mezopotamské civilizace v její celistvosti: celkový obraz tohoto civilizačního 

útvaru tak pod „hektickými dějinami vlád, válek či hladomorů“ odkrýváme 

v překrývajících se „vrstvách sedimentů“, jejich „specifických zlomů“ a podobně 

diskontinuitních „řezů“, „mutací“ a „transformací“, jak nás to učí v souvislostech vidět 

foucaultovská „archeologie vědění“ 160. 

 Stavíme tuto tezi před hrubý historický přehled civilizačního vývoje na Blízkém 

východě, nadále v respektu – ovšemže kritickém – k přitažlivé nálepce, která sugeruje, že 

„historie začíná v Sumeru“161 : sumerolog S. N. Kramer měl ostatně na mysli především 

historii zaznamenanou, „psanou“, nejprve piktogramy, záhy abstrahovaných v písmo 

klínopisné: postižitelný historický vývoj vskutku začíná na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. Kr. 

klínopisnými záznamy, pořizovanými v rámci první gramotné společnosti, která takto 

                                                
156 KREJČÍ, Jaroslav. Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář: duchovní základy civilizační plurality. Praha: 
Karolinum. 1996. Str. 25. 
157 KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin : civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a 
politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a stát. Praha: Slon. 2002. Str. 49. 
158 KREJČÍ, Jaroslav. Křesťanská Levanta : blízkovýchodní cesty křesťanské zvěsti. Praha: Slon. 2006. Str. 
69. 
159 KREJČÍ, Jaroslav. Civilizace Asie a Blízkého východu : náboženství a politika v souhře a střetání. Praha : 
Karolinum, 1993. Str. 28. 
160 FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 2002. 
161KRAMER, Samuel Noah. Historie začíná v Sumeru: z nejstarších záznamů o projevech lidské kultury. 
Praha: SNKLU, 1965. 
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ukládá svou paměť, aby ji mohla tradovat. Ani tato „hvězdná hodina lidstva“ však nespadla 

z nebe...  

 Obracíme-li se k samotným počátkům celé mezopotamské civilizace, je nezbytné 

do ní zahrnout také prehistorické procesy, jimž se ostatně nevyhnuli ani Sumerové, jejichž 

kmeny se doložitelně objevují na dolním toku Eufratu a Tigridu zřejmě již ve 4. tisíciletí, 

tu rovněž prehistorickým neolitickým vývojem, podílejí se na jeho prehistorických 

kulturách periodizovat tu lze pouze z archeologického hlediska. Mezopotamské 

prehistorické „objektivní lidstvo“162 nebo jinak „civilizace v singuláru“163, jejichž 

obyvatelé bývají někdy souhrnně označováni za Protoeufratce a Prototigriďany164  

spolupřipravily následné historické a odtud i civilizační struktury nezanedbatelným dílem.  

Sumerský „vynález“ písma (poprvé se objevuje kolem r. 3200 př. Kr., první nálezy 

pocházejí z Uruku, vrstva 4a) představuje jen jednu „z několika civilizačních inovací, které 

měly své kořeny ve starších obdobích“, jak je lze jako relevantní sledovat už od 10. 

tisíciletí, v rozmezí „oněch sedmi tisíců let, kdy se ve způsobu života lidí na Blízkém 

východě událo tak mnoho důležitých změn“.165 První tabulky „psané“ piktogramy, bez 

naznačení grafémů, se objevují v Mezopotámii již před polovinou 4. tisíciletí a při 

dosavadních nejistotách ohledně staré sumerštiny mohly být použity k záznamu jak 

sumerštiny, tak nějakého jiného (předsumerského) jazyka. Teprve od cca 2600 př. Kr. lze 

z klínopisných záznamů určit, že jsou prokazatelně v sumerštině. Zkrátka 

mnohorozměrnost civilizačních vzorců – se složkami kulturními, politickými a 

ekonomickými jsou neoddělitelné od transformací, které uvedli na svět státnost, městský 

život a písemnictví166. Světový názor neolitických společností (před osových)  se dá popsat 

v základních kategoriích: hiearchie, analogie a kontinuity167 a jejich aplikaci do třech 

domén.  

Před rozsáhlé historické časové pásmo, prostírající se na Blízkém východě od 

období okolo r. 3000 do r. 330 (tj. do porážky Persie Alexandrem Velikým), staví van de 

Mieroop168 pravěkou předehru s jejími pozoruhodnými přínosy v jednotlivých 

                                                
162 PATOČKA, Jan. Péče o duši. Třetí díl, Kacířské eseje o filosofii dějin. Varianty a přípravné práce z let 
1973-1977. Dodatky k Péči o duši I a II. Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 782. 
163 ÁRNASON, Jóhann. Civilizační analýza : Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Filosofia  , 2009. Str.  
44. 
164 ZEMÁNEK, Petr et al. Jazyky starého Orientu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
2010.  
165 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 16. 
166 ÁRNASON, Jóhann. Civilizační analýza: Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Filosofia  , 2009. Str. 44. 
167 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute : historical questions and theoretical traditions. Leiden: 
Brill, 2003. Str. 167. 
168 Podobně soudí i další autoři, za všechny a zvlášť za autory domácí srv. Nováková, N., Pecha, L., Rahman, 
F., 1998. 
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archeologicky identifikovaných neolitických kulturách. Na základě odlišných stylů vesměs 

hliněné keramiky (jako primárního archeologického dokladu), nacházené ve střepech ve 

většině tellů Blízkého východu, zjišťuje archeologie v období od 7. tisíciletí do poloviny 4. 

tisíciletí následnost prehistorických kultur natolik vyspělých, že je lze chápat jako 

předstupně civilizačního nástupu169, kterým budou v podobě „uruckého fenoménu“ shrnuty 

všechny předcházející přínosy.  

 Pro vývoj, který by zakládal fundament příští civilizace, zdá se být rozhodující 

nejprve sámarrská kultura (cca 6000-5000), s centrem ve střední Mezopotámii, kde je 

poprvé doloženo umělé zavlažování pozemků (zbytky velkého zavodňovacího kanálu 

objevené v Čóga Mami), což umožní následně využít tuto technologii i v Mezopotámii 

jižní. V sámarrské kultuře se nově objevují i do tří částí členěné obytné stavby, keramika je 

zdobena figurálními motivy. Od 6. tisíciletí se ze severní Mezopotámie a severovýchodní 

Sýrie šíří haláfská kultura (5500-4000 př. Kr.), pojmenovaná podle archeologické lokality 

Tell Halaf v severní Sýrii. Její ohnisková oblast oplývá dostatkem vodních srážek a není tu 

nutné umělé zavlažování, nicméně tato kultura ovlivní rozsáhlé území od středního 

Zagrosu až do Levanty, zahrne střední Mezopotámii a zasáhne i jižní mezopotamskou 

nížinu. Na jihu se v návaznosti na sámarrskou kulturu prosazuje obejdská kultura (5000-

3500), která tu okolo r. 4500 nahrazuje kulturu haláfskou, postupně ji vytlačí, jak se bude 

šířit na sever. 

Obejdská kultura je založena na intenzivní zemědělské produkci, která v jižní 

Mezopotámii využívá umělé zavlažování. Doloženo je pěstování obilovin a luštěnin, také 

ovoce a zeleniny (datle, fíky, cibule, česnek...). Zemědělství, dosud především motykové 

(motyka je základním nástrojem boha Enlina při jeho stvoření země i člověka, jak to 

tematizuje Zpěv o motyce) 170, dostává nový impuls vynálezem oradla. Rozšířen je chov 

ovcí, koz, skotu, prasat. Na značné úrovni je technologie a pokračující specializace 

řemesel. 

Z rozměrů a uspořádání ústředních budov v sídlištích obejdské kultury lze 

konstatovat jejich společenské rozvrstvení, centralizaci moci a funkcí, usuzovat na vznik 

elity, odvozující své postavení od kontroly zemědělských zdrojů. Centrem těchto 

centralizovaných funkcí byla budova, kterou lze – např. na základě lokality Eridu – 

považovat zároveň za chrám, tj. vedle shromažďovacího střediska a distribuce 

zemědělských produktů v tzv. chrámovém hospodářství zároveň za bohoslužebné centrum. 
                                                
169  VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 28-30; NOVÁKOVÁ, Nea, RAHMAN, Furat a PECHA, Lukáš. Dějiny Mezopotámie. 
Praha: Karolinum, 1998.  Str. 27-28). 
170Mýty staré Mezopotámie: sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Praha: 
Odeon, 1977. Str. 144. 
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(V epoše již historické bude dvojfunkčnost modelu „palác-chrám“ rezonovat v raně 

historických palácích budovaných od 2. tisíciletí př. Kr. na Krétě.) Obejdská sídlištní 

kultura svědčí také o společenské organizaci přesahující jednotlivé domácnosti do „velké 

domácnosti“ obce; obce se pak se v některých případech sdružují do větších, 

spolupracujících územních organizací, zárodků vyšších společenských útvarů – příštích 

států. 

Širší zeměpisné rozpětí neolitických kultur násobí jejich dálkové styky. Svědčí o 

tom například nálezy obsidiánu, který je v přírodě dostupný pouze ve střední Anatólii 

(dlouhé trvání zdejšího sídliště Catal Hüyük je rovněž připisováno jeho dálkovému 

obchodu s tímto sopečným nerostem), takřka na všech lokalitách Blízkého východu, včetně 

oblasti obejdské kultury, kde obsidián využívají obejdští kameníci k výrobě nástrojů, 

zbraní i šperků. V Mezopotámii se takto zpracovávají i další polodrahokamy – viz 

„topůrko z lazuritu“ motyky boha Enlila, tj. magicky modrého a dostatečně tvrdého lapisu 

lazuli, který již v prehistorii putoval obchodními stezkami z jediného dostupného naleziště 

v horském údolí afghánské řeky Kokša. Na základě dálkového obchodního styku bude 

obejdská keramika rovněž identifikována podél takřka celého pobřeží Perského zálivu, 

zasahuje tu daleko na jih, až do Ománu, což je vykládáno v souvislosti s obejdskými 

námořními rybářskými výpravami a podmořským sběrem perel v Indickém oceánu. 

V některých obejdských lokalitách byly nalezeny drobné předměty z pálené hlíny, o 

nichž se předpokládá, že sloužily jako mnemotechnické pomůcky k zaznamenávání 

jednoduchých informací o ekonomických produktech, jež měly tyto předměty označovat 

pro vnější evidenci: v uruckém období budou mít podobné pomůcky jasnou souvislost 

s počátky písma. 

 

Takto všestranně rozvíjená materiální kultura mezopotamského neolitu v sobě již také jako 

kód obsahuje první stopy myšlenkových struktur, ze kterých se utváří celkové společenské 

a duchovní ustrojení Mezopotámie. Při svém výzkumu vzniku a nejstaršího vývoje 

státnosti na starověkém Blízkém východě usuzuje Petr Charvát nakolik už výzdoba 

haláfské keramiky z období 6. – 5. tisíciletí př. Kr. a poté keramiky ze sklonku 5. tisíciletí 

př. Kr., nacházené v okolí Sús (v tzv. Súsianě, přiléhající východně od Mezopotámie k 

pohoří Zagros), poskytuje informace o pojmovém myšlení ubírajícím se tímto 

sofistikovaným směrem. V barevném, ornamentálním či figurativním zdobení této 

keramiky, často zřejmě rituálně užívané, jde o symbolickou, v tomto případě obrazově 

znakovou reprezentaci prvotního ontického rámce prehistorických kultur, mytopoetického 

myšlení, v pozdější sumersko-akkadských epochách postupně přeznačované. Posléze  tu 



59 
 

lze stejně tak identifikovat reprezentační znaky sociálně utvářeného světa. Z haláfské 

kultury přenáší tento způsob symbolické reprezentace kultura obejdská do 

uruckých/sumerských a dále již historických kultur, tím jak budou vedle pokračujícího 

výtvarného vyjádření potvrzovány významy symbolických znaků v klínopisných 

textech.171 

 V polychromním zdobení haláfské keramiky (z Tellu Arpaččija), ale také na 

špercích, drtidlech a dalších nástrojích se často objevuje charakteristický akord bílé, 

červené a černé barvy (tato minerální barviva poskytují rovněž mezopotamské hlíny). 

Přičemž lze usuzovat, že se těmito třemi barvami zdobili také sami „haláfští“, že jimi jako 

barvami symbolickými krášlili také své interiéry. Prostřednictvím obejdské kultury přejde 

tento barevný akord i do počátku sumerského období, jimi budou zdobeny výklenky 

chrámů pozdní fáze kultury urucké; klínopisná literatura charakterizuje tyto tři barvy jako 

materiál, z něhož jsou odvozena nebesa, sídlo nejdávnějšího a nejvznešenějšího 

sumerského boha Ana. 

 Jedním z nejčastějších ornamentů haláfské keramiky je šachovnicový vzor, který 

lze ve své kombinatorické struktuře rozšiřovat libovolně daleko a libovolně dlouho; takto 

jej lze chápat i jako symbol oné struktury lidské mysli, která abstrakcí dojde v sumerské 

matematice do koncepce nekonečných číselných řad. Výtvarně pojatý se objevuje i ve 

vzorování slunce planoucího nad pohlavním spojením muže a ženy, jako všudypřítomný 

symbol plodnosti, úrodnosti a plodivých sil živé přírody i člověka. V tomto pojmovém 

okruhu identifikují pozdější klínopisné záznamy i osmicípou rozetu, objevující se na 

haláfské keramice, ale dále v mezopotamském prostředí i na skulpturálních reliéfech, jako 

symbol Inanny/ Ištar, astrální bohyně smyslné lásky, sexuality a plodnosti. Jako podobně 

konotovaný symbol nacházíme na súské keramice motiv dvou rovnostranných trojúhelníků 

postavených jeden na hrot druhého, identifikovaný rovněž s bohyní ženského aspektu, 

tentokrát Ninchursangy. V sumersko-akkadské mytologii představuje bohyni-matku, 

„matku bohů“, „porodní bábu nebes a země“, „matku všech dětí“, čtvrtou nejvyšší bohyni 

po Anovi, Enlilovi a Enkim. (tento schematický znak bude včetně svého ženského aspektu 

procházet jako symbolická reprezentace nejen na prehistorické keramice, ale i kulturní 

symbolice dalších století; nalezneme jej ještě ve 20. století na obraze Eros Paula Klee.) 

 Ke grafickým symbolům ženských bohyní se na súské keramice přiřazují zástupné 

znaky dalších bohů, jak přejdou se sumerskými a akkadskými jmény do sumersko-

akkadského panteonu. Motiv slunce jako symbol denního světla i plynutí času je na súské 

keramice vyjádřením úcty bohu nebes a nebeských těles Anovi. Opakovaný šachovnicový 

                                                
171CHARVÁT, Petr. Zrození státu: prvotní civilizace Starého světa. Praha: Karolinum, 2011. Str. 75. 
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vzor odkazuje k protoklínopisnému psaní jména boha Enlila, po Anovi, jeho otci, druhého 

nejvyššího boha: označovaný sumersky jako „pán vítr“ je Enlil nejen bohem 

atmosférických jevů, všeho, co je mezi nebem a zemí, ale stejně tak nejvyšším vládcem 

země, oním stvořitelem lidí v cihlářském kadlubu a s pomocí pouhé motyky. V nejvyšší 

sféře sumersko-akkadské mytologie budou tyto bohy doplňovat už jen pán vodstva Enki, 

matka Ninchursanga a Ereškigal, vládkyně podsvětí. 

 Ve většině případů „božských“ motivů na prehistorické keramice jde o kulticky 

konotující symboly, jako odkaz k nadpozemskému, kterým má být – v distanci bohů a 

smrtelníků – legitimizován pozemský svět. Již haláfská keramika nabídla znakové symboly 

vztahující se k pozemskému světu přímo, a tak budou zobrazené symboly boha Enlila 

zároveň adorací tohoto organizátora pozemského světa a stvořitele lidí v cihlářském 

kadlubu, ve kterém dal člověku tvar. Obývaný, tedy polidštěný svět symbolizuje čtyřcípá 

hvězdice na této keramice, odkazující na základní pojmovou strukturu lidského vědomí, 

totiž čtyři strany pozemského světa. Ve spojení s osmicípou rozetou bohyně Inanny 

představuje magický atribut, při rituálním užití takto zdobené keramiky vzývající plodivé 

síly v náročném vydobývání živobytí z vezdejšího světa. Čtyřstranný ornament vyplněný 

vlnovkami na súské keramice upomíná na pozdější sumerský pojem gipar, polysémanticky 

označující jak čerstvou zelenou pastvinu, tak sídlo velekněžky vykonávající v chrámu 

„svatou svatbu“ či jiné obřady oslavující plodnost, tak vposledu rákosovou rohož – 

v naznačeném pojmovém okruhu napovídající jak svatební lože, tak domácnost, v jejímž 

středu se milostné lože nalézá. Znamená opět i symbol čtyř stran civilizovaného světa (což 

také odpovídá objevu autentické rákosové rohože nalezené v základu jedné ze svatyní 

sumerského Uruku), významově tu rezonuje i rákosový pra-základ v eposu o stvoření světa 

Enúma eliš. V konotaci se čtyřmi světovými stranami se objevuje na súské keramice i znak 

čtyřramenného „řeckého kříže“, symbol sídliště či prvotního města založeného v souladu 

s řádem všehomíra (křížový znak v nejstarším sumerském protoklínopisu se mj. rovná 

pojmu „města pevně ustaveného“). V této souvislosti lze chápat i orientaci pravěkých 

staveb na Blízkém východě ke čtyřem světovým stranám, kterou se takto vpisují do 

uspořádané struktury lidského světa i kosmu. S rozšiřováním hranic lidsky obyvatelného 

světa souvisí konečně i častý figurální keramický motiv „pána zvířat“ v situaci 

zneškodňování divoké zvěře, jenž značí podrobování divoké krajiny lidské pospolitosti. 

 Z atributů postav na figurálních motivech haláfské i súské keramiky lze vyčíst i 

doklady o sociální diferenciaci, o celkovém společenském kontextu prehistorických kultur, 

které keramiku (povětšinou rituálně) užívaly. Charvát soudí, jako bychom tu byli u 

„počátků dějepisectví“, kdy „pomocí soustavy grafických symbolů vznikají první rerum 
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gestarum, prvotní kroniky o životě a skutcích lidí“ 172.Tento způsob symbolické 

reprezentace budu přejímán kulturou uruckou i kulturami následnými, nakolik totiž 

představuje soustavu sdílených, a tedy srozumitelných znaků, společnou více lidským 

obcím. Komunikace prostřednictvím sdílených znaků je v tomto smyslu i na počátku 

písemné kultury. 

 

Kromě súské keramiky z 5. tisíciletí jsou v Súsách, resp. v okolní Súsianě, či v širším 

teritoriu, později nazvaném Elam, identifikovány osobité kulturní prvky, do značné míry 

paralelní, v některých aspektech dokonce předcházející přelomovou dobu uruckou 

(dokládá rovněž Charvát173). Pro tu totiž ve vlastní Mezopotámii paradoxně existuje – na 

rozdíl od Sús a jiných excentricky umístěných lokalit – o poznání méně dokladů, jestliže 

bychom je chtěli nacházet v širším mezopotamském areálu, nikoli jen v Uruku a jiných 

centrech. Archeologicky objevená súská kultura zde ranou i střední fázi kultury urucké 

zástupně reprezentuje, v některých projevech je reprezentantkou i předchozí kultury 

obejdské. 

  Jako specifická se takto již na úsvitu civilizace vyvíjí výrazná kultura širší oblasti 

Elamu (jehož budou Súsy jedním ze dvou hlavních měst), v povodí řek Kárún a Kercha, 

vytvářejících v Elamu podobný, třebaže menší „hydrocivilizační“ profil jako Eufrat a 

Tigris). Elam sahá i ve svém rozsáhlejším areálovém projevu do kultury obejdské, pobočný 

vůči ústřední mezopotámské (urucké), ale nikterak za ní nezaostávající. Elamci jsou 

etnikem nejasného původu, odlišné každopádně od Sumerů, v době, kdy obě etnika 

sousedí, odlišné i od Semitů a Indoevropanů (Starý zákon ve svém rozčlenění lidstva, Gn 

10, označuje mytického Élama spolu Ašúrem, takto syny Šémovy, za druhou generaci v 

„rodopisu synů Noeho“ Šéma, Cháma a Jefeta). Řečí Elamců je elamština, s nejasnými 

vztahy k ostatním jazykům (uvažuje se o příbuzenství s drávidskými174 ). Elamci o sobě 

dali vědět už v období cca 3400-3200 ranými zápisy ve vlastním, tzv. protoelamském 

písmu A, sestávajícím přibližně ze 400-800 převážně logografických znaků. Na konci 4. 

tisíciletí př. Kr. sice tuto inzulární kulturu nahradí kolonie expandující urucké kultury, ale 

poté, co zde přestane působit, rozvine se v Elamu samostatná civilizace, užívající 

protoelamského písma B, a jako taková se rozšíří takřka po celém území jižního Íránu. 

V tomto smyslu by rozhodně „autonomie Elamu neměla být podceňována“ 175 ani 

                                                
172 CHARVÁT, Petr. Zrození státu: prvotní civilizace Starého světa. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. Str. 93 
173 Ibid. str. 94. 
174 ZEMÁNEK, Petr et al. Jazyky starého Orientu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
2010. Str. 125-6. 
175 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 77. 
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v příštích tisíciletích, kdy se bude Elam vymezovat proti Akkadům a Babyloňanům.  

Elamština, používající posléze klínopisu přejatého z Babylónie, bude v Súsách či 

v Anšanu, druhém hlavním městě Elamu, textově udržována kontinuálně až do 1. tisíciletí 

př. Kr.; dokonce i vazalská smlouva Sús s akkadským králem Narám-Sínem bude 

formulována v elamském jazyce. Elamské texty vzejdou (v letech 550-330) ještě i 

z Persepole doby achaimenovské.  Nikoli náhodou vznikne nejstarší perský stát Anšan a 

Pársa (řecky Persis, tj. Persie) v 1. tisíciletí př. Kr. na území Elamu – jako předchůdce 

perské říše, která shrne veškeré dosavadní civilizační vklady Předního východu včetně 

elamských i včetně Súsy, které se stanou zimním, luxusním sídlem perských králů: až do 

Sús vstoupí Alexandr Makedonský, zmocní se tu nesmírných pokladů.  

 V úvodní fázi této civilizační genealogie, na počátku 4. tisíciletí př. Kr., 

postihujeme v Súsách rané stopy počátků společenského uspořádání. V ruinách 

monumentální stavby z hliněných cihel, archeology nazvané Haute terasse, byl zjištěn 

podvojně fungující stavební komplex, který mohl sloužit jako vladařský palác i jako 

chrám. Shodně, snad i paralelně s podobně strukturovanými ústředními budovami v kultuře 

obejdské, zdá se však, že v mírném náskoku před kulturou uruckou, tu zaznamenáváme 

dichotomii (a také polaritu) moci světské a moci duchovní, reprezentovaných zde zřejmě 

dvěma různými osobami; odlišně od spojení těchto funkcí v osobě kněžského panovníka, 

jak je tento model příznačný pro egyptské faraony. Funkční podvojnost v doméně moci 

bude i dále jedním z charakteristických prvků mezopotamských společností (přičemž 

nejsou ani vyloučeny jednotlivé případy singularity kněžského krále). Na tuto podvojnost 

se také zde váže organizace ve sféře hospodářské, o čemž může svědčit nález skladištního 

objektu v areálu súské Haute terasse, který mohl fungovat jako zásobující obilnice, 

spravované jak v rámci palácového, tak chrámového hospodářství. 

 V Súsách byl nalezen také jiné významné doklady úrovně ekonomické aktivity této 

lokality a období raného 4. tisíciletí. Jsou jím pečetě, které měly uzavírat a také 

identifikovat zboží uvnitř různých obalů, košů, nádob, pytlů aj. – zboží, které zároveň bylo 

(vzhledem k adresným údajům na pečetích) v pohybu: pohybovalo se v procesu 

společensky řízené, reciproční výměny hmotných statků, jak proces reciprocity (na rozdíl 

od pozdější, již pokročilejší redistribuce) odpovídá sociálnímu uspořádání předstátních 

obcí a jejich ekonomickému provozu. – Ikonografický rozbor súských pečetí na nich navíc 

rozeznává znaky obou funkcí zdejšího podvojného mocenského panství. Opět se tu 

symbolické objevuje – jakožto ikonický znak v latentně přítomném systému symbolické 

reprezentace – motiv zvaný „pán zvířat“: lidská postava držící v každé ruce vertikálně 

zobrazené zvíře, motiv známý již z předchozích kultur a vůbec z častých vyobrazení 



63 
 

v areálu Blízkého východu: úkon, který lze konotovat jako magické, kultovní jednání, jímž 

je duchovní osobou obřadně udílena plodivá síla přírodě a všem živým tvorům v ní. 

Profánní pól podvojné moci zastupuje na pečetích ikonicky zobrazená figura s atributy 

válečníka a vladaře, nechybějí insignie jako zástupné znaky institucionalizovaných funkcí. 

 

V souhrnu všech dosavadních kulturních náběhů se stalo čtvrté tisíciletí v Mezopotámii 

rozhodující epochou v dějinách lidské civilizace. Z pohledu archeologického je 

reprezentováno kulturou uruckou a kulturou džemdetnasrskou, které vývojově navazují, 

resp. volně se provazují s předchozí kulturou obejdskou176: 

  Urucká kultura, ze zárodečně civilizačního hlediska významná zejména ve svém 

pozdním období (cca 3500-3100 př. Kr.), je nazvána podle lokality Uruku při řece Eufratu 

v jižní Mezopotámii (vrstva Uruk IV; kultovní okrsek bohyně Eanny; cca 3400-3100). 

Rovněž se volně provazující džemdet-nasrská kultura (cca 3200-3000/2900 př. Kr.), 

nazvaná podle lokality Džemdet Nasr v jihovýchodním poříčí Tigridu v oblasti střední 

Mezopotámie, až k přilehlé íránské oblasti, pláni Deh Luran v podhůří Zagrosu. 

Hovoří-li van de Mieroop o „uruckém fenoménu“177 zdráhá se sice také v tomto 

případě použít označení „revoluce“, popř. sousloví „městská revoluce“, „urucká revoluce“, 

nicméně srovnává její dalekosáhlý „modernizační“ efekt s průmyslovou revolucí 19. 

století. Ústřední lokalitou vývoje v uruckém období je nejzazší jih Mezopotámie při 

Perském zálivu; v bližším zaměření Uruk, dnešní Varka. 

  V případě urucké kultury jsme v její závěrečné fázi svědky společnosti, která si 

poprvé v dějinách lidstva ve větší komplexitě osvojuje znaky „singularity“178 a 

„modernity“ – smíme-li tu v nadsázce a vědomě anachronicky aplikovat hospodářsko-

sociální civilizační vzorec Maxe Webera. Urucká společnost je již soustředěna v prvotně 

urbánním sociálním prostředí, které se oproti rozptýleným zemědělským společnostem 

vyznačuje zvyšující se vnitřní „hustotou“, nejen na základě urbanistické zástavby179, ale i 

hustotou „morální“, ve smyslu hustšího sociálního pletiva a užšího kontaktu obyvatel. Z 

kteréžto hustoty vyplývá i faktor „společenské dělby práce“ (la division du travail social), 

jak ji jako faktor civilizačně konstitutivní pojmenoval v roce 1893 Émile Durkheim180. V 

                                                
176 srv. Nováková, N., 1998, str. 35; datace a bližší specifikace obou kultur dle: VAN DE MIEROOP, 
Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: Academia, 2010. Str . 33. 
177 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 33. 
178 ÁRNASON, Jóhann. Civilizační analýza : Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Filosofia  , 2009. Str. 29 
a 44. 
179 HRŮZA, Jiří. Svět měst. Praha: Academia, 2014.  
180 DURKHEIM, Émile. Společenská dělba práce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. o 
faktoru hustoty str. 218-220. 
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dělbě specializovaných prací působí také již specializované (nezemědělské) profese, 

využívající stále prohlubované technologie, zejména v metalurgii, patrné takto i na kvalitě 

zhotovených výrobků. Zpracovávané materiály, v bližší Mezopotámii nedostupné, svědčí 

zároveň o dálkovém obchodu, který je dodával, např. měď z maloasijské Anatólie, užívaná 

okrajově i jako platidlo: navázání města na dálkové komunikace, jejich uzlové body a 

překladiště a celkový provoz na nich, je tu dalším civilizačním faktorem, durkheimovsky 

„zahušťujícím“ prostor, resp. zmenšující „prostory prázdna“ 181 v předběžně známém světě. 

Město je zároveň centrem shromažďování a redistribuce zboží, poskytuje množství 

centralizovaných služeb. „Jednotlivec nebo jednotlivá rodina přestávají zde být soběstační, 

v ohledu určitého zboží a služeb se spoléhají na jiné.“182 Keramika, kterou jsme dosud 

především poměřovali úroveň předcházejících archeologických kultur, začíná namísto své 

dosavadní estetické, resp. symbolicko reprezentativní funkce svědčit také o nové 

„historicitě“ společnosti, pro kterou je vyráběna; s ohledem na nově se objevivší 

ekonomické, demograficko-sociálně podmíněné zřetele: s opouštěním dosavadní působivé 

zdobnosti dává keramika ve své jednoduchosti až hrubosti na srozuměnou, že je zbožím 

„masové spotřeby“, aby se tak vyhovělo narůstající poptávce prudce se zvyšujícího počtu 

(„urbánního“) obyvatelstva. 

 Urucká společnost je hierarchicky organizovaná přinejmenším do té míry, že tu 

ústřední sociální nejspíše hrají velekněz en a velekněžka nin, oba sloužící kultu plodnosti a 

úrodnosti, což se projevuje i jejich symbolickou reprezentací, insigniemi-znaky pro 

obdělávané pole (nin navíc se znakem ženských genitálií) a koneckonců i v mobilně (tj. 

pozemek po pozemku) praktikovaném rituálu „posvátného sňatku“. 

Navenek má urucké město charakter městského státu – nejmenší státní jednotky 

rozeznatelné na starověkém Blízkém východě. Jako geografické centrum svého nejbližšího 

okolí je střediskem okolního venkova, který městu zároveň poskytuje potřebné zázemí; 

spolu s ústřední městskou aglomerací tvoří samozásobitelský a samosprávný okrsek. 

Některá města 4. tisíciletí mají kolem sebe dokonce širší okruh vesnic: zárodek 

teritoriálního státu, případně federace městských obcí, což bude však znakem až 

pozdějšího vývoje. Projeví se v době džemdet-nasrské, která jako první prolomí hegemonii 

dvojice en-nin svým elementárně vytvořeným správním aparátem, zárodečnou sítí 

výměnných dodávek zboží, ve kterých se dosud výhradně uplatňovali velekněz a 

velekněžka, celkovým posunem ke vzniku rozvrstvené společnosti a státu. 

                                                
181 Ibid. str. 220. 
182 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 34. 
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Zvláštního civilizačního významu se v urucké epoše dostává vzniku a užívání 

písma, jakožto nejvýraznějšího jevu dobové kulturní reprezentace. Původně je tu sice 

písmo nástrojem pro evidenci ekonomických, resp. administrativních procesů, užívaným 

specializovanou profesí písařů, brzy se však stane prostředkem zajišťujícím sebe-

legitimizující kulturu a paměť společnosti. Je to přechod – řečeno s Janem Assmannem – 

od kultury skupinově, projevující se v tanci, písni, vztyčeném monumentu či ornamentu, 

tedy od kultury „rituální, k  textové koherenci“, zajišťující pomocí symbolických forem 

písma identitu v komplexu souvislého vědění, v čase i prostoru – v kulturní paměti.  

 

 Do III. periody raně dynastického období vstoupí Uruk již jen jako jeden z řadových 

městských států, jak se v první polovině 3. tisíciletí, v čele s dědičnými vladařskými 

dynastiemi, postupně formují, především na území jižní Mezopotámie, kde bylo asi třicet 

městských států, ale také v sousedních oblastech, v Sýrii (Ebla, Mari), v Elamu (Súsy). O 

jejich existenci již informují archivy hliněných tabulek (v Uru, Šuruppaku, Girsu, Ummě, 

Uruku, Nippuru, Adabu...), přičemž lze na základě tohoto rozsáhlého epigrafického 

materiálu rekonstruovat etnickou skladbu obyvatelstva tehdejší Mezopotámie. 

 Identifikovatelní jsou tu, prokazatelně od doby džemdet-nasrské, Sumerové, 

etnikum nadále pro nás neznámého původu, hovořící jazykem, který se nepodařilo 

uspokojivě přiřadit k žádné z velkých jazykových skupin. Mezopotámie každopádně není 

místem sumerské etnogeneze. Z mnoha, některých velmi exotických domněnek o původu 

Sumerů jsou pozoruhodné verze o jejich příchodu „od moře“ – v prospěch „mořské teorie“ 

o původu Sumerů, zapojující do hry environmentální prostor Indického oceánu, se 

pokoušel experimentovat i slavný mořeplavec Thor Heyerdahl.183 Sumerové v roli 

„mořského národa“ by měli dosáhnout Perského zálivu plavbou od afrických břehů či od 

ústí Indu, nebo dokonce z ještě vzdálenějšího světa: ve 4. tisíciletí př. Kr. vrcholí námořní 

migrační vlny z ostrovů jihovýchodní Asie, především z Tchaj-wanu, pravlasti 

austronéských jazyků (a také v Oceánii a na Novém Zélandu), se kterými shledává „tchaj-

wanská teorie“ sumerštinu příbuznou. Příchodu Sumerů od moře, od jihu, nahrává i nástup 

mezopotamské kultury na nejzazším jihu, od Perského zálivu, a také to, že autenticky 

sumerského původu jsou v sumerštině některá slova související s námořní plavbou; 

zatímco názvy měst (Ur, Uruk, Nippur, Sippar aj.), toponyma či hydronyma (Eufrat a 

Tigris, v sumerštině Buranuna a Idigna), některá apelativa jako názvy profesí, kovů, dřevin 

aj. ukazují na předsumerský jazykový původ a tedy předsumerský vědomý/aktivní vztah 

k nim. Za hlavní působení centra působení Sumerů od 4. tisíciletí v Mezopotámii se 

                                                
183 HRUŠKA, Blahoslav. Pod babylonskou věží. Praha: Práce, 1987.  
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považují Ur, Uruk, Lagaš, Nippur a Eridu. Sumerština se bude užívat jako živý jazyk 

v Mezopotámii až do přelomu 3. a 2. tisíciletí, na jihu až do doby kolem r. 1700, 

v následujících staletích bude její znalost udržována v písařských školách jako literárního 

jazyka, případně gramatických a lexikografických textů; zůstane jazykem kultu a rituálu i 

poté, co přestane být jazykem každodenní komunikace.184  

 

Epigrafický materiál z hliněných tabulek raně dynastického období přináší doklady o rané 

přítomnosti semitského obyvatelstva v Mezopotámii: zdá se dokonce pravděpodobné, že 

Semité (podle Bible, Gn 10, potomstvo Šémovo, spolu s Elamity) přišli do oblasti mezi 

Eufratem a Tigridem ne-li ve stejnou dobu jako Sumerové, tedy krátce po nich. Bylo to 

zřejmě v návaznosti na postupné stěhování semitských etnik od konce 4. tisíciletí př. Kr., z 

jejich pravlasti, umísťované do oblasti Úrodného půlměsíce, jindy na Arabský poloostrov 

(pobřežní oblasti u Rudého moře), případně do oblasti Etiopie, odkud by se před ustavením 

Egypta jako organizovaného státu přesunuli na Přední východ. Do oblasti Mezopotámie 

takto zasáhnou Akkadové, Amorejci, Aramejci... 

 

Akkadové přicházejí do mezopotamského prostoru severně od Sumeru, cca od 25. do 21. 

století př. Kr. Jejich pojmenování vzešlo od města Akkad (nejasné etymologie, snad od 

slovesného kořene nkd, Ankad, „město předků), dnes neznámé polohy, snad na Tigridu, 

mezi soutokem s Dijálou a Sipparem. Podle legendy založil Akkad syn neznámého 

nomáda a chrámové kněžky v „Šafránovém městě“ na Eufratu, která nesměla mít děti a po 

tajném porodu uložila novorozeně do košíku a nechala plavat po řece, odkud je zachránil 

nosič vody Akki. (tato de facto zakladatelská legenda se pravděpodobně stala předlohou 

pro podobné vyprávění o původu Mojžíše, Ex 2,1-10: svědectví o migrujících naračních 

motivech bájných příběhů) Chlapec vyrůstal zřejmě ve dvorské společnosti a stal se 

zahradníkem. Získal přízeň bohyně lásky Ištary (v sumerské verzi Inanny), která mu určila 

osud mocného vládce (z vděčnosti ji postaví pak v městě Akkadu chrám a učiní ji tu 

městskou bohyní). Sloužil pak jako vrchní číšník u kišského krále, přičemž se usurpátorsky 

zmocnil moci a mezi Kiší a Sipparem založil řečené město Akkad, hlavní město 

staroakkadské říše (24.-23. století př. Kr.), jejímž se stal pod jménem Sargon (Šarru-kínu, 

„pravý král“) rovněž zakladatelem. Podmanil si k tomu v dlouhých bojích celý Sumer, 

křehce proti němu spojený v nejisté koalici soupeřících městských států; posledního vládce 

                                                
184 ZEMÁNEK, Petr et al. Jazyky starého Orientu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
2010. Str. 218. 
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Sumeru Lugalzagesiho sesadil a poslal „k branám Enlilovým“. Akkad sehrál, soudí Krejčí, 

v Mezopotámii podobou roli jako Makedonie v Řecku.185  

 Staroakkadská říše se stala nejstarším teritoriálním státem Mezopotámie, velmi 

expanzivním, opřeným o Sargonův výslovný imperiální nárok „na světovládu“. Sargon 

k tomuto účelu disponoval stálým vojskem (odhaduje se na sílu 5400 mužů), které v řadě 

tažení (údajně 34 vítězných bitvách) proniklo podél Eufratu k pohoří Taurus („Stříbrné 

hoře“), do severní Sýrie, kde vyvrátilo Eblu, do Libanonu („Cedrového lesa“) a ovládlo 

východní Středomoří; přičemž je nejasné, zda Sargonova expanze zasáhla i Kypr, Krétu, 

jih Malé Asie („Cínovou zemi“) a vnitřní Anatólii, ohrožovala však jistě Elam na 

jihovýchod od Tigridu a Subartu na severu, na jihu se dostala až k Perskému zálivu (k 

„Dolnímu moři“). Právem se tedy Sargon Akkadský mohl zvát „králem čtyř světových 

stran“. 

Sargonovu říši spravovala speciální byrokracie, v Sumeru padesát loajálních ensiů, 

jinde, dosazováni spolehliví místodržící. Během své dlouhé vlády (královské seznamy mu 

přisuzují 55 let) Sargon systematicky oslaboval moc chrámových hospodářství ve prospěch 

palácových, nové ekonomické pořádky zaváděl i tím, že vykupoval půdu rodových občin a 

přiděloval ji své válečnické šlechtě. Dovoz nedostatkových surovin, zejména kovů a 

kovových rud, zajišťovaly z dobytých území státem řízené skupiny obchodníků, jejich lodě 

se dostaly až do Ománu a do Indie. Blahobyt královské rodiny a dvora byl obstaráván 

systémem daní a tributů z dobytých území. Neomezená Sargonova moc, jakož i celé 

sargonské dynastie (cca 2350-2200) připravila půdu pro zbožnění jeho třetího nástupce 

Narám-sína, údajně Sargonova vnuka; uctívaného jako ochranné božstvo Akkadu, 

z vděčnosti jeho obyvatel, že je Narám-sín uchránil před cizími útočníky. Další důležité 

politické a strukturální změny zahrnovaly vybudování nového sídelního hlavního města, 

které mělo pomoci odstínit vliv starých elit, a zavedení  stálé armády s přídělem půdy této 

„válečnické šlechtě“.186 

 Nebude to nadlouho, ještě za Narám-sína bude Akkad zpustošen vpádem Gutejců, 

„horského národa“ z pohoří Zagrosu, barbarů neznalých zemědělství, království, práva ani 

přípravu pokrmů. Přesto bude po r. 2200 trvat stoletá nadvláda gutejské dynastie nad 

severní i jižní Mezopotámií (s překvapivým respektem k suverenitě sumerského města 

Lagaše a jeho vládce Gudey). Ukončí ji – alespoň tak informují akkadské kroniky – až 

požehnání „velkých bohů“ Marduka a Enlila zbraním uruckého krále Utuchegala, jenž cca 

r. 2198 svede s Gutejci vítěznou bitvu. Město Uruk se tak vedle Lagaše stane (opět) 
                                                
185 KREJČÍ, Jaroslav. Civilizace Asie a Blízkého východu : náboženství a politika v souhře a střetání. Praha: 
Karolinum, 1993. Str. 39. 
186 Ibid. 
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důležitým mocenským centrem v jižní Mezopotámii – ještě před tzv. „sumerskou 

renesancí“, ve které povstane ještě jednou Sumer v III. dynastii z Uru (cca 2111), poté co ji 

založí Ur-Nammu, hlavní vozataj v Utuchegalově vojsku. Vyvrátí ji cca 1955 Amorejci a 

Elamité. 

 Imperiální sláva Akkadu by neměla zakrýt nesporný přínos mezopotamské kultuře, 

v obtížně rozeznatelném amalgámu s kulturou sumerskou, počínající tím, že Akkadové 

v podstatě převzali sumerský panteon, s přeznačením atributů a jmen některých božstev. 

Vlomili se tak nejen do sumerské mytologie, ale i do sumerského kultu a tím vládnoucí 

moci: Sargonova dcera Encheduanna se stala velekněžkou měsíčního boha Nanny v Uru a 

snad i velekněžkou nejvyššího boha Ana v Uruku, kteréžto úřady měly akkadské dynastii 

zajistit pevné místo na sumerském jihu). Kulturní srostlost Sumeru a Akkadu je 

symbolicky prolongována i v diglosii literárně a kulticky dlouho užívané sumerštiny a 

vedle ní akkadštiny, resp. obou jejích hlavních dialektů, babylónštiny a asyrštiny. 

Akkadština (spolu s eblajštinou užívanou v Eble zatím nejstarší známý semitský jazyk) 

fungovala za sargonské dynastie jako dominantní a poměrně unifikovaná řeč (akkadú) celé 

semitské Mezopotámie, pouze v posledním století 3. tisíciletí – v době III. dynastie z Uru – 

ustoupí krátce renesanci sumerštiny, aby se posléze stala (především v babylónské verzi) 

mezinárodním dorozumívacím jazykem (lingua franca) starověkého Blízkého východu a 

nositelkou kulturních vlivů vyzařujících z oblasti Mezopotámie, než ji kolem poloviny 1. 

tisíciletí př. Kr. vytlačí z této pozice aramejština.187  

 V akkadštině jsou v dlouhém časovém úseku, trvajícím půl třetího tisíciletí, 

pořizovány četné písemné památky: v klínovém písmu přejatém od Sumerů, jakkoli 

klínopis ne zcela vyhovuje fonetické struktuře akkadštiny. Vnitřní prorostlost obou jazyků 

zrcadlí i ovlivnění sumerskou literaturou, z jejíhož obsahu, forem i formálních prostředků 

akkadská literatura hojně přejímala. Semitský živel se sumerského kulturního dědictví 

chápal tvůrčím způsobem a na rozdíl od sumerských vzorů, do značné míry statických a 

odindividualizovaných, vytvořil/dotvořil díla plná imaginace, dynamiky a individuálních 

charakterů – zejména v akkadských verzích mýtů zobrazujících běh světa, na který 

v distanci shlížejí bohové, a místo člověka v něm; od mýtu o Atrachasísovi po Gilgameše, 

naléhavě hledajícího smysl lidského bytí. Obě literatury nicméně nelze od sebe oddělovat, 

neboť z dlouhého soužití obou etnik vykazují shodné, vnitřně nerozpojitelné rysy a liší se 

                                                
187 ZEMÁNEK, Petr et al. Jazyky starého Orientu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
2010. 
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pouze ve svých jazykových prostředcích. Hovoříme v tomto smyslu o literatuře sumersko-

akkadské či souhrnně o mezopotamské, s poukazem na její bilingvní charakter.188 

Nerozpojitelný je v tomto smyslu i první rozběh matematiky, geometrie a 

astronomie v sumerské i akkadské Mezopotámii. Matematika spolu s geometrií tu vznikly 

z požadavku praxe, z nutnosti vyměřovat pozemky (akkadský výraz pro pole je identický 

s výrazem pro plochu), výkopy zavlažovacích kanálů, násypy, projektované stavby, a 

dosáhly záhy vysoké úrovně. Již Sumerové používali k řešení praktických úloh číselný 

zápis kombinující desítkovou a šedesátinnou soustavu s řadou 1, 2, 3, 4, 5... 9, 10, 60, 600, 

3600, 36 000 (poslední z číslovek znamenala současně “mnoho“); přičemž se šedesátinná 

soustava přenesla i do systému měr a vah (60 šekelů = 1 mina, 60 min = 1 talent), dodnes 

přetrvává v měření času. V Mezopotámii – a obtížno oddělit zda v Sumeru či Akkadu 

anebo za jejich pozdější babylónské syntézy – dovedli zapisovat i zlomky, uchovaly se 

zápisy vzestupných a sestupných číselných řad sestavovaných pro výpočet násobků, 

recipročních hodnot pro dělení druhých a třetích mocnin a druhých odmocnin, tabulky pro 

výpočty jednoduchých i sdružených úroků. Z mezopotámského starověku pocházejí 

konkrétní řešení jednoduchých rovnic k výpočtu ploch a obsahů všech pravidelných 

pravidelných i nepravidelných útvarů a těles, včetně oblouků, výsečí a výřezů; příklady 

užívající konstant, např. pozdějšího Ludolfova čísla, ve 2. tisíciletí orientačně stanoveného 

na hodnotu 3,125 (při plánování stavby studní se vycházelo z praktického odhadu, že 

obvod odpovídá trojnásobku průměru). Zřejmě z konstrukce luků a stanovení vhodné délky 

šípů budou znát Babylóňané poměr mezi délkou tětivy a vzdálenosti středu oblouku, tedy 

vztah dvou pravoúhlých trojúhelníků v polokruhu (pozdější Thaletova kružnice). Zdá se, 

že z potřebné délky šikmých podpůrných stěn a trámů zdí přijdou Babylóňané ve 2. 

tisíciletí rovněž k poznatku, že obsah čtverce nad přeponou se rovná součtu obsahů nad 

oběma odvěsnami, pozdější Pythagorovu větu... 

 

Nepostižitelnost konkrétního sumerského vkladu a akkadské recepce, jakož i 

nerozeznatelnost obou těchto vlivů v babylónské syntéze – a to nejen v matematice, 

geometrii či astronomii – je jedním z důvodů, proč se asyrolog A. Leo Oppenheim 

provokativně točí zády k Sumeru189  a snaží se dopracovat babylónské summy i nadstavby, 

jak se uskutečnily za dvousetletého trvání starobabylónské říše cca 1792-1594, než se 

stane hegemonem v mezopotamské oblasti Asýrie.  

                                                
188 Mýty staré Mezopotámie: sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Praha: 
Odeon, 1977.  
189 OPPENHEIM, A. Leo. Starověká Mezopotámie: portrét zaniklé civilizace. Praha: Academia, 2001.  
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V tzv. Mardukově proroctví, které líčí mytologizovanou formou události 2. tisíciletí 

osudově se dotýkající Babylónie, hovoří o hrozícím nebezpečí či dobytí země ze strany 

Chetitů a Elamitů (jak se i stane) a také Asyřanů, kteří Babylón dlouhodobě ohrožovali 

v pohraničních válkách, než jej r. 1250 zdolali, vyplenili a ukořistěnou sochu boha 

Marduka odvlekli do Aššuru. 

 Tomuto tehdejšímu už hlavnímu městu, ztotožněnému se 

stejnojmenným městským bohem Aššurem (zároveň nejvyšším bohem asyrského 

panteonu), vděčí za své pojmenování celá Asýrie (mát Aššur) – oblast na středním Tigridu, 

v trojúhelníku mezi Aššurem, Ninive a Kalchem. V dobách rozkvětu asyrského státu se 

toto jádrové asyrské území rozšiřovalo na úkor sousedů, ale v dobách krize se opět omezilo 

na asyrský trojúhelník. Častým impulsem k asyrskému imperialismu, poprvé ve zřetelném 

úsilí „globalizačním“ a nivelizačním, byla obrana hranic před kočovnými kmeny ze 

syrských stepí. 

 Dávno před imperiální slávou asyrského státu byla tato oblast proslulá svým 

zemědělstvím, poprvé se v Mezopotámii začaly pěstovat zemědělské plodiny a chovat 

dobytek, rozvinula se tu i nejstarší řemesla. Podnebí je zde mírnější než na jihu, dostatečné 

srážky umožňovaly zemědělství bez umělého zavlažování, pěstovaly se plodiny, např. 

víno, kterým se na jihu nedařilo. Poté, co se centrum civilizačního vývoje přesunulo na 

mezopotamský jih, byla z jihu oblast tehdejší Asýrie kulturně ovlivňována, pod tímto 

vlivem vznikly městské státy Ninive i Aššur.  

Město Aššur se rozkládalo na skalnatém útesu nad Tigridem, výhodné svou 

polohou na křižovatce obchodních cest. Koncem 3. tisíciletí byl Aššur městem bohatých 

obchodníků, s obchodními koloniemi (kárum) v Sýrii i Malé Asii. Do Anatólie vyváželi 

„doma“ (doslova totiž, v domech obchodníků a pod dohledem jejich žen) vyráběné látky, 

také íránský a baktrijský cín, nezbytnou surovinu na výrobu bronzu, na Předním východě 

velmi vzácnou: v Káneši, na obchodní stezce z Íránu, je obchodníci odebírali a 

prostřednictvím svých filiálek a agentů v Malé Asii je směňovali za tamní stříbro. 

 Být Asyřanem neznamenalo přihlášení se k etniku, obyvatelé Asýrie jsou od 

pradávna etnicky heterogenní, Semité se mísí Churrity, později s Aramejci, k etnické 

pestrosti bude přispívat historicky poprvé praktikovaná politika deportovat do Asýrie 

obyvatele z dobytých území. „Jejich obyvatele jsem připojil k Asyřanům,“ hovoří se často 

v nápisech asyrských vládců imperiálního období: Asyřané jsou takto „národem 

politickým“.  
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Politická struktura asyrského městského státu byla oligarchická, městské 

shromáždění, složené z nejbohatších rodin Aššuru, působilo paralelně vedle moci 

královské, exekutivu řídil úředník zvaný límu, který také pocházel z aššurské nobility. 

Krejčímu tato situace připomíná obraz západoevropského středověku – nevázaná šlechta, 

samosprávná města, cechy, rolníci a vojáky, kteří dostávali půdu odměnou a král, jako 

svrchovaný pán ohrožován mocí šlechty a kněžstva.190 Prestiž panovníkova se odvozovala 

z jeho funkce nejvyššího kněze boha Aššura (asyrští králové nesou jméno Aššur-dán, 

Aššur-etel-iláni, Aššur-uballit, tj. „Aššur je mocný“, „Aššur je junák mezi bohy“, „Aššur 

dal život“...), touto nadzemskou garancí byla králova moc legitimizována.  

Po nájezdech kmenů Kassitů, Elamitů, Sutejců podlehne staroasyrská říše jako 

suverénní mocenský faktor cca 1200 nájezdům mořských národů, v dominovém efektu 

stěhování národů, mj. aramejců, celkově měnícím rozložení sil v oblasti. 191 

 Po kratším středoasyrské říše (cca 1116-1078) v nároku na to, být hegemonem 

v mezopotamském areálu, případně v jeho okolí, povstane Asýrie jako velmoc v období  

novoasyrské říše (cca 883-612). Říše prožívá období rozkvětu a teritoriální expanze 

sargonovské dynastie (novoasyrští vládcové se vědomě odvolávají ve svých jménech 

k Sargonu Akkadskému), uzavřené symbolickým pádem Ninive (612 př. Kr.), pod tlakem 

znovu se konstituujících Babylóňanů za vlády krále Nabudkadnezara.  

Podle Toynbeeho není v průběhu období 932-745 př. Kr. sumersko-akkadská 

civilizace kulturně tvořivým zdrojem, dokonce ani prostředníkem kulturních styků: tyto 

úlohy přebraly jiné regionální civilizace – syrská, helénsko-řecká, indická a čínská, 

nicméně „vlivy kultur, které již zanikly, mohou nadále silně působit“192. V tomto smyslu se 

zde zabýváme tzv. „úpadkovým“ či „barbarským“ obdobím, na které se často pohlíží 

s despektem, nicméně které je přehlíženo neprávem.  

Mezi novoasyrskými panovníky vyniká Aššurbanipal II., se jménem hlavního 

asyrského boha Aššura – první asyrský král, který dobyl území na západ od Eufratu, 

zakladatel nového hlavního města Kalchu. Jeho nástupce Salmanassar III. proslul 

vítězstvím nad aramejskými králi, jimž při obraně syrského území nepomohla ani řada 

složitě se provazujících koalicí. Nejvýznamnější z nich čítala celkem asi dvanáct zemí (mj. 

                                                
190 KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin : civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a 
politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a stát. Praha: Slon. 2002. Str. 123. 
191 „Vpád Aramejců, který otřásl všemi státy Mezopotámie, se odrazil i v Asýrii“ - HELLER, Jan. Starověká 
náboženství: náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. Neratovice: Verbum, 2010.  Str. 
121. 
192 TOYNBEE, Arnold Joseph. Lidstvo a matka Země: vyprávění o dějinách světa. Praha: Práh, 2001. Str. 
132. 



72 
 

Izrael, vedený králem Achabem, fénická města, Egypt, Kilikii a další)193 a nalezla své 

uplatnění ve velké bitvě u Karkaru v severní Sýrii (853 př. Kr.), v níž byla sice 

Salmanassarova expanze dočasně zastavena, nepřinesla však jednoznačné vítězství ani 

jedné z bojujících stran ani regionální řešení sporu194. Salmanassar pokračoval ve výbojích 

do Sýrie a Damašku, dále do Malé Asie, západního Iránu a Babylónie. Upevňování 

územních hranic je provázeno postupnou podřízeností území „pod Aššurovým jařmem“ 

(od středoasyrského období je rozlišováno mezi samotným územím Aššuru, a územím pod 

jeho jhem), projevovanou povinnými tributy. Mezi monumenty upomínající na takové 

významné události a posilujících sebevědomí Asyřanů patří  Černý obelisk z Kalchu, stéla 

zobrazující předání tributů Jehudy Izraelského, Týru a Sidónu Salmanassarovi. 195 

 Od roku 746 př. Kr. docházelo k občanským vzpourám v Aššuru, Ninive, 

Arbelách, a dokonce i v hlavním městě Kalchu.  Pro značné vnitřní oslabení říše se dostává 

k moci Tiglatpilesar III., který je v novější historiografii charakterizován jako jedna 

„z nejvýraznějších postav asyrských dějin“.  196 Toybee oproti tomu obnovení říše pod 

Tiglatpilesarem nazývá „brutálním násilím“ a „démonickou vášní“. 197 

 Tiglatpilesar III. a pět jeho následovníků postupně mění charakter vnitřně 

nestabilní říše do vrcholné, vskutku imperiální formy, jak svým rozsahem, tak správou této 

říše.  

Ke stabilizaci říše byla učiněna řada kroků, jako zmenšení území provincií a 

zvýšení jejich počtu z dvanácti na dvacet pět, zdvojení pozice správce provincie, střídání 

jejich guvernérů, podávání pravidelných písemných hlášení. (Přesto i tato formace narazí 

později na častý problém nástupnictví, na který sama doplatí náhlým zhroucením.) 

Tiglatpilesar III. se musel zpočátku postavit silné koalici jižní Anatólie, 

aramejským a pozdně chetitským státům a Urartu. Bitva poblíž syrsko-palestinských 

hranic skončila asyrským vítězstvím, vítězný postup pokračoval podél pobřeží 

Středozemního moře. Asyřané tak ovládli dočasně celou Sýrii, včetně Damašku jako 

nejsilnějšího státu. Později byla připojena Babylónie (jako vládce Babylónu dostane 

Tiglatpilesar jméno Pulu, ve Starém zákoně 2Kr 15,19 Púl), posléze Sýrie, Fénicie, dobyty 

byly velké části Palestiny – Galilea, Gileád, Jordánské údolí a Šáronská nížina – 

                                                
193 NOVÁKOVÁ, Nea, RAHMAN, Furat a PECHA, Lukáš. Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum, 1998.  
Str. 130. 
194 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 231. 
195 LEMAIRE, André. Dějiny hebrejského národa. Praha: ERM, 1992. Str. 40. 
196 NOVÁKOVÁ, Nea, RAHMAN, Furat a PECHA, Lukáš. Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum, 1998.  
Str. 134. 
197 TOYNBEE, Arnold Joseph. Lidstvo a matka Země: vyprávění o dějinách světa. Praha: Práh, 2001. Str. 
127. 
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připomeňme, že ve stejné době, asi 740-700 př. Kr., působí v Judeji prorok Izaijáš. 

Ovládnuta byla také Médie, ale i volná konfederace árjských kmenů, slavná svým chovem 

koní, který jako tribut velmi napomohl další asyrské expanzi, což představuje jeden z 

dílčích civilizačních faktorů v této oblasti.  Nejcennější z ohledu strategického byla však 

pro Asyřany nově získaná kontrola nad nejvýznamnější obchodní stezkou světa – 

Chorásánskou/Severní hedvábnou cestou, zásadní civilizační trajektorií v této oblasti. 198 

Za Tiglatpilesarovy pokračovatele bývají označováni Sargonovci, proslulí nejen 

svou expanzívností, ale i extrémní krutostí. Sargon II., o jehož původu nevíme nic 

konkrétního,199 neblaze proslul vyvrácením Samaří (722 př.Kr.) a deportací asi 30 tisíc 

izraelitů do Asýrie, které tu nahradili cizí osadníci,200 201 (přičemž Bible připisuje tuto 

pohromu hříchům krále Hóšei: 2 Kr 17,6; 23-24). 

Deportace byla jednou z běžných taktik pro udržení chodu rozsáhlé říše. Ryze 

militární organizační i funkční struktura, ve které mohl být do armády povolán každý 

Asyřan, vedený pro slávu boha Aššura ideálně každoročně do bitvy samotným králem, 

trpěla říše chronickým nedostatkem pracovních sil. Rozmístění kulturních elit i zručných 

řemeslníků z dobytých států do vzdálených nebo potřebných částí říše tento problém často 

řešilo. Na původním místě zůstalo pouze negramotné rolnictvo, mezi které byly recipročně 

vsazeny skupinky deportovaných odjinud. Na dobytých územích byly vytyčeny nové 

správní jednotky, řízené přímo asyrskými úředníky. Pokud se vylidněná území zdála být 

prospěšná pro obchod nebo výrobu, byla znovu zalidněna jinými vysídlenci, naopak, 

pokud se území zdálo neužitečné, bylo ponecháno téměř vylidněné, jako – zmiňuje 

Meieroop – se to stalo po dobytí Samaří právě království izraelskému.202 Deportace, 

kterými se významnou měrou blízkovýchodní populace promísily, vedly zároveň 

k vykořenění kulturní paměti203 podmaněného obyvatelstva. B. Oded poukazuje, že během 

tří staletí asyrské říše bylo deportováno celkem asi 4,5 milionů lidí,204 což se muselo nutně 

projevit nejen v demografických, ale i v zásadních civilizačních proměnách. O organizaci 

takových rozsáhlých přesunů, výživě zajatců a cílech jednotlivých deportací víme málo, 

téměř nic. Hlavním příjemcem tohoto obrovského množství deportovaných se zřejmě 

                                                
198HOLLAND, Tom. Perský oheň: první světová velmoc a boj o Západ. Praha: Dokořán, 2007. Str.  35. 
199 NOVÁKOVÁ, Nea, RAHMAN, Furat a PECHA, Lukáš. Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum, 1998.  
Str. 137. 
200 HELLER, Jan. Starověká náboženství: náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. 
Neratovice: Verbum, 2010. Str. 121. 
201 „... a usadil je v Chalchu a Chabóru při řece Gózanu a v městech médských“ 
202 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 229. 
203 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 
starověku. Praha: Prostor, 2001. 
204 ODED, Bustenay. Mass deportation and Deportees in the Neo-Assyrian Empire. Reichert, 1979, Str. 20. 
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stávalo jádro říše a její velkolepé stavební projekty (Aššur, Kalach, Dur-Šarrukin, Ninive a 

další), jejichž budování přímo korelovalo s jednotlivými vojenskými úspěchy. 

Po pokoření Elamu, Egypta i Sýrie věnoval Sargon II.  intenzívní úsilí  vybudování 

nového hlavního města Dur-Šarrukin (Dúr Šarrukín – Pevnost Sargonova /Chorsabad/), 

které osídlil především válečnými zajatci a osobami přesídlenými z různých částí asyrské 

říše.  Tento grandiózní projekt však ukončila brzká Sargonova smrt.205 

Sargonův nástupce, syn Sancherib ovládl bouřící se oblast Syropalestiny (v 701 př. 

Kr. obléhá Sargon Jeruzalém), jak se dělo téměř tradičně při změně asyrského krále. 

Ambiciózního povstání se účastnil i judský král Ezechiáš (Chizkíjáš),206 který – aby svůj 

skutek odčinil – musel později zaplatit vysoký tribut, jehož částí byly i předměty 

z jeruzalémského chrámu a královského paláce. Vzpoury na východě říše byly potrestány 

zničením Babylónu (689 př. Kr.). Město bylo zatopeno zbořením okolních hrází, Sancherib 

přes něj nechal dokonce vést koryto Eufratu, 207  čímž bylo proměněno ve velký močál; 

trestu neušli ani spojenci Babylónu, především Elam. 

 Kromě dalších úspěšných válečných tažení a konsolidace podmaněných říší 

věnoval  Sancherib  péči rozvoji nového hlavního města Ninive. Vybudoval zde královský 

palác, rozšířil městské ulice, zavedl důmyslné zásobování pitnou vodou, využité i v parcích 

a rozsáhlých ovocných zahradách. 

 Již na konci Sancheribovy vlády vyvstaly šarvátky o následnictví. Legitimním 

následovníkem byl zvolen nejmladší z pěti synů, nicméně jeho bratři se s tím nesmířili a 

poslední vzpouru – tu domácí – se Sancheribovi zkrotit nepodařilo.208 Po Sancheribově 

svržení, resp. otcovraždě nastoupil Assarhaddon. Po vítězné válce o nástupnictví proti 

svým bratrům pokračuje v rozšiřování území říše, dokonce včetně části Egypta. Obnovuje 

vypleněné a zavodněné město Babylón a zasvěcuje nový babylónský chrám bohu 

Esagilovi.209 V Syropalestině si povinností vysokého tributu zavazuje krále Manasse, 

přičemž zastaví jeho expanzi až odpor Seveřanů. Na tomto vrcholu moci novoasyrské říše 

král náhle umírát,210 což je opět provázeno spory o nástupnictví, tentokrát mezi 

Assarhaddonovými syny. Pravoplatným, otcem určeným nástupcem Assurbanipalem a 

jeho rebelujícím starším bratrem Šamaš-šum-ukinem je na krátkou dobu nastolena „pax 

                                                
205 Přičemž Sargonovo tělo nebylo nikdy nalezeno NOVÁKOVÁ, Nea, RAHMAN, Furat a PECHA, 
Lukáš. Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum, 1998.  Str. 143. 
206 /2.Kr. 18, 13-16/ 
207 TOYNBEE, Arnold Joseph. Lidstvo a matka Země: vyprávění o dějinách světa. Praha: Práh, 2001. Str. 
160. 
208 HELLER, Jan. Starověká náboženství: náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. 
Neratovice: Verbum, 2010. Str. 122. 
209 NOVÁKOVÁ, Nea, RAHMAN, Furat a PECHA, Lukáš. Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum, 1998.  
Str.  150. 
210 Ibid. str. 151. 



75 
 

Assyriaca“, na kterou už navazuje jen pozvolný úpadek asyrské říše. Jedním z posledních 

válečných počinů bylo zasolení dobytého elamského hlavního města Sús (647 př. Kr.). 

Assurbanipal kromě strategických a vojenských schopností vynikal vzděláním, 

uměl číst a psát v klínovém písmu, četl obtížné i sofistikované texty v sumerštině211. Ve 

svém paláci v Ninive dal za svého života zbudovat knihovnu s několika tisíci tabulkami, 

pro kterou jeho písaři pečlivě opisovali a překládali texty z celého tehdy známého 

gramotného světa. Knihovna – významný záchytný moment kulturní paměti, svým 

zbudováním a působením zcela blízko časovému středu „osové doby“ – byla nalezena 

v polovině 19. století, v rané fázi archeologického zkoumání Mezopotámie. Předpokládá 

se, že představuje téměř úplný obraz mezopotámské nauky a literatury té doby. Tato a 

další, menší asyrské knihovny sloužily pro uchování ověřených verzí omnií, pozorování a 

zaklínání, která měla přimět bohy měnit budoucnost. Neboť „nepanovala tu představa, že 

budoucnost je nezměnitelná, ale že mohou být podniknuty kroky směřující k vyvarování se 

zla číhajícího v budoucnosti nebo jeho změně v cosi pozitivního.“212 V Ninive byly 

nalezeny i rozsáhlé sumersko-akkadské slovníky, lékařské texty a v malé míře eposy a 

literární texty. Dnes jsou bezpochyby nejslavnějšími skladbami ninivské knihovny Epos o 

Gilgamešovi či mudroslovný text Nářek ctnostného muže,213 považovaný za volnou 

předlohu k starozákonnímu Jóbovi. 

Pád asyrské říše byl náhlý, co přesně se stalo, je nejasné, hlavní vinu nese nejspíše 

silně centralizovaná moc, efektivní pod silným panovníkem, nicméně při jeho odchodu 

nebo oslabení říše rychle ztrácela svoji stabilitu a propadala se do chaosu.214 Po 

Assurbanipalově smrti kromě následnických sporů nastanou zmatky kolem ztráty 

Babylónie a médské vzpoury; bitvou u Karšemíše (605 př. Kr.) se Asýrie – jak to ve 

Starém zákoně z Jeruzaléma předpověděl prorok Jeremiáš (Jr 51, 63-64) – rozpadá.  

 

Babylónie byla, před svým novodobým vzestupem v říši novobabylonské, dlouho v období 

táhlého úpadku. Vláda tří dynastií a jejich třiadvaceti králů je v rozmezí let 1003-626 př. 

Kr. většinu času v područí/vazalství Asýrie. S Nabopolasarem přichází éra obnovené slávy 

Babylónské říše: než zemře, bude celý Babylón ovládat. Nabopolasar uzavřel koalici 

s Médy – společně dobyli v roce 614 př.Kr. město Assur, což se ukázalo jako dobré 

                                                
211 NOVÁKOVÁ, Nea, RAHMAN, Furat a PECHA, Lukáš. Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum, 1998.  
Str. 154. 
212 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 257. 
213 Prameny moudrosti: mudroslovná literatura staré Mezopotámie. Praha: ISE, 1995. Str. 47-48. 
214 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 260. 
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strategické východisko ke společnému dobytí Ninive (612 př. Kr.), k vítězství opatřenému 

pečetí pomsty, spojenému s vyhnáním posledního asyrského krále.  

Období novobabylónské říše (612-539 př. Kr.) je vyplněno vládou Nabopolasarova 

syna Nabukadnezara II., který byl po smrti otce byl uznán za krále Babylónu a dalších 

měst a díky jehož koaliční politice s Médy bylo upevněno celkové postavení Babylónie. 

Nabukadnezar II. podnikal výboje do Egypta, Palestiny a Sýrie; jeho tažení směrovala i 

proti judskému králi Jojakínovi. Po obléhání Jeruzaléma Babylóňany (597 př. Kr.) byl 

Jojakín spolu s třemi tisíci obyvatel deportován do Babylónu, přičemž  jednou 

z významných osobností mezi vyhnanci byl i kněz Ezechiel, známý svými proroctvími 

literárně zaznamenanými ve Starém zákoně. Na judský trůn byl po Jojakínově vyhnání 

dosazen Nabukadnezarem král Sidkíjáš, klid a poslušnost však trvala pouze několik let a 

po dalších vzpourách a novém obléhání města, byl král Sidkijáš oslepen, s dalšími tisíci 

obyvateli odvlečen do Babylónu a Jeruzalém byl zničen. Nastává „babylonské zajetí“. 

Vyhnání Jojakínovo, spolu s příštím pádem Jeruzaléma v roce 586 př. Kr., ohlásil 

již v období dramatického pádu Ninive ve svých proroctvích Jeremjáš – další z četných 

„zřeců“, působících v této konvulzívní době vzestupu a pádu světových říší. Také Jeremjáš 

je, spolu s Ámosem, Izajášem, Nahumem či Ezechielem, literárně zachycen ve Starém 

zákoně, v tomto smyslu jedné z nejvýznamnějších stop naší kulturní paměti. 

 Po roce 556 př. Kr. se zmocňuje babylónského trůnu jeden z Nabukadnezarových 

důstojníků Nabonid, který po počátečním šíření a podpoře kultu boha Marduka obnovuje 

ve svém rodném městě Cháranu kult Měsíce – Sína, a prohlásí jej za nejvyšší božstvo. 

Obnova lunárního kultu po padesáti letech útlumu narazí na odpor Mardukových kněží, 

jenž později vyvrcholí zradou Nabonida a vpuštěním perského krále Kýra II. do bran 

Babylónu. 

 S Nabonidovou porážkou mizí z Babylónu postupně akkadština, mizí rovněž 

znalost sumerské literatury, klínového písma a staré literatury. Kultura Mezopotámie 

celkově upadá215 a dochází k novému přerozdělení moci na celém Předním východě ve 

prospěch Persie, k rychlé aramejizaci a šíření řečtiny. Dědictví klínopisných babylónských 

textů pro kulturní paměť celé širší, blízkovýchodní-středomořské civilizace, zůstává 

v jistém smyslu uchováno. Dosvědčují to například ohlasy a vliv babylónských právních 

pramenů při nástupu a rozkvětu řeckého a římského práva.216 

 

 
                                                
215 NOVÁKOVÁ, Nea, RAHMAN, Furat a PECHA, Lukáš. Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum, 1998.  
216 KLÍMA, Josef. Zákony Asýrie a Chaldeje: pokračovatelé Chammurapiho. Praha: Academia, 1985. Str. 
73. 
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PERSKÁ SYNTÉZA 

V průběhu 6. století př. Kr. se na Předním východě dostává do popředí Persie, která 

postupně ovládne „celý známý svět“,217 včetně Babylónu a Egypta.  Perská říše,218 

spravovaná zásadními reformami a spojující do jednoho celku území s odlišnými jazyky, 

kulturami a společensko-politickými organizacemi, aniž by byla požadována úplná 

asimilace podrobených, je prvním státním útvarem v dějinách Předního východu, který 

uznává rozdíly mezi lidmi. V kontrastu k tomuto pozitivnímu hodnocení třeba poznamenat, 

že dobové poznatky o Perské říši jsou zhusta reportovány z hlediska dobývaných říší a 

podrobených obyvatel, a jsou tedy tendenčně zkreslované (Hérodotos vs. Xenofón). 

  Výraznou osobností achajmenovské dynastie je Kýros II - zakladatel jedné 

z největších a rovněž nejméně despotických říší, jaká kdy byla vytvořena. Podle Hérodota 

původně rebelující vazal médského konfederativního vládce Astyagése, podle 

babylónských pramenů autonomní kmenový vládce. Kýros II. vstupuje do dějin roku 550 

př. Kr. porážkou Astyagésovou; s příslibem pomoci babylónského Nabonida dobude hlavní 

médské město Ekbatanu. Ovládnutí této strategicky významné pevnosti bude i na konci 

úspěšné Kýrovy snahy o ovládnutí Severní hedvábné stezky. Kýros II. tu vyvinul obrovské 

úsilí, aby stabilizoval a obsadil také oblasti dále na východ, vzhledem k tomu, že 

představovaly největší bezpečnostní riziko té doby. Po roce 540 př.Kr. a devatenácti 

úspěšně potlačených rebeliích219 byla nicméně Severní hedvábná stezka bezpečně průchozí 

a na východě zakončena sedmi hraničními městy, zajištujícími trvání tohoto stavu. – Tento 

úspěch je jedním, i když civilizačně nejzávažnějších v sérii Kýrových expanzívních tahů, 

mířených původně směrem k Malé Asii: v roce 547 př. Kr. porazil lýdského krále Kroisa, 

poté padly do perských rukou Arménie, Kappadokie, Kilikie, což Kýros dovršuje roku 539 

př. Kr. dobytím Babylónie, po zřejmě snadném vítězství, možná spíše převzetí země po 

nepříliš oblíbeném Nabonidovi. K tomuto vítězství dopomohli Kýrovi II. mj. i Mardukovi 

kněží: Kýros se prohlásil za Mardukova vyslance, který přišel Babylónii osvobodit. Persie 

pak bude – v samotném časovém středu osové doby – vládnout největší říši, jaká byla kdy 

známa. – Kýros rovněž založil nejstarší hlavní město perské říše, v Pasargách (střední 

Fárs), středisku předního perského kmene; Kýros tuto metropoli obklůopil rozsáhlými 

zahradami, které budou nazývány řecky paradeisos, v kterémžto pojmenování rezonuje 

                                                
217 HELLER, Jan. Starověká náboženství: náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. 
Neratovice: Verbum, 2010. Str. 123. 
218 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 323. 
219 KLÍMA, Otakar. Sláva a pád starého Íránu. Praha: Orbis, 1977. Str. 67. 
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výraz pairidaeza, objevující se v pozdní Avestě – významově ona „zahrada v Edenu na 

východě“ (Gn 2,8), pro kterou Septuaginta a po ní Vulgáta zavedou pojem ráje.  

Kambýsés, Kýrův starší syn, se účastnil válečných tažení už za otcova života, jako 

korunní princ a spoluvládce. Na svém tažení v roce 525 př. Kr. dobývá Egypt, v jeho 

Pozdní době,220 a včleňuje jej tak do systému perské správy a ovšem i vlivu. 

 O Dáreiově nástupu na trůn zanechal podrobnou zprávu sám Dáreios, ve třech 

jazycích (staré perštině, elamštině a akkadštině), na skalní stěně v Bísutúnu/ Behistunu, 

v údolí pohoří Zargos. Opis tohoto epochálního monumentu kulturní paměti – vzhledem 

k významu Perské říše, sahající za Dáreia od Indie na východě, po ústí Dunaje, Thrákii, 

Makedonii a Libyi v západním směru – pravděpodobně čteme v Herodótových Dějinách, 

napsaných v témže 5. století př. Kr. 

Nehledě na četná behistunská zdůvodnění nadpřirozenými zásahy, které měly 

Dareia legitimovat, prosadil se král během několika let jako vládce přijímaný většinovým 

obyvatelstvem. Také díky tomu, že k legitimizaci svých kroků účelně využíval 

Zarathuštrovo učení o boji mezi dobrem a zlem. Přítomnost zarathuštrovské nauky 

v Dáreiově „textu“ je tak mj. jednou z možných alternativ v datování života tohoto 

staroíránského proroka: pohybuje se od časového rozmezí 1700-1500 př. Kr. (u 

Boyceové)221, po konec 7. století př. Kr., (u Gnoliho)222, či dokonce nejblíže středu osové 

doby, umísťující Zarathuštrovu smrt do cca 551 př. Kr., čímž jej do osové doby zasazuje 

jako jednu z jejích osobností, spolu s Buddhou, Pýthagorem či Konfuciem. 

Po povstání Elamitů v roce 521 př. Kr. vyhlašuje Dáreios pravděpodobně první 

svatou válku světa (neboť „tihle Elamité byli bez víry, “píše se na behistunské skále, 

„neuctívali Ahuru Mazdu“), která skončila dobytím a založením nového města na ploše 

bývalého hlavního elamského města Súsy. 

  

K tomu třeba poznamenat a diferencovat výše uvedené hodnocení perské tolerance 

„jinakosti“, že Peršané vždy rozlišovali své Árje, a cizince – anairya, ne-árje, a že ve 

stejném duchu se nesla perská tolerance vůči zvláštním zvykům a bohům podrobených 

nuárodů. Přejímání jejich tradic sloužilo účelově jejich ovládnutí. Podobně se dělo 

s elitami, a pakliže v porobených národech neexistovaly, byly transportovány z jiné části 

říše. 

                                                
220 srv. dynastickou strukturu dle: ASSMANN, Jan. Egypt: theologie a zbožnost rané civilizace. Praha: 
OIKOYMENH, 2002. Str. 13. 
221BOYCE, Mary. Zoroastrians: their religious beliefs and practices. London: Routledge, 2001. Str.  18. 
222GNOLI, Gherardo.  Zoroaster in History. Bibliotheca Persica Press, 2000. 
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Jiná strategie byla zvolena v Judeji, strategické oblasti mezi Mezopotámií a 

Egyptem, v té době nevyužívané a téměř neobydlené. Už Dáreiův předchůdce Kýros II. se 

zde po dobytí Babylónu rozhodl pro repatriaci 50 tisíc zajatých Židů z Babylónu do vlasti 

(tento „návrat na Sijón“, komentovaný proroky oné doby – Ageem, Zacharjášem, 

Malachiášem, starozákonními knihami Ezdráš a Nehemjáš – je pro židovský národ 

momentem zásadního významu, neboť se tu poprvé v historii národ navrací do své původní 

vlasti, obnovuje život, který vedl před exilem, aby zabránil  ztrátě své národní identity a 

kulturní paměti. Perský král se v této souvislosti rozhodl obnovit i jeruzalémský Chrám, 

resp. nechat jej navrátivšími se Židy znovu vybudovat. (základy Druhého chrámu položeny 

až r. 516, za Xerxa)223 Kýrova proklamace o zbudování „domu Hospodinova, boha 

Izraele“ z roku 538 př. Kr., která se kromě přímé citace v Starém zákoně (Ezd 1, 2-4) 

objevuje i jako závěrečný verš v 2Pa, 36, 2;3, uznává blahovolně svébytnost tohoto 

svatostánku „místních obyvatel“, potvrzenou ze strany perského krále, jemuž „Hospodin, 

bůh nebes... dal všechna království země.“ Jahve, bůh Judejců, jej za to požehnal a 

jmenoval ho mesiášem.224 Peršanům a „králi králů“ něco takového muselo konvenovat, 

neboť to bylo chápáno jako snaha otroka zalíbit se svému pánovi. Takto navázaný a 

zpevněný vztah zaručoval bezpečné setrvání národů v podřízeném a přitom nenásilném 

vztahu.  

 

V Lýdii byl tento vztah nenásilný a podřízený vztah upevněn štědrou podporou úředníků, 

pro Židy, Egypťany a Babylóňany byl získáván podporou jejich kněží. Některé podrobené 

národy, mezi které patřily Babylóňané, Egypťané či Řekové však navzdory této zvýšené 

perské snaze zůstaly nesmiřitelnými nepřáteli, v Řecku Dáreiovi tvůrci psychologických 

profilů a sítě informátorů zcela selhávaly. Podpora boha Apollóna, boha světla 

 odkazujícího na posvátný oheň, nenalezla u Ióňanů téměř žádnou odezvu, vzývání jiných, 

značně ambivalentních, barbarských a orgiastických božstev nebyla možná ze strany 

Dáreia. Artafernes, dočasný správce řecké satrapie, se tak musel spokojit od řeckých 

tyranů a jejich navzájem si znepřátelených frakcí jen s nestabilní podporou. Po svržení 

tyranidy nezbyla Peršanům jiná možnost ovládnutí regionu než pokusit se o nastolení 

přímého podřízeného postavení násilím. Nad jejich neúspěchem, tj. porážkou u Marathónu, 

stojíme dodnes v úžasu – menším ovšem, pokud si uvědomíme, že tehdejší Iónie byla pro 

Persii jen marginální a tranzitní oblastí, oproti mnohem problematičtějšímu Egyptu. 

Příznačným se tu jeví, že Toynbee, Mieroop i popularizující Holland shodně končí své 

                                                
223 srv. literární ohlasy v Ezd 3, 10-13 
224 Izajáš, 45,2-3 
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pojednání o Perské říši Dáreiovým skonem před cestou do Egypta za potlačením zdejšího 

povstání. 

Významné centrum rozvoje a správy, po Pasargách druhé hlavní město, založil 

Dáreios v Persepoli, na troskách Šúšanu, v roce 518 př. Kr., symbolicky v nejtěsnější 

časové blízkosti středu osové doby. Středem Persepole byla učiněna plošina (450 x 300m), 

osázená mnoha paláci s mnoha vnitřními sály, vybudovaná pro obřadné vybírání daní. 

Architektonicko-urbánní koncept tu odráží archetyp Středu, jak jej vytyčuje Mircea Eliade. 

Také zde rezonuje propojení kosmického, politického a mravního řádu, kterým Dáreios 

legitimoval všechno své konání a do jehož vnější propagace a ukotvení vložil nemálo 

finančních prostředků, a které tak nalezlo nesmírný ohlas v mysli jeho poddaných. 

Perská říše byla vnitřně propojena rozsáhlým, udržovaným a rozvíjeným systémem 

královských cest, jednotlivé správní jednotky byly díky tomu nadosah, informace proudily 

s pomocí výkonných informačních služeb ze všech koutů: poslové na královské cestě 

ze Sard do Sús (2500 km) urazili tuto vzdálenost během devatenácti dnů.225  Využívání 

královských cest bylo možné pouze se speciálním povolením vijataka, které zaručovalo 

pohodlí a rychlost přepravy králových informátorů. Tento komunikační systém nezůstal v 

Persii omezen jen na cesty pozemské –  ještě za svého života stihl Dáreios dokončit stavbu 

kanálu, který spojil deltu Nilu se severním okrajem Suezského zálivu, čímž přispěl 

k rozšíření cest dopravních a dálkového obchodu. 

  Pilíř Perské říše spočíval ovšem i v její stabilitě finanční, na jejíž podporu Dáreios 

nechal razit říšskou měnu na zlatém podkladě – dareikos. Dáreios rovněž vypočítal pevné 

daně s roční lhůtou pro všechny satrapie a seznamy toho, co měla každá z nich dodat 

panovníkovi.226   

Vliv okolních civilizací je zřetelný na perských architektonických projektech, které 

nesou znaky asyrského, babylónského, egyptského, řeckého umění.  Tak i vynález perské 

abecedy skládá znaky summersko-akkadského jazyka – toto abeceda měla nicméně stejný 

osud jako abeceda ugaritská, o sedm nebo osm století dříve; podlehla jednodušší verzi, 

vycházející z fénické abecedy z 1. tisíciletí př. Kr. Do roku 330 př. Kr. byla většina 

úředních dokumentů Perské říše psána v aramejském jazyce a v alfabetickém písmu (i 

když ve výslovnosti zřejmě perské), na pergamen či papyrus – v tomto smyslu tu ještě 

nedochází k cezúře v komunikativní a posléze v kulturní paměti. 

 

                                                
225 Zmiňuje už Herodotos. 
226 Hérodotos (Kniha III, 90-94). 
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O Dáreiově nástupci bylo předem rozhodnuto: Xerxes (519–465 př. Kr. ) byl nejen 

jeho nejstarším synem, ale jeho matkou byla Atossa, vdova po králi Kambýsovi a dcera 

Kýra II. Velikého: lepší rodokmen nebyl možný a – údajně – Xerxes i jako král vypadal.227 

Po téměř okamžitém potlačení vzpoury v Egyptě a v Babylónu obrátil pozornost na 

pevninské Řecko jako trest za zdejší revoltu, za vypálení Sard i za perskou prohru u 

Marathónu: Xerxův vpád v letech 480-79 př. Kr. vede kontinuálně k bitvám u Thermopyl, 

Artemisia a Salamíny, následovaným porážkou jeho vojevůdce Mardonia u Platají.   

Jestliže velká pojednání o Perské říši dnes končí už v okamžiku úmrtí Dáreia I., 

neznamená to, že by poté říše přestala existovat ve svých politických či kulturních 

dějinách, působit svým vyzařujícím vlivem do svého okolí. Její udržování bylo podpořeno 

touhou satrapů po stabilitě, v letech po Marathónu velmi vzácné. Jako konstituovaný útvar 

funguje říše ještě v časech, kdy Alexandr Veliký vstupuje v roce 334 př. Kr. do Malé Asie. 

Ještě poté, co tu porazí koalici satrapů, v okamžiku svého definitivního vítězství, v dobyté 

Persepoli v roce 330 př. Kr., nechává Alexandr – tento dědic impéria vyrostlého původně z 

protiperského Délského spolku, dědic slávy Athén, Sparty či Théb – s královskými 

poctami pohřbít mrtvolu posledního perského vladaře Dáreia III, aby se sám posléze 

prohlašoval za pokračovatele achajménovské dynastie.228 

 

Sumárně vzato, střídají se na začátku 4. století př. Kr. v námi vyznačeném regionu velké 

říše s centralizovanou správou – zpočátku prosazující politiku asimilace a potlačování 

všeho cizorodého, původně ne-assyrského, v závěrečné fázi s politikou, která by se s jistou 

licencí dala označit za snahu o toleranci, empatii a ochotu k vzájemnému přijímání vlivů.  

  U Peršanů se setkáváme s doložitelnou systematickou snahou poznat, pochopit a 

také využít rezervoár znalostí jiných národů, vlastních poznatků o nich, včetně duchovních 

konceptů náboženských. Tyto poznatky se jako přílohy objevovaly v pravidelných 

hlášeních pro „krále králů“, byly živě diskutovány a rozvíjeny, nejen na královském dvoře, 

ale i na dvorech jednotlivých satrapů. Logicky jsme pak v závěru tohoto období svědky 

něčeho, co by se dalo označit za konverzi Alexandra Makedonského ke kultuře 

achajménovsko-persko-médské. 

 Jestliže je evropský „helenocentrický“  náhled formován tradičními, Hérodotem 

ovlivněnými prameny, v nichž jsou Peršané líčeni jako barbaři, nepřátelé demokracie a 

usurpátoři, lze proti tomu předložit doklady nesporných civilizačních hodnot, jakých bylo 

v regionu Předního východu primárně dosaženo. Jsou nepřehlédnutelné, počínaje 
                                                
227 HOLLAND, Tom. Perský oheň: první světová velmoc a boj o Západ. Praha: Dokořán, 2007. Str. 219. 
228 VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha: 
Academia, 2010. Str. 288. 



82 
 

centralizovanou správou, závratným rozvojem několika úředních jazyků užívaných v této 

sféře, sumersko-akkadském, aramejském a později řeckém, a konče tím, jak jso tyto státní 

celky komunikačně propojeny královskými cestami, umožňujícími snadný a rychlý pohyb 

po celém Blízkém východu, s návazností dálkových obchodních stezek (Severní hedvábné, 

cháranské), táhnoucích se dále na východ, směrem k jiným civilizacím. 

 

SYROPALESTINA 

Ve vztahu k Mezopotámii jako jádrovému civilizačnímu areálu a zároveň svébytně se 

vyvíjí oblast Syropalestiny při východním pobřeží Středozemního moře, které tvoří její 

západní hranici – otevřenou vzhledem k možnostem mořeplavby a dálkového obchodu, 

které tu chápeme jako výrazný civilizační faktor, pro syropalestinskou oblast 

charakteristický. 

 Na straně východní je Syropalestina ohraničena Arabskou pouští, tedy nepevnou 

hranicí, s proměnlivými zónami vlivu. Podobně je tomu na severu Syropalestiny, v Sýrii – 

označované takto až Řeky, dle údaje Hérodotova229 zkrácením toponyma Assyria –, při 

jižních výběžcích pohoří Taurus, kde byla země vystavena vlivům Malé Asie; a také na 

jihu Syropalestiny, při Sínajském poloostrově, kam zasahovaly vlivy egyptské. Prostupnost 

hranic činí ze starověké Syropalestiny, „kudy se chodí z Egypta do Mezopotámie a 

naopak“, logický komunikační uzel i rušnou průchodní oblast nejrůznějších etnik. 

Postupně se tu usazují, z čehož pochází etnicky nejednolité obyvatelstvo Syropalestiny a 

postupně tu povstávající z objemného etnolingvistického „tavicího kotle“. 

     Mezi přicházejícími etniky budou od cca od 3000 př. Kr. převažovat semitská, 

nacházejí v Syropalestině zemi, která je – viděno „braudelovsky“, „environmentálně“ – na 

rozdíl od Egypta odkázaného na Nil a Mezopotámie, rozvíjejících se v poříčí svých 

veletoků, závislá v zemědělství na nebohatých dešťových srážkách, které přináší západní 

větry od moře. V úsilí nějak tu srážky zadržet, hloubí se v syropalestinské oblasti ve 

skalách či se od doby železné stavějí nádrže, cisterny, které se spolu s navážením vody 

okovem230  stanou charakteristickým znakem této oblasti. Víc než zemědělství (před 

začátkem doby dešťů se orá a seje, po jejím skončení, kolem jarní rovnodennosti, začínají 

žně, nejprve ječmene, poté pšenice) převažuje tu pastevectví, kdy je v době dešťů i step 

pokryta vegetací (pasou se kozy a ovce, kůň a velbloud se objevují až kolem r. 1100 př. 

Kr.). Nejednou pastevecké kmeny vyhánějí stáda ze zemědělských sídlišť, prvních 

                                                
229 HERODOTOS. Dějiny aneb Devět knih dějin nazvaných MÚSY.Praha: Academia, 2004. VII, 63, Str. 393 
230 srv. Gn 24, 13-20. 
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hrazených měst, kde žijí řemeslníci a obchodníci, kde se i udržuje skriptorální tradice a 

petrifikuje paměť: 

 

V Ugaritu v severní Sýrii se vesnická zemědělská tradice stahuje do hustší, kvaziměstské 

zástavby obehnané ochranným valem již v rámci neolitické haláfské kultury, tedy ve 4. 

tisíciletí; v určitém zpoždění za Mezopotámii je v tomto období doložena i první 

metalurgie mědi. V trvalých stycích s Egyptem, sdílí Ugarit i hospodářský a sociální 

úpadek Staré říše, od 12. dynastie Egypta však budou ugaritské kontakty s ním obnoveny. 

Navázáno také trvalé spojení s Mari, městským státem z období 19.-18. století, 

významným komunikačním uzlem na horním Eufratu, spojujícím Mezopotámii se 

Syropalestinou; stejně jako s rovněž syrským Aleppem, městským státem od 18. století, 

hlavní stanice karavan na cestě od Středozemního moře do Mezopotámie. V širším dosahu 

je Ugarit ve spojení s Krétou (import zdejší keramiky), využita je výhodná poloha naproti 

Kypru. Z Ugaritu se v době jeho největšího rozkvětu v 16.-13. př. Kr. století stává živé 

mezinárodní obchodní středisko s kosmopolitní atmosférou (v koloniích zahraničních 

obchodníků vyniká zvláště početná kolonie mykénská). Ugaritští obchodníci operují na 

celém syrsko-palestinském pobřeží, ugaritská flotila (údajně až 150 lodí) brázdí východní 

Středomoří s náklady syrského obilí, vína, oleje, medu, slonoviny a purpurem barvených 

tkanin, zejména však všeobecně ceněných kovů, rud, ingotů i hotových výrobků: 

dovednost ugaritských řemeslníků nachází odraz u jejich egejských, egyptských, 

chetitských a mezopotamských zákazníků. 

 Do první poloviny 14. století trvá egyptský protektorát nad Ugaritem, který se stane 

jazýčkem na vahách v zápase velmocí, zvítězí nakonec chetitský král Šuppiluliuma I. a 

připoutává ugaritské království k chetitské říši. Trvá nadále bouřlivá stavební činnost – 

v celé Sýrii i v okolní egejské oblasti obdivované paláce, chrámy, opevnění. Konec 

způsobí až stěhování mořských národů kolem 1200 př. Kr., v kombinaci s ničivým 

zemětřesením. Po Ugaritu zůstávají písemné památky nedozírného významu: soubory 

hliněných tabulek s akkadskými, churritskými a chetitskými záznamy. Zachycují 

mezinárodní korespondenci, ekonomickou a správní dokumentaci, ale také svébytnou 

literární tvorbu, rituální texty i literaturu mytologickou. Vyniká v ní tzv. Baalovský 

cyklus,231 zachycující mýtus o Baalovi, nejvýznamnějším bohovi ugaritského panteonu, 

nacházíme tu náznaky tauromorfismu, podle posvátného zvířete zasvěceného Baalovi, 

odkazujícího tzv. býčí symboliku i okolním kulturním oblastem, např. krétsko-mykénské. 

                                                
231 ANTALÍK, Dalibor et al. Na stezkách domu Baalova: náboženské texty literární a kultické. Praha: 
OIKOYMENH ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2014. 
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Zastoupeny jsou v bohatém ugaritském písemnictví i skladby věnované hierogamické 

plodnostní tradici, stejně jako heroické mýty (epos o Keretovi a Akhatovi), připomínající 

homérské či mezopotamské eposy, spojené s dalšími literárními formami, mj. se zápisy 

ugaritských kultických praktik, např. zaříkávání proti hadímu uštknutí.232 Z významné části 

jsou psány tyto texty v ugaritštině, samostatném západosemitském jazyce, ve vlastním 

hláskovém klínopisu o 30 znacích. 

 

Výrazné postavení zaujme v Sýrii město Ebla, konkurující v polovině 3. tisíciletí 

mezopotamským Akkadům, přičemž s akkadštinou sdílí eblajština přední místo mezi 

nejstaršími písemně doloženými jazyky severozápadní skupiny semitských jazyků. Od 

Sumerů rovněž převzaté klínové písmo přizpůsobili obyvatelé Ebly fonetice eblajštiny a 

povznesli ji do svého písemnictví: v palácovém komplexu města Ebly z období cca 2400-

2250 nalezeno asi 17 tisíc klínopisných sumerských a eblajských textů – lexikálních (např. 

dvojjazyčné sumersko-eblajské seznamy zvířat, ptáků, profesí a různých předmětů) a dále i 

textů historických, literárních, hospodářských, náboženských, právních, ale i zaklínání a 

přísloví, cenných nejen pro poznání sumerštiny, ale i pro dějiny Sýrie ve 3. tisíciletí př. Kr. 

nebo pro výklad Starého zákona. 

 

Ve 2. tisíciletí př. Kr. zasáhne významně  Syropalestinu vlna Amorejců (z akkadského 

Amurru = západ), která se sem přelila ze západní Mezopotámie, která se stala první 

destinací Amorejců na Blízkém východě. Amorejci sem přikočovali cca v polovině 3. 

tisíciletí (zřejmě pod tlakem indoevropských kmenů) ze západosyrských stepí po prvně 

příchozí semitské, totiž akkadské vlně; usadili se tu zejména v oblasti západně od Eufratu, 

přičemž si osvojili akkadský jazyk i sumerský klínopis, jejich asimilace v Mezopotámii 

vrcholí kolem roku 2000, kdy bude amorejská dynastie vládnout starobabylónské říši.  

V první polovině 2. tisíciletí se Amorejci profilují také na území severní Sýrie, 

jakožto vlastní země Amurru. Amorejské království Jamchad bude v letech 1800-1650 

kontrolovat rozsáhlou oblast od severní Mezopotámie k Alalachu, na křižovatce 

obchodních cest z horního „Meziříčí“ a z Íránu, přes Emar na Eufratu, k pobřeží 

Středozemního moře, zvaného Akkady „Velkým mořem kraje Amurru“. Kolem r. 1400 se 

Amorejci posunou do střední Sýrie, do úrodných údolí mezi libanonským a 

antilibanonským pohořím kolem řeky Orontés, pod tlakem dalších semitských kmenů pak 

až do Palestiny, kde o Amorejcích, resp. bojích Izraele s nimi a o porážkách amorejských 

                                                
232Ibid. 
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králů zpravuje Starý zákon (Nu 21,21-26; 33-35; Joz 10-11 aj.), než upadnou za krále 

Šalamouna do izraelského poddanství (1Kr 9,20-21; 2Pa 8,7). 

  

 Od počátku 2. tisíciletí koexistují Semité v severní Sýrii s nesemitskými Churrity, 

neznámého etnického původu, pocházejícími spolu s příbuznými Urartejci z hornatých 

krajů v okolí jezer Van a Urmia, v jižním Zakavkazsku. Churrité tvoří (spolu se 

semitskými a zdá se, že také s indoevropskými etniky) nejvýznamnější složku říše Mittani, 

která do severovýchodní Sýrie (na horní tok řeky Chábúru) zasahuje ze severní 

Mezopotámie. Přinejmenším po dvě staletí (nejvíce dokladů pochází z 15.-14. století) bude 

Mittani představovat významnou politickou sílu na Předním východě. Širší výboje 

mittanské říše narážejí v 1. polovině 15. století v syropalestinské oblasti na Egypt, koncem 

století však Mittani s Egyptem naváže přátelské styky (za Amenhotepa II., Thutmóse IV. 

Amenhotepa III, Anenhotepa IV.), mittanští vladaři budou posílat své dcery na egyptský 

královský dvůr. Mittanský stát v té době ovládá už Sýrii celou, sahá až k Středozemnímu 

moři a do jižní Malé Asie, na svém opačném konci zasahuje do Asýrie a východní 

Mezopotámie. (Postupně slábnoucí moc říše Mittani ustane až koncem roku 1200, 

v souvislosti s radikálními etnickými přesuny na Předním východě.) 

 

V přílivu Semitů na Přední východ a poté do Syropalestiny se dále významně projevuje 

vlna Aramejců (Starý zákon je tak nazývá podle Arama, pátého syna Semova – Gn 10,22; 

1 Pa 1,17), jazykově přináležejících k severozápadní semitské jazykové skupině. Jejich 

původ se hledá v pasteveckých kmenech kočujících na okraji syrské pouště, jiná hypotéza 

jejich etnogenezi umísťuje rovnou do civilizovaných oblastí Sýrie a podél Eufratu, 

vyrostlou z tamního obyvatelstva, které babylónské a asyrské prameny 14.-11. století 

nazývají Achlamú. Mezi lety 1500 a 1200 z Aramejců krystalizovala etnika Amón, Moáb, 

Edóm, s jazyky amónštinou, moábštinou a edómštinou, usídlená v Zajordání, o nichž – 

zejména o příštích válkách Izraele s nimi, o nesmlouvavém průchodu Izraelců těmito 

královstvími při obsazování Kanaánu – rovněž referují knihy Starého zákona. 

Aramejská expanze z původního osídlení především v horní Mezopotámii využila v 

11.-12. století mocenského vakua, které v syrské oblasti nastalo po rozpadu státu Mittani, 

pádu chetitské říše a celkového oslabení Egypta s koncem Nové říše (od 1551). Vznikla tu 

řada menších aramejských států, které budou likvidovány Asýrií v jejím pronikání ke 

Středozemnímu moři.  Největším z nich se stalo království Aram v jižní a střední Sýrii, o 

kterém se rovněž zmiňuje Starý zákon, s hlavním městem Damaškem. Bude to Damašek, 

který se stane za panování Salmanassara III. centrem protiasyrské koalice syrsko-
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palestinských států. Vedená damašským panovníkem Hadad-ezerem svede tato koalice 

v roce 853 př. Kr. s Asyřany bitvu u města Karkaru v severní Sýrii, která jejich postup 

zpomalí, ale nezastaví. (Protiasyrské koalici vytáhly tehdy na pomoc jednotky velbloudí 

jízdy Arabů, kteří takto poprvé vstupují do historických pramenů.) Damašek se proti 

asyrské hrozbě nakonec spojí i s Izraelem a pokoušejí se k tomuto postupu přinutit i 

judského krále Achaze tažením proti Jeruzalému, což však povede k intervenci Asyřanů, 

které Achaz požádal o pomoc. Damašské království vyvrátí r. 732 př. Kr. asyrská vojska 

Tiglatpilesara III. 

 Aramejci nevytvořili nikdy jednotnou kulturu, čerpají vydatně z kultury Chetitů, 

Asyřanů, Babylóňanů a Foiničanů, uctívají západosemitská božstva plodnosti (Hadad/ 

Iškur) a božstva astrální. Tím, že se v průběhu 1. tisíciletí př. Kr. stali Aramejci 

významným etnickým elementem v Sýrii, Mezopotámii i v dalších oblastech Blízkého 

východu, vytlačila aramejština starobylé jazyky všech těchto oblastí; sama charakteristická 

přejímáním řady termínů z okolních areálových jazyků (perštiny, řečtiny) a tendencí 

k systematizaci, což souvisí s její civilizační funkcí dorozumívající řeči (lingua franca) 

v jazykově různorodém prostředí.  

Jazyková „říše aramejštiny“ bude posléze totožná s říší perskou: v polovině 1. 

tisíciletí se stane tzv. říšská aramejština oficiálním dorozumívajícím jazykem rozsáhlé říše 

Achaimenovců. V tomto smyslu byla vynaložena systematická péče o jednotný pravopis 

aramejštiny, s rozmachem jejího užívání se rozšířilo i alfabetické souhláskové písmo 

vycházejícíz foinické abecedy, jako první zavádí toto písmo oddělování slov v textu. 

Z aramejského kurzívního písma se cca ve 3. století př. Kr. vyvinulo tzv. kvadrátní písmo, 

jímž jsou psány zejména hebrejské svitky. K dochovaným písemným památkám říšské 

aramejštiny patří vedle aramejských částí Starého zákona četné papyry a ostraka z několika 

míst v Egyptě či Palestině. Aramejština se ujme i mezi Izraelci, kteří se budou vracet 

z babylónského zajetí, v aramejských dialektech bude vytvořeno židovské aramejské 

písemnictví, kam náležejí aramejské texty kumránské, rozsáhlé texty Targumů, tj. překladů 

hebrejských textů do aramejštiny, jeruzalémského a babylónského Talmudu, aramejské 

části Mišny a midraše. Nepřímým dokladem toho, že bude aramejština v Palestině řečí 

obecnou, jsou mnohé arameismy v řeckém textu Nového zákona, který počítá s tím, že se 

aramejštinou mluvilo i v době Ježíšově: na kříži Ježíš aramejsky volá: Eloi Eloi lama 

sabachthani (Mk 15,34). V několika místních dialektech v Sýrii a Iráku se aramejština 

udržela jako živý jazyk dodnes: vzhledem k jejím nejstarším dokladům z 10.-9. století má 

tři tisíce let trvající dějiny. 
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Již v souvislosti se semitskou migrační vlnou Amorejců v polovině 3. tisíciletí se hovoří o 

náporu amurejsko-kenaanském,233 tj. s Amorejci se již ztotožňují semitští Kananejci, kteří 

jsou dle jiných zdrojů vnímáni jako samostatná složka osídlenců v Syropalestině, přímo 

v Palestině pak jako bezprostředně předizraelská vrstva zdejšího obyvatelstva. Starý zákon 

umísťuje kananejské osídlení především na pobřeží a při údolí Jordánu (Gn 15,21; Joz 9,1), 

oproti Amorejcům sídlícím na vysočině; v širším (teologickém) smyslu jsou Kananejskými 

nazývány všechny kmeny jmenované v Genesi 10,15-19; někdy bývá s Amorejci 

ztotožňován severní Izrael, zatímco Kananejci reprezentují Judeu na jihu. 

Oblast Kanaánu při východním středomořském pobřeží Syropalestiny dostala své 

jméno patrně podle barvy purpurové červeně (churritsko-akkadsky kinahhu) a purpurově 

barvených látek, které se takto v Kanaánu barvily z hmoty získávané z tamních mořských 

plžů ostranek (dtto řecky foiníkés). Alternativou je odvození tohoto názvu od semitského 

kořene kn, „sehnout se, pokořit se“, odtud pochází i biblická etymologizace, podle které 

Noe se sebejistou izraelskou nadřazeností proklel Kenaana, „ať je nejbídnějším otrokem 

svých bratří“ (Gn 9,24). 

Kananejci, kteří do této oblasti přicházejí od 3. tisíciletí př. Kr., sem přinesli 

městskou civilizaci, prosazovanou v řadě kananejských městských států. Identifikujeme je 

z vazalské korespondence jejich vládců s faraóny Amenhotepem III. a IV., uložené v 

proslulém archivu písařské kanceláře faraóna Amenhotepa IV.  Achnatona z Achetatonu 

v Tell el-Amarně, někdejším Achnatonově hlavním městě „Atonově obzoru“. Kromě toho, 

že se nám v této korespondenci, psané akkadsky s kananejskými glosami, dostává 

jedinečných informací o historických dialektech semitského jazykového kontinua v 

kanaánské oblasti Syropalestiny, dovídáme se z nich o kananejské vládě v lokalitách 

Byblosu, Ugaritu, Bejrútu, Sidónu, Týru, Aškalónu, Megidda, Gezeru, Jeruzaléma a 

dalších měst. Právě na úrovni městských států se Kananejci sebeidentifikují: „Kanaánec“ 

bylo obecným, geograficky specifikujícím označením obyvatele kananejského města, 

případně kohokoliv z Levanty, semitsky hovořícího, kdo nemohl být definován přesněji, 

tedy volněji znamenalo toto označení někoho jako „souseda“, nebo dokonce „cizího“. 

Starý zákon se v tomto vymezujícím smyslu vyjadřuje o všech předchozích obyvatelích 

Izraele jako o „Kanaáncích“, i když je jinak dokáže jemněji diferencovat podle v Kanaánu 

usedlých kmenů, např. na Kénijce, Kenazejce, Kadmónce, Chetejce, Perizejce, Refájce, 

Emorejce, Girgašejce, Jebúsejce, jak o tom svědčí Gn 15,19.234 

                                                
233 BIČ, Miloš. Palestina od pravěku ke křesťanství. I. Praha: Husova československá evangelická fakulta 
bohoslovecká, 1949. Str. 56. 
234 ZEMÁNEK, Petr et al. Jazyky starého Orientu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
2010. Str. 148. 
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 Ve 13. století, kdy ovládli značnou část Sýrie Aramejci (aramejské království 

s hlavním městem Damaškem), obsadily Kanaán postupně, během 12. století téměř zcela, 

izraelské kmeny, které si podmanily zdejší kananejské městské státy. Jižní část 

syropalestinského pobřeží obsadili přibližně ve stejné době Pelištejci, kteří zde vytvořili, 

resp. opanovali pět městských států (Gázu, Ašdód, Aškalón, Gat, Ekrón). Jako kompaktní 

etnický celek se Kananejci udrželi jen na části pobřežního pásu, které budou později 

Řekové říkat Foiníkie, tj. ke slovu (toponymu) přijde řecké označení plže ostranky. 

Hlavní pramen pro toto období Kanaánu tvoří nijak přátelské texty Starého zákona, 

zlobně se vymezující především vůči kananejskému polyteistickému náboženství a jeho 

modloslužbě, které v oblasti dlouho přežívaly. Jakožto náboženství zemědělského 

charakteru reprezentovalo usedlou agrární společnost, závislou na dešti a vláze. 

Kananejská mytologie (úzce příbuzná s mytologií Ugaritu a také Foiníkie) se tedy 

soustřeďuje na dosažení plodnosti země, přírody i samotného člověka; spojená 

s příslušnými rituály měla napomoci k zajištění hojné úrody a cyklu plodných let. Za 

nejvyššího boha platí El, především však vystupuje do popředí bůh Baal, de facto 

zosobňující mužský plodivý princip a jeho ženské protějšky bohyně Astarte, Aširtu a Anat, 

reprezentované ve 2. tisíciletí v kananejské oblasti četnými malými plastikami nahých 

ženských postav jakožto idoly lásky, sexuality a plodnosti. Především proti Baalovi a 

bohyni Aširtu bude Starý zákon ostře vystupovat, zejména proti baalovské modloslužbě 

uctívané na pahorcích (Kananejci provozovali tuto modloslužbu zejména na hoře Hermon), 

jak se tyto rituály přelijí i do Izraele, kde bude Baal – jako o tom svědčí Kniha soudců – 

v lidovém pojetí dokonce splývat s Hospodinem (Sd 2,13; 6,28-32). V době královské 

Achab pod vlivem své ženy Jezábel, dcery krále sidonského, zavede uctívání Baala jako 

státní kult (1Kr 16,31-33; 18,19-22; 2Kr 10,26n), oltáře Baalovy budou na domech i na 

střechách (Jr 32,39), rituály provázeny sexuální nevázaností (1Kr 14,24).235  

Foiníkie – vzniklá tlakem etnik izraelských, pelištejských či aramejských a 

vytlačená jimi na libanonské pobřeží – se zde vyvíjela jako zcela svébytná politická a 

kulturní oblast; zformovaná v řadě městských států, jejichž obyvatelstvo, příbuzné až 

identické s Kananejci, hovořilo dnes mrtvou semitskou foiničtinou. 

 Nejdůležitějšími foinickými městy byly Byblos, Sidón, Týr, Arad, Akko, později 

Berytos; některá města ležela přímo na pobřeží, jiná na pobřežních ostrovech; vesměs 

království s dědičnou posloupností (až Týr, založený cca r. 1200, bude v helénistické době 

                                                
235 BIČ, Miloš. Palestina od pravěku ke křesťanství. II, Kult a náboženství. Praha: Husova československá 
evangelická fakulta bohoslovecká, 1949. Str. 216. 
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republikou). Hospodářský život Foiníkie byl založen na těžbě cedrového dřeva (týrský král 

Chíram je poskytl Šalamounovi i na stavbu jeruzalémského chrámu), na výrobě barevných 

látek, nejen purpurových, a skla. Především však je hlavním zdrojem prosperity Foiníčanů 

námořní obchod, provozovaný početným námořním loďstvem. Foiníčané takto založili 

řadu obchodních stanic a měst ve Středomoří, obepluli i Afriku; Starý zákon referuje o 

společné námořní výpravě králů Chírama a Šalamouna do země Ofír, ležící snad někde 

v Jemenu či Somálsku. Nejdůležitější z foinických osad se stalo Kartágo, založené v r. 

814/813 na tuniském pobřeží. Panské války, které povede Kartágo  v letech 264-146 př. 

Kr. s Římem, otevřou novou kapitolu v ovládnutí středomořského prostoru. 

 Všude, kde se v 1.tisíciletí př. Kr. projeví hospodářský vliv Foiníčanů se mluví 

foiničtinou, nalézáme tu její epigrafické doklady v nápisech – v mezopotámskén Uru, 

v Malé Asii, na Kypru, v Egyptě, v egejských přístavních městech či na středomořských 

ostrovech (Maltě, Sicílii, Sardinií, až Baleárských ostrovech), v Etrurii. V oblasti Kartága 

se mluví punštinou, jako specifickou formou foiničtiny, a bude tomu tak ještě šest století 

po pádu Kartága v punských válkách s Římem. Punsky se recitují některé pasáže v jisté 

Plautově komedii; v punizovaných numidských městech a v Tripolsku, sice dávno 

latinizovaných, se mluví punsky až do 3. století po Kr.; podle informací „potomka starých 

Punů“ Aurelia Augustina, rodáka z Tagaste nedaleko Kartága, se punština udržela na 

numidském venkově ještě za jeho života, tj. ve 4.-5. století po Kr. 

 K zápisu všech foinických dialektů se používalo souhláskové, alfabetické písmo o 

22 písmenech, vyvinuté koncem 2. tisíciletí př. Kr. z protokanaánského piktografického 

písma. K označení souhlásky se užilo znaku pro pojem, jenž touto souhláskou začínal 

(např. písmeno b se vyjádřilo znakem pro „dům“, foinicky bét). Z hlediska počtu 

grafických znaků je foinické písmo nejjednodušším systémem písemného zachycení řeči, 

jejích jednotlivých hlásek – ve foinické abecedě ovšem jen konsonant, samohlásky bylo 

možno vzhledem ke stavbě semitského jazyka domýšlet. Foinické písmo se takto stalo 

nejen základem řecké alfabety (řecký termín TO ALPHABHTON doložen od 3. století př. 

Kr.), tak na Předním východě nejvíc rozšířeného písma aramejského, od Egypta po 

Zakavkazsko a Persii: vládci achaimenovské říše budou uplatňovat aramejské písmo spolu 

s aramejským jazykem při styku se svými provinciemi, včetně samotné Foiníkie.  

 

Součástí etnické strukturace Kanaánu ve 12. století je obsazení jižní části kanaánského 

pobřeží Pelištejci (hebrejsky Pelištim, v starších českých biblických překladech 

„Filištíni“). Starý zákon nazývá pelištejské území, kolem vyspělých pobřežních městských 

států, Pelešet, považujíc Pelištejce za příchozí z Kaftoru, což bylo zřejmě označení Kréty 
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či v širším smyslu ostrovní egejské oblasti, resp. okruhu egejsko-mykénské kultury, pro 

což i svědčí shoda pelištejské keramiky s jedním z typů keramiky mykénské. Později se 

v řecké formě nazývá pelištejské území Palaistiné, v latinské Palaestina: po porážce 

povstání Bar Kochby ve 2. století po Kr. použijí Římané tohoto názvu k označení celého 

území Judeje, Galileje a Samaří – Syria Palestina ). 

 V Egyptě byli známi jako součást mořských národů, které byly Ramessem III. 

odraženy v námořní bitvě Pelištejci cca r. 1194 př. Kr. Po obsazení jižní části kanaánského 

pobřeží zaujmou Pelištejci pozici vládnoucí vojenské kasty nad starším kanaánským 

obyvatelstvem, s nímž se asimilací semitizují. Hlavním odpůrcem Pelištejců se stanou 

hebrejsko-izraelské kmeny, které Pelištejci díky své válečné technice vojensky převyšují, 

zejména vlastnictvím monopolu na výrobu železných zbraní, jak o tom svědčí biblická 

První kniha Samuelova (1S 13,19-22). Situace se změní, až když izraelské kmeny vytvoří 

monarchii. První král Saul je Pelištejci na hoře Gilbóa poražen, zahyne tu i se svými syny, 

jeho nástupce král David je ale zatlačí až na pobřeží a učiní je svými vazaly. V 9.-7. století 

se dostanou do závislosti na Asýrii, později bude jejich území hrát roli nárazníkové oblasti 

mezi Egyptem a novobabylónskou říší, v helénistickém období se stane předmětem sváru 

mezi Ptolemaiovci a Seleukovci. 

 

Rozhodující silou v syropalestinské, resp. úzce palestinské oblasti se stal ve 13. století 

politický útvar hebrejsky mluvících semitských kmenů, bojovně se vymezujících i 

asimilujících se tu se starším kanaánským či aramejským obyvatelstvem („Neber si ženu 

z dcer kenaanských“, káže Izák Jákobovi, Gn 28,1, „odejdi do Rovin aramských...a odtud 

vezmi ženu...“). Právě s odkazem na praotce Jákoba ponese tento stát jméno Izrael. 

„Izrael“ bylo Jákobovo čestné přízvisko, které dostal podle Starého zákona (Gn 32,23-33) 

od nepoznaného protivníka (anděla?, samotného Hospodina?), v symbolické situaci při 

nočním brodu (s oběma svými aramejskými ženami, Leou i Ráchel, i jejich služkami, jež 

mu už společně daly dvanáct synů) přes potok Jabok: „Nebudou tě už jmenovat Jákob, 

nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh).“ Jméno Jákob a Izrael se budou nicméně v tradici střídat: 

jméno Jákob, zároveň souhrnné pojmenování Jákobových potomků, připomíná generativní 

souvislost minulosti a přítomnosti; zatímco Izrael je předzvěstí budoucnosti Jákobova 

potomstva (dvanácti pokolení vzešlých z Jákobových dvanácti synů) a jeho cesty 

v pohanském prostředí, posléze v egyptském zajetí. To jméno je víc než co jiného krédem, 

resp. ujištěním, že za ně bude „Hospodin bojovat“. Tak jméno Izrael označuje nejen 

Jákobovo potomstvo, ale společenství vyznavačů Hospodinových jako jediného boha. 

Nelze je v tomto smyslu chápat ani jako národ, ani jednolitý kmen (nanejvýš kmenový 
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svaz), ale jako společenství výlučného náboženství i způsobu života, jak se ostatně 

profiluje celý judaismus, ve výlučnosti založené na odmítnutí sousedících modelů,236 tedy 

zřetelně se odlišující od jiných etnik či náboženství. 

  Biblické reference, kterých se zde i na jiných místech dovoláváme, charakterizujme 

tu z hlediska jejich historické hodnověrnosti, resp. historicko-kritického přístupu k Bibli. 

Vychází z konstatování, že biblická líčení nejsou autentická, nýbrž odvozená, že sestávají 

nikoli z „historií“, ale z „pamětí starodávných historií“, jak o nich soudil Machiavelli. 

Spinoza, veden racionalistickým předpokladem nemožnosti zázraku, označí Bibli za 

soubor vzájemně neslučitelných textů, kronikářských fragmentů, pozůstatků dávných 

předsudku a pověr i fantazijních výlevů. Filosof 20. století, totiž Leo Strauss, zabývající se 

klasickou politickou filosofií, vidí Bibli chápavěji, „jako prostředek k přenášení 

náboženského či duchovního prožitku, který si nezbytně nachází výraz v symbolech“.237 

Starý zákon jakožto vrcholné dílo hebrejského písemnictví je v tomto smyslu 

mytopoietickým produktem symbolické reprezentace Izraele par excellence. Rozlišení 

„mythu a logu“, které Bible směšuje, nelze od její symbolické narace očekávat: toto 

rozlišení, stejně jako odlišení mýtu a historie, je původu řeckého, a naše případná 

očekávání v tomto smyslu svědčí o zakořeněné představě o výlučnosti řeckého kořenu 

evropské kultury. „Z hlediska Bible jsou ´mýty´ stejně pravdivé jako ´historie´. Co Izrael 

´ve skutečnosti´ dělal či jak trpěl, nemůže být chápáno jinak než ve světle ´skutečnosti´ 

Stvoření a Vyvolení.“238 Připusťme tedy, radí Strauss, „že Bible a zvláště Tóra se do 

značné míry skládá z ´paměti starodávných historií´, dokonce z pamětí pamětí...“ (např. 

příběh Exodu z Egypta, který se mohl udát cca ve 13. století, byl sepsán do konečné 

podoby snad v 5. či ve 4. století). Tyto „paměti pamětí“ pak mohou být „rekolekcemi 

rekolekcí, prohloubenými uvažováním o původních zážitcích.“239 Zde je třeba připomenout 

Jana Assmana, v jeho originálním rozvinutí Maurice Halbwachse,240 mluví-li v případě 

biblického Exodu, resp. jeho narace, o transpozici tohoto původního silného zážitku 

kolektivní paměti jako zakládajícího v paměti kulturní.  

Přinejmenším lze o Bibli v jejím dobovém kontextu uvažovat, aniž bychom tu 

chtěli přílišně sekularizovat, jako o sapientním textu shrnujícím kolektivní moudrost 

Izraele, symbolicky reflektujícím potřeby, neřku-li legitimizující ideologie izraelské 

                                                
236 ÁRNASON, Jóhann. Civilizations in dispute: historical questions and theoretical traditions. Leiden: Brill, 
2003. Str. 243 a str. 301. 
237 STRAUSS, Leo. 1995. Jeruzalém a Athény. In: Reflexe filosofický časopis. (14): 6-4. 
238 Ibid. str. 6-5. 
239 Ibid. 
240  HALBWACHS, Maurice, NAMER, Gérard, ed. a JAISSON, Marie, ed. Kolektivní paměť. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2009. 
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společnosti; v duchu „biblické moudrosti“, která je založena – oproti moudrosti řecké 

vycházející z poznání z údivu – na bohabojné monoteistické víře. Biblické narace jsou 

obrazivými vyjádřeními této moudrosti, ukazující se v Izraeli jako dějinná – na rozdíl od 

řecké, založené na dialektickém vztahu jednotlivého člověka k okolnímu řádu, je izraelská 

kolektivně projevovanou poslušností jedinému Bohu jako svrchované autoritě – vírou v 

„absolutní smysl“.241 Obrat k monoteismu ke kterému zde došlo je podle Árnasona 

klíčovou inovací s dalekosáhlými civilizačními dopady.242 Bohu, který je trvale budoucí 

(věčný), ale zároveň stále přítomný a jednající v dějinách. „Tak je Bůh Bohem dějin, 

v nichž se zjevuje stále nově jako ten, který přichází, a v souladu s tím je Bohem, jenž vede 

dějiny k jejich konci, k eschatologickému cíli.“.243 Mravní požadavky, které z toho 

vyplývají, nejsou kladeny na jednotlivce a na jeho svobodu danou rozumem, jak Patočka 

vyzvedá v případě Řecka,244 ale na celé společenství stmelované společnou pamětí, jako je 

ona mytická, spojená s Exodem, paměť reálně dějinné události. 

I tak biblický Bůh zasahuje do jednotlivých životů: při Jákobově nočním brodu 

v potoku Jabok jde o „existenciální zápas člověka o Boha a Boha o člověka“.245 Biblická 

moudrost chce být adresována celému židovskému způsobu života, je (nic víc, ani míň) 

„smyslem Božího slova, jak bylo sděleno prorokům a zvláště Mojžíšovi, stát se zdrojem 

poznání dobrého a zlého, pravým stromem poznání a zároveň stromem života.“.246 Claude 

Tresmontant doplňuje: „Poznání Boha není čistá spekulace, je to jednání vtělené do 

lidského světa.“.247  

Viděno striktně historicky, leží vznik Izraele za naším dohlédnutelným obzorem, 

v procesech obtížně postižitelných exaktními přístupy bádání. Biblickou naraci výrazně 

doplňuje moderní archeologie, která víc, než aby byla její revizí, „objevuje Bibli“ v nových 

významových vrstvách.248 Lze tak považovat za jisté, že ve 13. století př. Kr. se 

soustřeďuje na území střední Palestiny svaz kmenů a skupin, povětšinou pasteveckých. Při 

jeho ustavení měla patrně hlavní úlohu skupina přišlá z jihu, podle tradice (ústředního 

zakladatelského mýtu) vyšlá z Egypta, jak to líčí biblický Exodus. Monoteistická víra 

                                                
241 PATOČKA, Jan. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. Třetí 
díl, Kacířské eseje o filosofii dějin. Varianty a přípravné práce z let 1973-1977. Dodatky k Péči o duši I a II. 
Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 132. 
242 ÁRNASON, Jóhann. Civilizační analýza: Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Filosofia  , 2009. Str. 52. 
243 BULTMANN, Rudolf Karl. Dějiny a eschatologie. Překlad Břetislav Horyna. Praha: ISE, 1994. Str. 78 
244 PATOČKA, Jan. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. Třetí 
díl, Kacířské eseje o filosofii dějin. Varianty a přípravné práce z let 1973-1977. Dodatky k Péči o duši I a II. 
Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 134 
245 BALABÁN, Milan. 1995. Jeruzalém - nebo Athény?. In: Reflexe: Filosofický časopis. (14): 4-3. 
246 STRAUSS, Leo. 1995. Jeruzalém a Athény. In: Reflexe: Filosofický časopis. (14): 6-17. 
247 TRESMONTANT, Claude. Bible a antická tradice. Praha: Vyšehrad, 1970. 
248 FINKELSTEIN, Israel a SILBERMAN, Neil Asher. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle 
moderní archeologie. Vyšehrad, 2007. 
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v Hospodina jako jediného boha a náboženský a sociální program na ní založený se staly 

tmelem roztříštěných skupin, který se osvědčí ve společném nasazení při obsazování 

Kanaánu a bude vrcholit jejich sjednocením a společným politickým postupem. 

S použitím Bible lze pak v dějinách Izraele určit dobu Soudců čili předkrálovskou 

(konec 13., 12. a počátek 11. století př. Kr.), jak ji líčí starozákonní knihy Jozue a Soudců. 

Někdy v polovině 11. století zničili hebrejský kmenový svaz Pelištejci (v bitvě u Afeku, 

cca 1050 př. Kr.) a na řadu let jej ovládli (1S 7,2), poté se pod duchovním vedením 

Samuela a vojenským vedením Saula vzchopil Izrael k odporu a Saul se stal prvním 

králem. V bitvě na hoře Gilbóa padl a až jeho nástupce král David vytvořil pevnou říši a 

založil dynastii, která bude vládnout v Jeruzalémě, v době královské zabírající období od 

10. po začátek 6. století př. Kr. Po smrti Šalamouna, Davidova syna a nástupce, se říše 

rozpadla na dvě části.  

V jižním judském království, jehož jádrem byl kmen Juda a hlavním městem 

Jeruzalém, vládli dále Davidovi potomci. V severním království, zvaném dále Izrael, se 

vládnoucí dynastie střídaly (z nich nejvýznamnější byly Omríovci a z nich král Achab, 

známý svou podporou baalovských kultů), stejně jako hlavní města (Tirsa, Ramat, Samaří) 

či náboženské proudy (heterodoxní Omríovci proti ortodoxním Jehúdovcům atd.).   

Pod vlivem Asýrie muselo severní království platit tribut, nakonec je asyrský král 

Sargon II. r. 722 vyvrátil, značná část obyvatelstva (udává se počet 27 tisíc) byla 

deportována do Asýrie, aniž se takto postižení kdy vrátili, na jejich místo dosídleni 

obyvatelé z jiných konců asyrské říše (2 Kr 17). Asyrským zajetím obyvatel severního 

království a poté zajetím babylónským, po pádu jižního království a Jeruzaléma do rukou 

babylónského krále Nabukadnezara II. r. 586 př. Kr., kde s vypálením prvního 

jeruzalémského chrámu, de facto dějiny Izraele končí. Ti, co se v přízni perského krále 

Kýra II. mohli vrátit z Babylónu, byli z kmene Juda: v nadcházející poexilní době se  o 

nich bude mluvit jako o Židech. Období prvního chrámu je dobou, kdy se nově 

strukturovali elity, které se sice pohybovali v oddělených sférách, ale dohromady se 

učastnili politického, právního a kulturního života.  
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AREÁL EGEJSKO-ŘECKÝ 

 

„Postižitelné“ zasazení řeckého (helladského) kulturního s civilizačního modelu, pro něž si 

od Jaroslava Krejčího vypůjčujeme metaforu antropocentrického paradigmatu, klopýtá ve 

snaze o historickou, resp. civilizační perspektivu o několik těžkostí. Řeckou civilizační 

formaci – resp. kmenové společenství, pro něž se ujal obecný název Hellénes (Hellénové) 

– nelze od počátku postihnout v jednotící struktuře, aniž bychom vzali v úvahu „civilizace 

v plurálu“ (Předního východu, egyptskou, chetitskou, fénickou...), pod jejichž vlivem a 

vzájemných překryvech byla řecká oblast utvářena, až do dosažení svých vlastních 

specifik. Nelze také pominout předřecký substrát in situ (egejské kultury kykladskou a 

krétskou/mínojskou), který je na rozdíl od řeckého neindoevropský, na nějž nicméně 

„ řecký kmen“ navazuje, a prolíná se s ním tak, že se dnes od sebe nedají jednoznačně 

oddělit. Jaroslav Krejčí zmíněné antropologické paradigma, a jeho nejčistější výskyt 

Řecko, vnímá v úzkém časovém a prostorovém vymezení od objevu řecké polis dále. 

Obtížně tu lze tedy popisovat rozšiřování celistvého územního celku: „dějiny 

Řecka“, resp. Hellady, v jedné linii od mykénského přes archaické po klasické období. 

Jsou to dějiny fragmentovaných jednotek, četných kmenů (ethnoi) a kmenových států (mj. 

díky hornatému, neprostupnému terénu); v pozdější podobě autonomních obcí, měst a 

městských států. Odtud se tyto dějiny vyznačují příznačnou „tříštivostí“ – abychom tu 

použili obrazného jazyka Josefa Šusty249 – lokálních politických útvarů, „uzavírajících se 

do těsných skořápek úplné nezávislosti“, oproti oné „lehkosti, s jakou již tisíce let dříve 

Egypt a Mezopotámie dosahovaly scelení mnoha území a městských oblastí v rozsáhlých 

panstvích“.250 Jsou to ponejvíce dějiny vzájemných střetů obcí a městských států (Athény 

proti Spartě v peloponnéské válce) nebo naopak symmachie, obranného spojenectví a 

koalic k zajištění „kolektivní bezpečnosti“ (athénského námořního/ délského spolku v 

řecko-perských válkách či v tzv. achajském spolku, federativně spojených řeckých obcích). 

Spojujícím tmelem byla dlouho amfiktyonie jako náboženské seskupení většího regionu 

kolem svatyně, např. v Délu či dvanácti severních kmenů kolem Delf, sídla Apollónovy 

věštírny; pravidelně se tu budou autonomní města a obce setkávat ve společných, 

panhelénsky zaměřených svátcích (olympijské hry). 

 Vedle pevninských měst na jihu Balkánského poloostrova vyvstane v několika 

kolonizačních vlnách „rozšířené Řecko“, iónská města či obchodní osady v Malé Asii 

(Mílétos, Smyrna, Klazomeny) a poté další, od východu (Byzantion při thráckém Bosporu 

                                                
249  ŠUSTA, Josef. Úvahy o všeobecných dějinách: velké milníky. Praha: Argo, 1999. 
250 Ibid. Str. 52. 
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a dále na černomořském pobřeží), přes Velké Řecko v jižní Itálii či na Sicílii (Kýmé, 

Syrakussai), Egypt (Naukratis), severoafrickou Kýrenaiku (Kýréné), k západu (Massalia 

při ústí Rhony, obce na východním pobřeží Pyrenejského ostrova). 

 To je od 9. století př. Kr. přibližná rozloha řecké oikumené, v okamžiku svého 

vrcholu v době klasické spíše rozsáhlé oblasti kulturně-civilizačního vlivu, „říše řečtiny“, 

než že by tu šlo o impérium v onom smyslu, v jakém Jan Assman uvádí imperiální model 

jako jeden z průvodních znaků velkých civilizací, rozšiřujících se ze svých primárních 

center imperiálními výboji a doprovodnými civilizačními misemi. To, co spojuje nespojité 

a přitom multietnické řecké společenství – říká rétor Isokratés (436-338 př. Kr.) –, je 

společná kultura, paideia – výchova, vzdělání: Řekem (Hellénem) je podle Isokrata každý, 

kdo se podílí na řecké kultuře, ať jím bude Eratosthenés z Kýréné, či Archimédés ze 

Sýrákús. Nemluvě o významných představitelích řecké kultury, kteří pocházejí z 

kolonizačních řeckých měst na pobřeží Malé Asie – Thalétovi, Anaximandrovi, 

Anaximenovi či Hérakleitovi – a využívajíce zdejšího kontaktu s civilizacemi Předního 

východu, osobitě obohacují řeckou vzdělanost o elementy převzaté ze vzdělanosti 

orientální. To je pozice Thaletova, poučeného o astronomii z Egypta či Babylonie, stejně 

jako otce dějepisu Hérodota, původem z maloasijského/ karského Halikarnassu, píšícího na 

základě autopsie z vlastních cest po Předním východu. 

O imperiální extenzi řecké oikumené lze hovořit až v případě helénistické říše 

Alexandra Velikého, následující po řeckém klasickém období a dávající řeckému 

kulturnímu modelu již proměněný smysl a ovšem i širší dosah této oikumené. Půjde zde o 

vzájemné civilizační obohacování, při kterém bude ne vždy zřejmé, kdo se od koho 

významně přiučuje. Hovoříme-li nicméně v případě helénismu o tzv. „explozi klasického 

Řecka“ východním směrem, projevuje se nadále v oblasti kulturní, v rozšiřující se „říši 

řečtiny“, nejviditelněji v následnických státech diadochů, především v ptolemaiovském 

Egyptě, resp. jeho hlavním městě Alexandrii, která je i hlavním městem helénistického 

světa. Bude zde petrifikována řecká vzdělanost i v době, kdy se stane Egypt po r. 30 př. Kr. 

římskou kolonií. Napojuje se přitom o další vlivy – konfrontována se zdejší židovskou 

diasporou, která se v Alexandrii postupně usadila po prvním churbanu, tj. zničení 

jeruzalémského chrámu v r. 586 př. Kr. Ze 3. století př. Kr. jsou v Egyptě doloženy první 

židovské modlitebny, řecky pojmenované jako „synagógy“; Talmud (Suk.51b) vzpomíná 

obzvlášť rozlehlé synagogy alexandrijské. Setkání řeckého/helénského ducha s židovským, 

řečtiny s hebrejštinou, se poté uskuteční nad autoritativním židovským textem Písma –

 Tanachem, z něhož je ve 3. století př. Kr. pro rozsáhlou královskou knihovnu Ptolemaia II. 

Filadelfa přeložena do řečtiny Tóra, dle legendy „sedmdesáti překladači“ (přesněji se 
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hovoří o 72 předních učencích z Judey - srv. Talmud, Meg.9a). Řecká Septuaginta, 

oceňovaná pro obratné zvládnutí řečtiny a přitom věrné zachování ducha Tóry, bude 

později překladatelsky rozšířena na celou Židovskou bibli, ve společném užívání 

v alexandrijských synagogách. Jakožto „Starý zákon“, v komplementaritě se zvěstí Nového 

zákona, soustředěného z jednotlivých, primárně apoštolských knih do řecky psaného 

souboru v letech cca 140-180 po Kr., se stane svatým písmem rozrůstající se křesťanské 

církve. Spolu s křesťanskou gnózí i s počátky křesťanské teologie a etiky, s celou ranou 

patristikou, s kořeny v tzv. alexandrijské škole, se bude křesťanství ve své první epoše 

navenek reprezentovat „ne jinak než v řečtině“251 – v „říši řečtiny“ a ve strukturách 

řeckého myšlení.252  

 Řecký fundament zůstane přítomen i poté, co se roku 27 př. Kr. stane federace 

achajského spolku římskou provincií Achaia a její obyvatelé oněmi latinsky zvanými 

Graeci, jak je budou dále označovat evropské jazyky.  Za římské nadvlády v žádném 

případě nedojde k pořímštění řecké kultury, naopak doznává Horatius: Graecia capta 

ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio – dobyté Řecko svou kulturou ovládlo 

surového vítěze. Názorný příklad asimilace dobyvatelů vyspělejší kulturou podrobených: 

namísto civilizujících se barbarů shledává se dobyvatel sám barbarem. Bude-li posléze 

Max Weber účtovat se zánikem Římského impéria, zahrne do tohoto zániku antické 

kultury i neoddělitelný amalgám řecký. Ani Rémy Brague nepochybuje, že utváření 

Evropy římskou cestou se takto ubíralo přes první milníky v Řecku.253 V takto otevřené 

civilizační perspektivě narážíme na neurčité časové ohraničení řeckého kulturního modelu, 

dále již zahrnovaného do imperiální formy: na řecké jazykově-kulturní bázi bude římská 

říše pokračovat ve své východořímské části, v Byzanci, jakožto v impériu uplatňujícím 

císařskou vládní moc nad multietnickou oikumenou. Přičemž už od 6. století v dosud 

disglosistické východořímské říši vytlačí v oblasti kulturní komunikace řečtina latinu, 

ponechávajíc jí místo spíše ve státní správě a v armádě.  

Ve svých civilizačních znacích bude Byzanc charakterizována kontinuitou římské 

státní formy, řecké (helénistické) kultury a křesťanského náboženství, založeného na řecky 

sepsaném Novém zákonu (cca v letech 140-200 po Kr.) a praktikovaného rovněž řecky, po 

schizmatu r. 1054 výlučně v rámci východní-ortodoxní církve, na rozdíl od západní 

latinské-římskokatolické.  

 
                                                
251 Předmluva Órigenés: O Písni písní. Překlad Jakub Sitár a Martin C. Putna. Praha: Herrmann, 2000. 
252 TRESMONTANT, Claude. Bible a antická tradice. Praha: Vyšehrad, 1970. 
KRATOCHVÍL, Zdeněk. Studie o křesťanství a řecké filosofii. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994. 
RUDOLPH, Kurt. Gnóze: podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky. Praha: Vyšehrad, 2010. 
253 BRAGUE, Rémi. Evropa, římská cesta. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1994. 
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        Ve svých počátcích – na Krétě, Kykladech a v ostrovní Egeidě – je kultura řeckého 

prostoru zároveň součástí (a také soustředěním) středomořské civilizace, ve významu, 

který dal Středomoří, jeho geografickému fundamentu, podmiňujícímu zdejší historii i 

protohistorii, ve svém zásadním díle Fernand Braudel. Vidí tu „nikoli jednu civilizaci, ale 

civilizace navrstvené jedna na druhé“.254  

Ve vrstvách tu dnes rozeznáváme především civilizace „na úrovni“ – in flores, 

vydávající své (pro nás dodnes neuvadlé) květy. Přičemž však nelze v těchto de facto 

výsledných „kulturních krystalizacích“, soustřeďujících předchozí „anticipace“, jak o 

tomto obecném principu mluví Árnason v souvislosti s tzv. osovou dobou,255 odhlédnout 

od vrstev starších. Znamená to však přihlédnout i k epochám prehistorickým, které se 

důrazně připomínají nálezy, jež přináší archeologie. Archeologie pracující natolik exaktně, 

že koriguje historii, zpřesňuje ji a dodává jejím hypotézám na věrohodnosti – jakkoli se 

snaží přitom být přesvědčivá někdy „neomaleným způsobem“.256  

          Tak je i středomořská civilizace ve své jedinečnosti postižitelná – stejně jako 

je to patrné u mezopotamské – počínajíc svými archeologickými kulturami, pro náš náhled 

patrnými od raného neolitu. Do Středomoří přímo „zašlehují“ podněty z 

nejstarších neolitických center (Catal Hüyük), směrem do Malé Asie, na východní pobřeží 

Egejského moře, případně thrácké severní pobřeží, s prokazatelnými ohlasy v Thessalii ve 

středním Řecku (kultura Sesklo, kultura Dimini), ve svých zemědělských počátcích od 7. 

tisíciletí, výrazně v 5. – 4. tisíciletí př. Kr., již v doprovodu s keramikou.  

Nejstarší archeologické vrstvy jsou v maloasijském areálu odkrývány i v lokalitě, 

kterou si posléze pozdější mytopoetická narace Řeků přivlastní pro svou tradici. Oním 

mytickým místem je Trója, nedaleko od Helléspontu (dardanelské úžiny), ve které 

archeologie postupně identifikovala devět vrstev osídlení a 46 stavebních fází, od konce 4. 

tisíciletí př. Kr. po dobu řeckořímskou. Ve vrstvách I-V, pocházejících z rané doby 

bronzové, archeologie kromě znalosti kovů od počátku identifikovala existenci několikrát 

přestavovaných hradeb obepínajících rozsáhlejší zástavbu – městské hradby jsou 

považovány za jeden ze znaků města jako takového: „skvělé, velké, lidnaté“ město, bude 

Tróju opěvovat Homér. V první trojské vrstvě je doloženo i pravoúhlé megaron, známé 

jako architektonický model sumerské monumentální architektury, které se svou halou, 

předsíní a vstupními sloupy stane později základním stavebním typem řeckého chrámu, 

domu i paláce. V Tróji II z let cca 2400-2200 kromě charakteristických dvouuchých 
                                                
254 BRAUDEL, Fernand. Morze Środziemne. Region i jego drzieje. Gdansk: 1982. Str. 5. 
255 ÁRNASON, Jóhann. Historicko-sociologické eseje. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010., 
Str. 153-154. 
256 V nezbytném „ironickém odstupu“ takto uvažuje o vztazích historiografie a archeologie.  VAŠÍČEK, 
Zdeněk. Archeologie, historie, minulost. Praha: Karolinum, 2006. 
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pohárů, známých i Homérovi, byly nalezeny šperky, zbraně a nádoby z cenných materiálů, 

ze zlata, stříbra a polodrahokamů: jeden z těchto „pokladů“ nazve objevitel Tróje Heinrich 

Schliemann, „pokladem Priamovým“, pokládaje druhou trojskou vrstvu mylně za 

homérskou. Vrstvy III-V sice prozrazují kontakty se západním egejským prostorem, 

s ostrovy Lemnos a Lesbos, s Thrákií na druhém břehu dardanelské úžiny, avšak řecko 

mykénského rázu nabyde teprve vrstva Trója VI, nazvaná „Trójou homérskou“, 

v možné souvislosti s trójskou válkou, známou z Homérovy Íliady. Zničení této vrstvy 

kolem r. 1200 lze dávat do souvislosti s útoky tzv. mořských národů, v úvahu připadá i 

ničivé zemětřesení.   

Je nicméně nesporné, že základní předpoklady středomořské kultury, v užším 

vymezení oblasti Egejského moře a jeho ostrovů – celé Egeidy, zahrnující balkánské i 

maloasijské pobřeží, byly v předdějinném období civilizačně ovlivněny Egyptem, z jeho 

vlastního prostoru i z východního pobřeží Středozemního moře, z oblasti pozdějšího 

Kanaánu, kde se po obhájení sinajského předpolí Egypt setkal s vlivy mezopotamskými, 

šířenými sem přes oblast horního Eufratu a vůbec rozsáhlým dálkovým obchodem, 

vedoucím zdejšími karavanními stezkami. Nelze přitom zapomenout ani na oboustrannou 

zprostředkovatelskou roli Kypru.257  

Názorně se tu uplatňuje model přímé souvislosti mezi primárním civilizačním 

centrem, jakým byl starověký Přední východ, a sekundární původně „barbarskou periférií“ 

“ – ne nutně zcela „barbarskými“, jak jsme naznačili v souvislosti s archaickou 

středomořskou civilizací. V globálním pohledu jsme tu svědky, jak se civilizační jádro 

Předního východu, téměř symetricky ke svému postupnému rozšiřování na východ (říšemi 

perskou, indickou a čínskou), šíří také na západ. Přes Perský záliv/Eufrat a Rudé moře se 

vytváří velká hospodářská, politická a kulturní osa spojující Indický oceán se 

Středozemním mořem, osa rozhodující pro celé archaické dějiny, případně až do doby 

expanze Evropy do zámoří v letech 1495/98.  

Mircea Eliade připomíná, že se pokroky v oblasti Balkánského poloostrova a celého 

egejského prostoru mohly dít – dávno před „slávou řeckou“ – také v rámci „archaické 

evropské civilizace“ (označené takto podle konceptu Marije Gimbutasové), datované cca 

6500 až 5300 př. Kr. Představa této archaické civilizace vyvstává před námi jako etnicky 

vroucí, dosud neidentifikovaný (a ovšem v jednotlivých složkách/“příměsích“ i obtížně 

postižitelný) „tavicí kotel“. Mísí se v něm vzájemně a propojují se elementy hmotné 

kultury, prvotních sociálních vzorců i jejich reflexe v symbolické reprezentaci, jak budou 

                                                
257 na archeologickém materiálu to dokládá např. BOUZEK, Jan. Vznik Evropy. Praha: Triton, 2013. 
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„od neolitu po dobu železnou splývat dějiny náboženského myšlení s dějinami 

civilizace“.258  

Neolit ve své „duchovní stavbě“, soudí Eliade, podnícen empirickým fenoménem 

zemědělství, pro sebe v nerozlišeném univerzu utváří „kosmické náboženství“, odvozené 

z periodické obnovy světa, z vesmírných rytmů rezonujících ve vegetačním životě. Odtud i 

cyklické pojetí času, stejně jako mystéria zrození, smrti a znovuzrození, včetně 

maternitních cyklů ženy, jak je odrážejí primární kulty zasvěcené ženským bohyním.. Ve 

zlomcích zachycujeme tento náboženský kontext posléze i na prvotních egejských 

kulturách na Kykladech, mimo jiné i ve slovech, která to dokládají i svým lingvistickým 

prapůvodem: týká se to mj. také kultovních praktik, např. ve slovech thriambos, rituál 

provázený tanci a zpěvem, bretas, dřevěný reliéfní obraz božstva, ale i megaron, dříve než 

posvátný okrsek, jak to i se jménem převezmou Řekové, označující obětní jámu. 

Srovnávací lingvista Harald Haarmann dokládá živou přítomnost předřeckého živlu 

v širším areálu Egeidy na příkladech jazykových prvků, které neodpovídají indoevropské 

řečtině (zejména fonémů -ss-, -nd-, -nth-); v toponymech, případně v pojmenováních 

rostlin a zvířat řečtinou převzatých ze zaniklých jazyků praobyvatelstva svědčí i o jeho 

sžitosti s přírodním a geografickým prostředím – tak je tomu např. s toponymem 

Sardessos, pojmenovávající oblast kolem Tróje.259 

 Krejčí zdrženlivě neolitickou revoluci označuje za první úspěšně dokončenou 

globalizaci,260 která postupně polní hospodářství a usedlý vesnický život bez stratifikace 

dovedla na práh civilizační epochy, druhého zásadního mezníku societální pozice a 

habitatu člověka. Postupné civilizační změny probíhaly od 3.tis.př.Kr a nesly se v duchu 

rozvoje matalurgie, literarizace a urbanizace.261 

Pro Jana Patočku jsou civilizace starověkého Egypta, Mezopotámie nebo Mykén 

předdějiné, na úrovni pouhého udržování života. Úživa a její administrace jsou povýšeny 

na výsostný účel. Zodpovědnost se v těchto společnostech snímá z člověka a zůstává na 

bozích a smazání rozdílu mezi říší a universem brání prvnímu kroku směrem k ustanovení 

vrcholné společenské struktury – polis.262  

V takovémto pohledu long durée je třeba vnímat řeckou oblast v jeho počátcích (a 

vůbec evropskou antiku) jako úspěšné pokračování civilizace starověkého Východu, která 

                                                
258 ELIADE, Mircea. Dejiny náboženských predstáv a ideí. 1, Od doby kamennej po eleusínske mystériá. 
Bratislava: Agora, 1995. Str. 58. 
259 srv. HAARMANN, Harald. Historie potopy světa: po stopách raných civilizací. Praha: Paseka, 2010. Str. 
32-36. 
260 KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin: civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a 
politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a stát. Praha: Slon. 2002. Str. 439. 
261 Ibid. str.  444. 
262 PATOČKA, Jan. Péče o duši. Třetí díl. Praha: Oikoymenh, 2002. Str. 315. 
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se mezitím vyvinula do své vlastní podoby kultury středomořské. Předřecké středomořské 

původní obyvatelstvo dosáhlo na nejzápadnější hranici Předního východu srovnatelné 

kulturní úrovně, třebaže se zpožděním a oslabeně. V tomto nejširším rámci se do celé 

egejské oblasti šíří nové technologie doby bronzové (v Egeidě spadá zhruba do 3. a 2. 

tisíciletí př. Kr.), stejně jako agrární modely, modifikované zde podle přírodních podmínek 

a rovněž sofistikovanější vzorce sociopolitické i symbolické reprezentace, od 

monumentální architektury paláce po keramický detail. 

 

První z kultur postižitelných v egejském areálu je mínójská kultura, postižitelná od 3. 

tisíciletí př. Kr. na Krétě a ve specifické, starší podobě na blízkých Kykladách (jako 

„kykladská kultura“ se týká zejména ostrovů Paros, Naxos a Mélos), vykazuje ve svých 

znacích kontakty s Egyptem, v raných bronzových (raně mínojských) fázích – EM I a EM 

II, cca 2800-2200 př. Kr. – paralelně s prvními egyptskými dynastiemi Staré říše, v 

poplatnosti egyptským kulturním vzorům, včetně hieroglyfického písma. Tento vliv se 

kombinuje s vlivy Předního východu, patrnými zvláště ve středním mínojském období, na 

počátku 2. tisíciletí, souběžně s působením Chammurabiho (2003-1961) z první 

babylonské dynastie či Amenemhéta I. (2000-1970) a jeho nástupců ze slavné XII. 

dynastie v období Střední říše v Egyptě. Od počátku 2. tisíciletí vyrůstá na Krétě pokročilá 

kultura, opřená o královské paláce, archeologicky odkryté v Knóssu, Faistu, Mallii. Jejich 

rekonstruovaná členitá, „labyrintická“ architektura (s odvoláním na největší z nich, 

knósský, archeologicky odkrytý v r. 1952 Arthurem Evansem, odtud ztotožňovaný s 

mytickým labyrinthem, podzemním palácem krále Mínoa) odpovídá specifice krétské, tzv. 

palácové kultury. Tak byly krétské paláce sídlem královské moci; plnily zároveň funkci 

hospodářského centra, soustřeďujíce ve svých prostorách řemeslnou výrobu (kamenné a 

keramické nádoby), zásobárny zemědělské produkce, ovčíny a dílny na zpracování vlny;  

Archeologické vykopávky, zejména v Knóssu, kompaktním palácovém areálu o cca 

1 300 místnostech,263 vybaveném vodovodem i kanalizací, dokládají bohatou produkci 

uměleckého řemesla, naturalistická zobrazení na nástěnných malbách s bohatými 

přírodními motivy, s častými vyobrazeními býka, implikující jeho symbolicko-rituální 

funkci – vyspělé umělecké projevy, s nimiž mohou být dobově souměřitelné stylizované 

ženské kykladské idoly. 

Knóssos s přibližně 80 tisíci obyvateli (plus cca 20 tisíci obyvateli v nedalekém 

přístavním městě Amnissu), odhaduje Hrůza,264 je v tomto smyslu považován za první 

                                                
263 HIGGINS, Reynold Alleyne. Minojské a mykénské umění. Praha: Odeon, 1973. Str. 17. 
264 HRŮZA, Jiří. Svět měst. Praha: Academia, 2014. Str. 112 
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velkoměsto Středomoří. Soustředění politické a hospodářské moci, stejně jako jejich 

kulturní reprezentace „do paláce“ se týká i jeho charakteru jako urbánní jednotky. Lze tu 

hovořit o městském státu – následně na civilizační linii počínající sumerským městským 

státem; tak jak je rozeznávána souvisle od Mezopotámie po městské státy pevninského 

Řecka265 a jak uvažují o městských státech jako nejstarších civilizačních znacích také 

soudobé urbánní teorie.266  Urbánní kultura se přitom neomezovala na Krétě jen na „veliké 

město“ Knóssos a jiné velké palácové komplexy: „měst je tam na devadesáte,“ referuje 

Homér (Odyssea, XIX, 174), když líčí bohatost zdejší civilizace.  

Krétu a Kyklady v té době obývalo středomořské praobyvatelstvo neznámého, 

každopádně neindoevropského původu. Homér je nazývá „Prakréty chrabrého ducha“ (Od. 

XIX, 176), Hérodotos je vzpomíná jako Pelasgy, Lelegy či Káry. Z jejich dnes mrtvého 

jazyka přešla do řečtiny některá slova končící na –nthos nebo –ssos; nedochovalo se ani 

krétské lineární písmo A, až na zatím nerozluštitelné zlomky s krátkými sděleními, 

určenými zřejmě pro hospodářskou evidenci vykonávanou zdejší administrativou. 

Prvenství si Kréta vydobyla svou thalassokracií, svrchovanou námořní mocí 

v egejském prostoru, jejíž obchodní aktivity s Egyptem i směrem na východ byly rovněž 

řízeny z krétských paláců jakožto opory celkového hospodářského života. Označení této 

„vlády nad mořem“ nepochybně neindoevropským slovem thalassa připomíná tu již 

předřecký vklad mínojské kultury do středomořské mořeplavecké civilizace: Thúkýdides 

píše: „Mínós byl první, o němž tradice praví, že měl loďstvo a ovládal největší část 

dnešního Řeckého moře, panoval na Kykladami a většinu z nich osídlil jako první“.267 

Archeologické nálezy, zvláště keramické, dokládají existenci krétských osad či alespoň 

obchodních stanic jak na egejských ostrovech (Théra, Mélos, Kythéra, Keós, Rhodos, 

Samos aj.) i na přilehlém pevninském maloasijském pobřeží (Mílétos). Krétské zboží se 

však dostává ale dál, cca od roku 1600 na řeckou pevninu, s celkovým vlivem krétské 

civilizace (nejstarší mytologické vrstvy svědčí o politickém vměšování krétské moci na 

pevninu – athénský Théseus zabíjí v knósském labyrinthu Mínótaura, což znamená konec 

potupné závislosti Athén na Krétě). Živé obchodní styky pojily Krétu s maloasijským a 

syrskopalestinským pobřežím, stopy krétského exportu jsou nacházeny v Ugaritu a na 

                                                
265 Srv. ÁRNASON, Jóhannn. Exploring the Greek Needle’s Eye: Civilizational and Political 
Transformations. In: The Greek polis and the invention of democracy: a politico-cultural transformation and 
its interpretations. UK: Wiley-Blackwell, 2013. Str. 24. 
Srv. VOEGELIN, Eric. Order and history. Vol. 2, The world of the polis. Louisiana State University Press, 
1957. 
266 JACOBS, Jane. Ekonomie měst. Noxi, 2012. 
267 Thúkýdidés. Dějiny peloponéské války. Odeon, 1977. I, 4, Str. 23. 
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Kypru, méně i v oblasti sicilsko-jihoitalské, postižitelné jsou vzájemné exporty krétsko-

egyptské (termín „Keftiu“ v egyptských textech se pravděpodobně vztahoval ke Krétě). 

V posledu jsou svatyně zdejších paláců obřadními středisky náboženských komunit, 

s kultem vztaženým převážně k ženským bohyním, zasvěceným ženské posvátnosti, 

děděné z „duchovní stavby neolitu“, podobně jako kulty bohyní v předárijské Indii, 

spojené s plodností a posmrtného přežívání duše. V Knóssu požívala nejvyšší úcty zřejmě 

Paní labyrinthu, v pravděpodobné souvislosti s mysterijním pojetím labyrinthu, jeho 

rituální funkce jakožto iniciační zkoušky: vniknout do něj se rovnalo sestupu do podsvětí, 

rituální smrti iniciačního typu.268 Krétská archaická religiozita – odehrávající se  primárně 

v jeskyních, např. v jeskyni Skoteino, v kontinuitě s jejich pradávnou rituální úlohou – je tu 

analogická východním, resp. egyptským a maloasijským mystériím. V obou svých 

komplementech, středomořském i orientálním, bude přenesena do pozdější řecké syntézy: 

pro klasické Řeky bude mínojská Kréta obdařena pověstí doby „počátků“, času 

primordium. 

Kusé informace napovídají, že krétský král zastával v paláci zároveň funkci 

kněžskou, přibližně tak, jak se o kněžských králích zmiňuje James G. Frazer,269 a že rovněž 

dozíral – prostřednictvím četné administrativy – nad zásobami, které byly v paláci 

shromažďovány, jakož i nad jejich distribucí obyvatelstvu, soustředěnému primárně 

v urbánním okrsku, kolem mocensky sebejistého, tedy neopevněného paláce, otevřeného 

do svého okolí širokými silnicemi. Funkčně, doslova „na jednom místě“, se v paláci spojují 

všechny tři sféry, kterými strukturujeme entitu jednotlivých kulturně civilizačních celků – 

sféra politické, ekonomické i sféra symbolické reprezentace. 

 

Přibližně po roce 1400 př. Kr. přicházejí na Krétu, zřejmě přes Malou Asii – v rámci 

dominového efektu v migračních pohybech indoevropského prajazykového společenství, 

započatého cca od poloviny 3. tisíciletí – tzv. „raní Řekové“, reprezentanti mykénské 

kultury (cca 1580-1470/50).  Jejich příchod se děje zjevně se v souvislosti s komplexem 

jevů po sopečném výbuchu na ostrově Théra cca r. 1450, ovlivňujícím ve svém dosahu 

celý okolní středomořský region. O katastrofě, snad největší za uplynulá čtyři tisíciletí, 

geologicky doložené na Krétě sedimentem sopečného popela, budou vyprávět egyptští 

kněží ještě athénskému zákonodárci Solónovi v 6. století, bude i jedním z možných zdrojů 

báje o Atlantidě, jak o ní pojednává Platón v dialozích Timaios a Kritias, a zároveň raným 

                                                
268 ELIADE, Mircea. Dejiny náboženských predstáv a ideí. 1, Od doby kamennej po eleusínske mystériá. 
Bratislava: Agora, 1995. Str. 144 a dále. 
269 FRAZER, James George a SVOBODA, Ludvík. Zlatá ratolest. Praha: Odeon, 1977. Str. 21. 
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evropským příkladem kolapsu celé kultury.270 Na Krétě propadají zkáze dosavadní centra, 

paláce ve Faistu, Mallii a Zakrosu, měst, jako byla Gurnia, smetená tlakovou vlnou, 

seismickými otřesy a přílivovou vlnou v přímořských lokalitách. Sopečný popel, který 

pokryl zejména východní a střední Krétu, bude mít za následek hladomor a smrt tisíců 

dalších lidí. Dalšímu rozvoji se bude těšit pouze Knóssos, kde lze v dalších letech evidovat 

odlišné pevninské rysy, jak je tu budou zanechávat „raní Řekové“, kteří už dříve začali 

vytlačovat Kréťany z trhů ve východním Středomoří. Árnason pád mykénské civilizace a 

palácového režimu popisuje jako konec, který za nedlouho poskytne prostor a podněty pro 

formaci imaginárních domén kultury řecké polis.271  

 Od 14. až 13. století př. Kr. se těžiště mykénské kultury přenáší zcela na řeckou 

pevninu, materializuje se v mohutně, kyklopskými hradbami opevněných výšinných 

sídlištích, z nichž je okolní kraj ovládán – v Mykénách (hlavním centru mykénské kultury, 

dnes archeologickém nalezišti z 16. až 12. století př. Kr., zvláště významných šachtových 

hrobů, objevených Schliemannem); dále v Tírynthu, Pylosu na Peloponnésu, hustěji je 

osídlena Attika s Athénami, Boiótie s Thébami a Orchomenusem, mezi mykénské 

aglomerace se počítá thessalský Iólk, Fókis s kultovním střediskem v Delfách. Ve vrstvách 

z konce 13. století bylo objeveno na řecké pevnině na sto padesát mykénských sídlišť;272 

archeologický výzkum zjistil mykénská sídliště na egejských ostrovech, na Kykladách a 

Rhodu, na maloasijském pobřeží v Kolofónu a Efesu (srv. mj. Hrůza 2014, s. 114). Nadále 

jde o samostatné státní útvary (městské státy), s nezávislou politikou i ekonomikou. Ve 

vrstvách z konce 13. století archeologie objevila na sto padesát mykénských sídlišť. 

 Krétská thalassokracie je vystřídána mykénskou, rezonující v nejstarších kořenech 

dále předávané mytologie, v plavbách Argonautů, v putování héróů Persea či Hérakla 

(Bartoněk 1976). Archeologické nálezy dokládají, že Achájové zásobují svými exporty 

Malou Asii, Egypt, Kypr, Sicílii, jižní Itálii, syrsko-palestinské pobřeží, v rámci mohutné 

hospodářské expanze do celého severovýchodního Středomoří. Keramika slouží jako 

obalová pro olej a jiné produkty, mykénského řemeslného původu jsou bronzové výroby, 

výměnně za dovoz surovin do Řecka chudého na kovy, zejména za proslulou kyperskou 

měď... Hospodářská stabilita mykénské kultury trvá po celé 14. a 13. století, z hmotných 

nálezů a zápisů lineárním písmem B se mykénský svět jeví jako víceméně jednotný 

civilizační prostor, příležitostně expandující, například se slábnoucí autoritou Chetitů 

                                                
270 BÁRTA, Miroslav a kol. Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur: minulost, současnost a 
budoucnost komplexních společností. Praha: Academia, 2014. 
271ÁRNASON, Jóhannn. Exploring the Greek Needle’s Eye: Civilizational and Political Transformations. In: 
The Greek polis and the invention of democracy: a politico-cultural transformation and its interpretations. 
UK: Wiley-Blackwell, 2013, s. 21-46. Str. 24. 
272 HRŮZA, Jiří. Svět měst. Praha: Academia, 2014. Str. 114. 
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v Malé Asii. Jméno Achchijawá v chetitských klínopisných textech bylo identifikováno 

jako označení „země Achajů“, na chetitských tabulkách se objevují i zápisy (cca před 

rokem 1230) ztotožňované s chronologií tzv. trojské vrstvy VII a, která je pokládána za 

Tróju zničenou, alespoň dle Homérova vyprávění, výpravou achajských Řeků, v době 

kladené do posledních desetiletí 13. století př. Kr. 

            Jakkoli jsou nejen archiv z Pylosu, ale také jiné, mykénské i nemykénské záznamy 

nekomplexní, varuje Jean-Pierre Vernant, přesto se na jeho základě sám pokouší 

rekonstruovat rámcový obraz mykénské společnosti.273 Základem je tzv. palácová 

ekonomika – mocensky ovládaná králem představuje centralizovaný komplexní 

ekonomický systém (rozvíjející starší minojský model) s vysokou dělbou práce i ústřední 

administrativy a kontroly. Palácové hospodářství organizuje držení půdy, vesnickou 

zemědělskou výrobu, její pracovní síly, předepsané dodávky, soustřeďuje specializované 

řemeslníky, pocházející z nejvzdálenějších míst egejské oblasti (zdrojem bohatství je 

výroba tkaných látek, tentokrát lněných, pro vývoz je určena rozsáhlá keramická 

produkce). Palác je ohniskem rozsáhlé sítě výroby, výměny i rozdělování zboží a služeb, 

administrativně podchycená a účtovaná profesionální třídou písařů integruje zemi v jeden 

celek (podobně jako jsou centralizovaně organizovány meliorační a zemědělské práce 

v poříčních státech Předního východu). Na základě toho je toto uspořádání označováno 

jako byrokratické království. 

Na vrcholu společenské skladby stojí anax, král s titulem wa-na-ka, s autoritou 

uplatňovanou vladařsky, ekonomicky a rovněž nábožensky, neboť patří do kněžské třídy: 

dále přežívá – a bude tomu tak v Řecku až do vzniku polis – náboženská funkce 

královského úřadu. Druhou osobností království je   la-wa-ge-tas, velitel bojovníků, 

samostatné společenské třídy bojovnické šlechty. Vernant poukazuje na teorie,274 

nabízející analogie mykénské společnosti s indoevropským původem soudobé 

starochetitské (cca 1670-1500) a novochetitské říše (cca 1375-1200), jež se z Malé Asie 

svým vlivem rovněž významně podílejí na dotváření středomořské civilizace. Chetité, 

zcela v duchu indoevropského trojfunkčního schématu, pocházejícího z indického a 

avestského pojetí tří společenských stavů – kněží-učenců, válečníků, výrobců,275 

institucionalizují své válečníky jako autonomní třídu. Lze tak uvažovat o příkladu chetitské 

válečnické společnosti, civilizačně přitažlivé svými bezkonkurenčními železnými 

zbraněmi, jakož i vozataji bojových vozů, představujícími (stejně jako v mykénském 
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válečnictví) hlavní sílu armády. Vojenský charakter mykénských království je v tomto 

smyslu podepřen tím, že se anax opírá o bojovnickou aristokracii, privilegovanou skupinu 

s vlastním statutem. Stává-li se mykénská bojovnická šlechta zároveň leníky, jimž palác za 

jejich službu (jakoby v kvazifeudálním modelu) uděluje do osobního držení zemědělskou 

půdu, nabízí se tu další analogie s Chetity: protějškem leníků jsou tu „lidé-nástroje“, tj. 

řemeslníci, disponující tzv. vesnickou půdou, kterou jim propůjčují vesnické pospolitosti. 

Rezonuje tu indické (indoevropské) schéma, v němž protějškem zemědělce (vaisya) je 

bojovník, ksatrya. Což také ozřejmuje polaritu mykénské společnosti: palác s třídou 

dvořanů a leníků na jedné straně, na druhé straně venkovský svět a jeho damos, vesnická 

pospolitost, vlastnící zemědělskou půdu z tradice. 

Mykénské vesnické pospolitosti mají také své „krále“ – podobně, případně jako 

homérský basileus, je tu chápán pa-si-re-u, pán určité venkovské oblasti. V blízkosti 

basilea jakožto „místního krále“ se na místní úrovni dále objevuje ko-re-te, náčelník 

vesnice, uskutečňující na místní úrovni, podobně jako dvojice anax – la-wa-ge-tas, 

podvojnost zdejší vlád. Zatímco anax a basileus jsou „božskými králi“, tj. plní náboženské 

poslání,  ko-re-ta a la-wa-ge-tas vykonávají funkci vojenskou. Basileia a ko-re-te jako 

instituce poměrné autonomie vesnické pospolitosti bývá provázána („kvaziparlamentní“) 

institucí zvanou ke-ro-si-ja (gerúsia), radou starších. 

Podvojnost anax/la-wa-ge-tas, resp. anax/ basileus upomíná na „lekci z etnologie“, 

jakou přijal Marcel Gauchet od Pierra Castrese, jeho definicí „sociologického aktu“, jímž 

je v primitivních společenských formacích vyvažován (ve funkci jakéhosi checks and 

balances) centralizující mocenský monopol ve své předurčenosti.276 

Jejich hlavní a také starší působiště je na řecké pevnině, s centrem v Mykénách, 

v Argolidě na Peloponnésu. Achájové, jak je nazývá Homér, představují od cca r. 1600 na 

pevnině v té době nejsilnější kmen (navazují na starší helladskou kulturu z období 1900-

1600 př. Kr.).  Orálně předávaná kulturní paměť mykénské kultury bude v 8. století př. Kr. 

sepsána do dnes známé podoby homérských eposů,277 které – jakkoli silně promísené 

s mytologií – zachovávají o mykénské kultuře alespoň přibližnou rámcovou představu. Její 

počátky nicméně plynule navazují – jak je to z archeologických nálezů patrné v Knóssu – 

na epochu mínojskou, vzájemnou asimilací původního krétského obyvatelstva a příchozích 

dobyvatelů. Ustavují se tu primární specifika řecké kultury, která je – řečeno aforisticky 

s Mirceou Eliadem – „výsledkem symbiózy mezi středomořským substrátem a 
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indoevropskými dobyvateli“.278 Achajský Knóssos se tu ustavuje jako přímý pokračovatel 

mínojské Kréty, v linii nastoupené směrem k „první fázi řecké syntézy“, soudí Eliade, 

reprezentované později Homérem a Hésiodem. Árnason shrnuje,279 že Řecko vychází ze 

dvou předosových konstituvních prvků: zmizelé minulosti mykénského světa, která se 

prolnula do heroických posvátných narativů a dovednosti a vynálezy Blízkého východu, 

které pomohly startu řeckého civlizačního procesu a to navzdory tomu, že řecká polis byla 

otevřeným protikladem blízkovýchodních a mykénských vzorců správního uspořádání. 

Společným plodem mínojsko-mykénské vzájemné asimilace je již v cca polovině 

15. století př. Kr. lineární písmo – lineární písmo B (rozluštěné r. 1952 Ventrisem a 

Chadwickem), které na rozdíl od lineárního písma A již zachycuje texty jednoznačně psané 

jednou z vývojových forem řečtiny, resp. v historickém arkadském, kyperském a zčásti 

aiolském řeckém dialektu. Řecko převzalo a pokračovalo v této asimilační strategii 

vytváření civilizačního sebeobrazu280  a řecká kultura ve svém úhrnu se od té doby pyšní 

nejdelšími, do dnešních časů tři a půl tisíciletí trvajícími, souvislými písemnými záznamy o 

sobě samé. Díky nálezům v Knóssu (kde lineární písmo B zřejmě vzniklo úpravou 

lineárního písma A, provedenou zdejšími písaři, aby zachytilo ranou „mykénskou“ řečtinu) 

se nám dostává elementárního poznání ještě minojské kultury; rozsáhlejším archivem 

hliněných tabulek z paláce v peloponésském Pylosu pak také vlastní kultury mykénské, 

která mínójskou ve vzájemně asimilačním civilizačním transferu plynule střídá. Existence 

písemných zdrojů umožňuje rozlišení mezi starým a novým, mezi mýtem a historií.281 

Vytváří konektivní struktury mezi společností a časovostí, poskytuje možnost sebevřazení 

a sebenalezení v širším kontextu. Takový proces poznání řekové nazývají za paideia a má 

své místo v všude tam, kde se čte a píše, tj. v knihovnách, archivech a školách. Rodí se 

kulturní pamět jako forma paměti kolektivní, která umožní společnosti přenos pro ni 

důležitých vzorců skrze čas, prostor a z generace na generaci. Orální tradice je postupně 

vytlačovaná jako nepřesná a příliš křehká.282 

Tabulky z Knóssu či Pylosu již uvádějí bohy a bohyně z olympského okruhu, pod 

jejich klasickými jmény: Zeus, Héra, Athéna, Poseidón, Dionýsos.), z nichž mnozí byli 

zrozeni – Zeus doslova, v jeskyni na Dikté – již na „primordiální“ Krétě. Mykénská kultura 
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celkově se stává živnou půdou řeckého archaického období, mytologie i literární a 

dramatické produkce: mytickým vládcem v Iólku je Iasón, plující v čele Argonautů do 

Kolchidy, do Théb jsou umístěny báje o Oidipovi, mykénský král Agamemnón stojí v čele 

výpravy proti Tróji, nejstarší účastník výpravy Nestor je vladařem v Pylosu..., z mykénské 

epochy budou čerpat Homérovy eposy i tragédie Aischylovy, Sofoklovy, Eurípidovy, a 

dokonce i na polis, jako zásadní politickou inovace, může být poukazováno jako na 

důsledek krize mykénského palácového režimu.283 

 

Invaze mořských národů (kolem 1200 př. Kr.), označené v egyptských pramenech 

„severními a mořskými národy“ představuje ve světových dějinách podobně převratný sled 

událostí, jako bylo stěhování národů na konci evropské antiky. Postihla v dominovém 

efektu Malou Asii, syrské pobřeží, Egypt, předoasijskou oblast a posléze i východního 

Středomoří: ze severního Řecka postupují na jih, indoevropští Dórové, z pevniny a z Kréty 

před nimi prchají Achajové. Po poražených předoasijských říších vzniká ve Středomoří 

vakuum, které zaplňují příští řečtí partneři, konkurenti i soupeři: Féničané, posléze i 

Frýgové a Lýdové, Kartaginci, Etruskové... V pohybu jsou sami Řekové, svou první fází 

kolonizace na maloasijské (iónské) pobřeží (cca 1100-900). V této restrukturaci nabude 

zásadního významu, že se po zániku chetitské říše rozšíří do civilizačního okolí výroba 

železa; pro řeckou kulturu bude zásadním vkladem fénické abecedy (před 1000), mj. 

zavádějící do hláskového písma samohlásky; případně mnohé z fénického zboží, 

přinášejícího vesměs nové civilizační standardy (sklo). Druhá vlna řecké kolonizace, 

probíhá na západ a severovýchod, neboť východ byl uzavřen novoassyrskou a lýdskou říší. 

Časově je na svém počátku ohraničena r. 754, kdy byla na pobřeží Kampánie založena 

Kýmé (mateřské město Neapolis – příští Neapole), nejstarší z řeckého osídlení v jižní Itálii 

a na Sicílii, označovaného Velké Řecko (Megalé Hellas). Odtud bude pokračovat řecká 

civilizační mise dále na Appeninský poloostrov, k Etruskům jako prostředníkům Latinů a 

Italiků, až k Římanům. Přináší inovace v zemědělství, řemesle, architektuře, ústavě, 

mytologii... až k psaní velkých písmen. Druhá vlna řecké kolonizace končí r. 535, kdy 

Řekové, poté co narazili v západním Středomoří na konkurenci Kartagiňanů a Etrusků, je 

nakonec v bitvě u Alalie (Korsika) za velkých vlastních ztrát porážejí. 
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Jakkoli je rozmezí let 1200-750 v Řecku označováno za „temné období“ – 

vzhledem k zániku starších civilizačních forem, nedostatku jejich indicií, přesnějších 

historických dat, nemluvě o nedostatku písemných dokumentů. Řekové přijali abecedu 

snad o dvě stě let později než hebrejci a aramejci, byli téměř „450 let negramotní“.284 Toto 

je nutno chápat spíše jako přechodové stadium, v postupném, syntetickém utváření již 

svébytné „řecké civilizace“, na přechodu k Řecku archaickému a klasickému, k 

„antropocentrickému“ konceptu a tomu odpovídajícímu pochopení světa. Do 8. století 

Patočka mluví o stavu nerozlišitelnosti mezi obcí a světem, o theokraciích především na 

východě, kde panovník je zodpovědný jak za lidské osudy, ale i za přírodní katastrofy a 

komunikaci s nebesy. Příkladem Řeckem skrze polis překonaného vnímání světa budiž 

pověstné Xerxovo bičování Helléspontu.285 

Pozornost se soustřeďuje na dva hlavní koncepty: je jen jedna Pravda a jedno 

Lidstvo.286 Člověk se profiluje poprvé jako vědomá (sebevědomá) bytost a orientuje ve 

svém místě v žitém světě, staví jej i reflektuje v symbolických reprezentacích, vytváří si 

k němu sobě odpovídající poměr, což zasazuje jeho existenci v potřebném řádu, 

kosmickém i společenském. Dochází ke kognitivnímu oddělování raného člověka z jeho 

symbiotikcé propojenosti v přírodních cyklech.287 Oddálení a rozklad je základní 

vlastností, které Jaspers nazývá „kritičností“ a Patočka „problematičností“. Může být 

definována jako nová síla negace „Až dosud nevědomě přijaté idee, zvyky a okolnosti byly 

zpředmětněny pro zkoumání, dotazování a odmítnutí“288 Proto Jaspers mluví o této době 

jako o „věku kriticismu“, jako konci mýtu ve prospěch logu. Patočka oproti Jaspersovi 

není pro vyloučení jednoho ve prospěch druhého, spíš pro změnu poměru sil.  Pojmy jsou 

zárověň blízké konceptům odkouzlení a racionalizace Maxe Webera, nebo Freudova 

Geistigkeit. Koncept se promítá pojmů ruach, pneuma, logos, nous, psyche, animus a 

spiritus do všech starověkých textů se stále se zvyšující intenzitou.  

 

Strohý výtvarný „geometrický styl“ v dekoru keramických nádob, v jejich 

jednoduchých, čistých, výrazně rozčleněných tvarech (jako vnější výraz tohoto období, cca 

od 9. století, podle nějž je rovněž nazýváno obdobím geometrickým), nelze v tomto smyslu 

chápat jako pokles oproti předchozím prvkům egejské tradice, naturalistickým výtvarným 
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projevům plným zvířecích a rostlinných motivů – je rovněž způsobem stále více 

abstraktního myšlení.289 Nad tímto oproštěným uměním se hovoří o novém postoji ducha – 

„předehře k helénskému výtvarnému umění všech žánrů“,290 proměňujícího se myšlení a 

jazyka, s časovým vědomím odlišujícím minulost, bronzový věk héroů, a žitou přítomnost 

nové doby železné. 

 Z tohoto období vyniká rok  776, předpokládané datum pořádání prvních 

doložených olympijských her, jejichž soutěživost (agón) se stane jedním 

z charakteristických rysů řeckého ctižádostivého ducha, „kde bojuje rychlost, odvaha a síla 

o velký cíl... stálou čest, jež je to nejlepší, nejcennější, proč lze žít“.291 Olympijské hry se 

postupně stanou spojujícím sociálním tmelem zúčastněných měst a osad, a takto pravidelně 

(každé čtyři roky) uskutečňovanou myšlenkou panhelénskou. Více než amfiktyonické 

„rabské uznání vítězného božstva některé svatyně, jakým na Východě vznikaly především 

větší celky státní,“ hlásí se tu vědomí „sounáležitosti národní“.292 Jakkoli je rok 776, do 

něhož pozdější tradice umístila vznik olympijských her, datem fiktivním, stane se 

výchozím bodem pro řeckou chronologii, stejně jako pro dataci antických řeckých dějin, 

doplněnou o seznamy ročně volených úředníků (eforů), započaté ve Spartě r. 754. 

  

Poté, co se po „velkém stěhování“ v Řecku jednotlivé kmeny usazovaly, prosazovaly se v 

jejich politickém životě formy nezávislého kmenového státu, navenek v přesahu do 

amfiktyonií a symmachií jakožto variant a kombinací starších a univerzálnějších 

civilizačních struktur. Jejich království, omezovaná nanejvýš vojenskou aristokracií, 

nicméně na postupném přechodu k archaickému období procházejí celkovou proměnou 

arché – výkonné moci. Společenské zřízení přestává mít charakter království mykénského 

typu, je odstraněn absolutisticky panující anax, ustupuje anebo je ještě více než dříve 

omezován rodovou majetkovou aristokracií, posléze v šak státními úředníky. Vedle krále 

se objevuje polemarchós, armádní velitel, přebírající vladařovu vojenskou funkci, jeden 

z devíti archontů, nejvyšších správních úředníků vykonávajících vládu (od archó – „jsem 

první, vedu, vládnu“). Archontát, objevující se již v 8. - 7.století, zpětně identifikuje 

Aristotelés především v Athénách, ve zdejší polis jako prostředí přirozeném pro omezování 

moci; kde hospodářský život dospěje ke státu, na kterém je účasten démos, vrstva 

svobodných řemeslníků a obchodníků. 

                                                
289 KRATOCHVÍL, Zdeněk. Od mýtu k logu. Praha: Herrmann a synové, 1994. 
290 TOYNBEE, Arnold Joseph. Lidstvo a matka Země: vyprávění o dějinách světa. Praha: Práh, 2001. Str. 
144. 
291 PINDAROS. Olympijské zpěvy Praha: Odeon, 1968. Str. 5. 
292 ŠUSTA, Josef. Úvahy o všeobecných dějinách: velké milníky. Praha: Argo, 1999. Str. 52. 
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Zatímco severní oblasti Řecka, Thessálie či Makedonie, zůstávají nadlouho v 

ustrnulých kmenových strukturách, uprostřed mezi nimi a Athénami stojí 

mocenskopolitický model Sparty, obce vzniklé po dórské migraci, ustavené do podoby 

duálního království s dvěma králi (původně zřejmě dvojčaty). Převážně agrární stát, 

distancující se od dálkového obchodu a peněžního hospodářství, s oligarchií válečnické 

kasty Sparťanů vládnoucí nad podrobeným původním obyvatelstvem, podřízenými a 

bezprávnými heilóty či podrobenými Messéňany po dvou zničujících válkách Sparty 

s Messénií (740-720, 620-600). Jako nejsilnější vojenský partner v symmachii se Sparta 

v těchto obranných společenstvích snadno stává vrchním velitelem – hégemonem. Z 

této hegemonie se vyvine i hegemonie Sparty, dlouhodobě v peloponnéském spolku (550-

371), kterou ovšem replikuje i hegemonie Athén v prvním a druhém attickém námořním 

spolku (478-404, 378-338). 

 V rozdílu mezi Athénami a Spartou, projevujícím se v jejich soupeření v rámci 

celých řeckých dějin, spatřuje historik Josef Šusta dvojí, „dórský a iónský odstín řeckého 

ducha“. Sparta „hledá sílu k dobytí prvenství v žárlivém zachovávání ctností bojovné 

družiny“; Athény usilují o vše, co by „přetvořilo odkaz dávných dob v nové společenské 

formy, vyprošťující jak masu lidu, tak jednotlivce z tuhé kázně tradice a budující úspěch 

mnohem více na intelektuálním pokroku než na iracionálních silách kmenové soudržnosti a 

jejich aristokratické struktuře“.293 

Přibližně do tohoto období bychom zařadili Patočkův pozvolný konec 

předreflexivního stádia, období prvního formování představy o lidské duši, kdy se funkce, 

obrazy a vlastnosti snadno stávaly samostatnými bytostmi a tvořily kontradikci ke 

zkušenosti smrti. Hannah Arendtová ukázala, že nejvyšší hodnotou archaické doby je 

otevření možnosti člověka být po smrti - „sláva věčná mezi smrtelníky“.294 

 

Hospodářský život archaického období (cca 750-500), nadále v souběhu s rostoucím 

bohatstvím kolonizovaných oblastí, se v pozdně archaickém Řecku projevuje ve 

specializovaném zemědělství pro trh. Od subsistenčního hospodářství (obilí jen pro vlastní 

výživu) se přestupuje k lukrativnějšímu pěstování oliv a vína, které – především Attika 

s Athénami – spolu s olivovým olejem vyváží jako vyšší civilizační standard, výměnou za 

obilí z černomořských oblastí, které jsou takto samy pro export stimulovány. Ustavuje se 

tak model velkoprostorové dělby práce, řecký export podporuje řemeslnou výrobu 

k zajištění bezpečného transportu, tj. keramických nádob. Ty, především attické vázy, 
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poskytují jako významné, dodnes dochované umělecké předměty unikátní ilustrace 

řeckého života v přechodu od archaického ke klasickému umění.295 Assmann zde vidí i 

počátek globalizace, která zůstává hlavním faktorem v politickém myšlení až do 

modernity.296  

 V archaickém řectví se díky šířícímu písemnictví začíná projevovat zatím předtím 

nikdy nevyjádřená racionalita. Uchovávají se dílčí myšlenkové výkony, jako jsou magické 

a právní formule nebo lékařské recepty a zapisujíc se příběhy fiktivní i reflexivní. Mýtus 

sám sebe přerůstá ve zdvojení světa v řeči a písmu, ale nadále zůstává výkladem a řešením 

před každou otázkou a problematičností.297 Mytické vyprávění není ale obyčejným 

lidským příběhem, je zjevením a zpřítomněním. Možnosti písma má v sobě distanci od 

přenosu skrze osobní setkání, čas se tak mění na druh prostoru. „Tím vším narůstá odcizení 

světa a takový poměr k němu, jaký dříve nebyl možný“.298 Vyspělé písemné kultury rozvíjí 

myšlenky slávy, které v obci přetrvá jednotlivce, souvisí se zpěvěm, básníkem, slavností a 

pomníkem.299  

 

V dálkovém obchodě získávají strategický význam pro Attiku černomořské úžiny, v zájmu 

nerušeného dovozu obilí z oblastí Černého moře: kolem r. 600 vzniká na Bosporu osada 

Byzantion, příští Konstantinopolis. V iónských městech pod lýdskou suverenitou se 

počínají razit mince ze slitiny zlata a stříbra (v samotné „zlatonosné“ Lýdii v západní části 

Malé Asie je zahájena ražba před r. 600). Lýdií procházejí řecké obchodní cesty na 

Východ, Řekové spolu s Peršany zavádějí mince do obchodu jako první, což také přispěje 

k tomu, že se z Řecka postupně stává ekonomicky nejdynamičtější oblast ve Středozemí. 

 Hospodářské procesy mají své důsledky v politických a sociálních strukturách. 

Zejména v hospodářsky rozvinutých kolonizačních i pevninských oblastech vzniká cca od 

poloviny 6. století tyrannis, nemonarchická samovláda jednotlivce, tyranna, který obvykle 

prosazuje zájmy peněžní aristokracie proti rodové aristokracii pozemkové a je takto 

hybatelem hospodářských a sociálních aktivit (jako takový působil v Athénách v letech 

546-527 Peisistratés, známý svou podporou kolonií, dálkového obchodu a stavebního 

zvelebování Athén). Nejednou je tyrannos, v rámci měnící se sociální stratifikace, mluvčím 

                                                
295 FREL, Jiří. Řecké vázy. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 
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vrstvy svobodných obchodníků, řemeslníků a zemědělců, která jako démos vzniká v řadě 

městských států. 

 Nastupující démos usiluje o sociální a politická práva, přičemž již působí na vlastní 

náklady v armádě v roli těžkooděných pěších hoplítů, oproti dříve preferované válečnické 

kastě šlechtických jezdců. Démos požadoval písemnou a zveřejněnou kodifikaci dosud 

ústně tradovaného obyčejového práva. Tak bude ústava, politeia, napříště „duší státu 

řeckého“ , tj. nejen formalizovaným státním zřízením, ale samotným státem („politeia jest 

polis sama“); a ústavnost, vymezující zároveň „ctnostný život“ jednotlivce a jeho poměr ke 

společnosti, „hybnou silou řeckých dějin“, předznamenává, s odkazem na výměr 

Aristotelův, profesor starověkých dějin Emanuel Peroutka své srovnání politického zřízení 

thessalské, thébské či korinthské oligarchie, specifické ústavy spartské a demokratických 

ústav Athén.300 – Aristotelés prohlašuje za tvůrce první psané ústavy v Athénách již 

Drakonta (cca 624/621), jehož přísný, „drakonický“ kodex („nikoli dílo člověka, nýbrž 

krutého draka, drakóna,“ referuje Aristotelés) reformuje athénský archón Solón. Stane se 

tak Solónovou „demokratickou“, ve prospěch vznikajícího dému a na úkor aristokracie 

psanou ústavou (r. 594/593), která zavádí do politického řádu pravidla a podle majetku 

odstupňovaná politická práva a povinnosti, přenáší je na volenou čtyřsetčlennou radu, búlé, 

aby vedla státní správu a připravovala návrhy pro sněm s funkcí nejvyššího lidového 

soudu, héliaiá.301 Solónovo zákonodárství, bude sloužit jako model pro vznikající polis 

v ostatním Řecku; po Peisistratově tyrannidě, vedené s ohledem na Solónovy zákony – 

„spíše občansky, politikós, než tyransky,  tyrannikós,“ jak o tom zpravuje dobový zdroj –, 

pokračuje v demokratizující reformě athénské ústavy Kleisthenés (508/507); tento vývoj 

vrcholí za Perikla, ve „zlaté době“ athénské demokracie (461-430). 

Do raného archaického období jsou rovněž případně umísťovány oba vrcholné 

Homérovy eposy, jako vrcholné shrnutí této epochy: „summa“ podobná té – podotýká 

literární komparatistika –, jakou bude Dantova Božská komedie summou středověku. 

Homérovy eposy jsou co do svých reálií i svého ducha literární vzpomínkou na starší 

vrstvy řecké kultury, především na kulturu mykénskou. Tam, kde jde o vrstvy předřecké, 

Homér je pořečťuje a přeznačuje, stejně jako to už předtím učinila mykénská mytologie. 

Tak je tomu i s Trójou, dějištěm Homérovy Íliady. Homérem je Trója, o jejíž hlubší 

prehistorii dnes víme díky archeologii, nazývána Ílios/Ílion. V těchto jménech se odráží 

mytologická etymologie, přisuzující založení Tróje dardanovskému Trósovi a jeho synu 

Ílosovi, přičemž tato genealogie plynule pokračuje tím, že Ílosovu synu Láomedontovi 
                                                
300 PEROUTKA, Emanuel a SVOBODA, Karel, ed. Ústavy států řeckých. Praha: Jednota českých filologů, 
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301 OLIVA, Pavel. Zrození řecké civilizace. Praha: Academia, 1976. 
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zbudují Apollón a Poseidón městské hradby v Tróji, načež spěje příběh k nešťastnému 

konci, neboť Láomedontův syn, trojský král Priamos má syna Parida, kterému bohyně 

přislíbí spartskou Helenu... Pro Homérovo vyprávění o nastalé trojské válce nabízí 

zajímavou hypotézu F.-K. Kienitz,302 který zasazuje toto Homérovo zpracování do 

dobového kontextu 8. století př. Kr. – jako literární/ narativní reprezentaci fenoménu 

dálkových plaveb, dále orálně tradovanou. Od 8. století př. Kr. pronikají řečtí mořeplavci 

z Egejského do Marmarského moře a dardanelskými úžinami a Bosporem do Černého 

moře; se vší pravděpodobností se dobová dobrodružná řecká mořeplavba odráží i 

v Homérově Odyssei, Kienitz se nicméně domnívá, že i Íliada je svého druhu „námořní 

pověstí“. Právě v 8. století, kdy Řekové proplouvají dardanelskými úžinami, se stává jejich 

okolí, tedy maloasijské pobřeží, strategickým územím, pro něž třeba vytvořit legendu, tj. 

kolonizovat toto teritorium, řecky přezvaném na Helléspontos, i v médiu symbolické 

reprezentace. Geografické podmínky Dardanel tu nepříznivě ovlivňují námořní plavbu 

celoročními silnými mořskými proudy z Marmarského do Egejského moře a prudkým 

větrem vanoucím ze severovýchodu. Plavci museli často čekat celé týdny i měsíce u vstupu 

do úžin, ruiny Tróje na maloasijskémpobřeží na dohled, než jim příznivý vítr dovolil 

průjezd. Kienitzovi přijde za pravděpodobné, že plavci tu začali fabulovat a připisovat 

zničení Tróje svým chrabrým předkům, pohotový rhapsód tradoval a rozšiřoval základní 

příběhovou v orální tradici. Na podporu této hypotézy lze uvést, že domnělý Homér, který 

měl orální vyprávění o trojské válce převzít, domněle pocházel z Malé Asie. Případně ji lze 

– na základě piktografických nápisů na proslulém disku z Faistu, nalezeném na jižní Krétě 

– rozšířit o zjištění, že nápisy na disku jsou připisovány národu „Lukků“, jednomu 

z mnoha předřeckých národů obývajících tak jako „Trojané“ severozápadní maloasijské 

pobřeží a přitom ve spojení s širším egejským prostorem. 

 Mytopoetická narace klade ovšem Tróju a okolnost jejího pádu na počátek jiné 

zakladatelské legendy: o Aineiovi, který zachránil z hořící Tróje zdejší penáty a po 

dlouhém bloudění s hrstkou Trójanů (viz Vergiliova Aeneis) je přenesl na Apenninský 

poloostrov, kde naleznou Trójané novou vlast... 

 

Politický vývoj směrem k autonomním poleis je již součástí klasického období Řecka, 

datovaného kolem r. 500 př. Kr., v době vrcholící antické kultury, s rovnocennými řeckými 

vklady do Osové doby.  
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          Politické dějiny v řecké klasické době jsou vyplněny vnějším konfliktem řecko-

perských válek (490-449), jako civilizačně se vymezujícím střetem mezi zbožštěnou 

osobou achajmenovského vládce a zbožstěné abstrakce suvérénního městského státu,303 

krátce poté vnitřním konfliktem peloponnéské války (431-404) mezi Athénami a Spartou. 

Oba konflikty byly rozníceny mimo kontinentální Řecko, v prostoru řecké kolonizace. 

Navzájem nicméně úzce propojeny vnitřními i vnějšími faktory. Jejich souvislost 

formuloval Thúkýdidés slovem pentékontaetie, tj. padesátiletí mezi ústupem Peršanů ve 

druhé řecko-perské válce (480/479)a vypuknutím války peloponnéské (431): dlouhodobá 

rivalita Athén a Sparty byla v obranném, protiperském společenství délského spolku 

překryta, nicméně vzestup Athén k dominantní námořní velmoci po bitvách u Salamíny 

(480) a Mykalé (479) znovu obnažil rivalitu mezi oběma hlavními mocnostmi Řecka, která 

znovu propukne v peloponnéské válce. Rozhořela se po konfliktech mezi Řeky v 

západních koloniích, na jejím počátku byl svržen Periklés (430), což byla předehra rychlé 

radikalizace athénské demokracie, na podporu této války. Provizorní Níkiův mír (421) 

Athény porušily podmaněním neutrálního ostrova Mélu a expedicí proti Syrakusám, která 

skončila athénskou porážkou. Další boje, v nichž byla Sparta financována Peršany, 

skončily spartským vítězstvím v námořní bitvě u Aigospotamoi (405), athénskou kapitulací 

a svržení její demokracie (404). Následuje hegemonie Sparty, která však vyvolala v Řecku 

odpor, vypukl i konflikt sparty s Persií o nadvládu nad iónskými městy. Nové, následující 

války se střídajícími se koalicemi a hegemoniemi vyčerpaly Spartu, Athény, Théby i další 

účastníky natolik, že se Řecko stane zralé pro ovládnutí z jeho vnější periférie – 

z Makedonie, která se v r. 337 stává hegemonem panhelénského spolku řeckých států, 

posléze sjednotitelem dosavadního Řecka pod vládou Alexandra Makedonského.  

Klasické Řecko končí formálně jeho anexí a kolonizací Římem v roce 146 př. Kr.: 

nadále vnitřně fragmentované Řecko je ve svém dalším vývoji přímo či nepřímo určováno 

velkými říšemi, v jejich rámci sjednoceno a transformováno do komplexu řecké kultury 

jako nezanedbatelného civilizačního příspěvku: v rozsáhlé helénistické Alexandrově říši, 

sjednocující ze západu celý Přední východ, tak klasické Řecko de facto exploduje. 

Řecká společnost se ustavuje ve svých charakteristických („antropocentrických“) 

rysech, kde blahobyt člověka záleží na blahobytu celé obce, což vede k intenzivnímu 

zapojení občana do vojenských i civilních záležitostí polis.304 Městský stát je tak 

institucionální paralelou k antropocentrickému paradigmatu.305 
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Polis podle Jaroslava Krejčího dosáhla svého vrcholu ve vládní formě „oligarchie 

urozených či bohatých“,306 jak ji nazýval Aristoteles. Archaické demokratizační tendence 

směřovaly k rozšiřování počtu občanů způsobilých zastávat veřejné funkce. Občansko-

vojenský étos dobrých zákonů, rovnosti a práva mluvit před shromážděním doplatila na 

nerealizaci majetkové rovnosti a „populisticky orientované uchvatitele moci“. Krejčí 

poznamenává, že naše představy o uspořádání řeckých polis mohou být zkresleny 

pohledem na rozsah občanských práv privilegovaných vrstev v nejvyšším stadiu 

demokratizační tendence. Člověk jako věc-pracovní nástroj v majetku někoho jiného byla 

realita pro až 100 000 otroků vzhledem k asi 30 000 plnoprávných občanů v případě 

Athén.307 Obecněji popisuje Krejčí sociální formaci antické řecké společnosti jako 

pluralitní soubor společností s prvky „kmenového společenství, nevolnictví, otrokářství, 

tržního hospodářství, stavovského zřízení, jakož i rovnostářství v rámci občanského 

statusu“.308  

Árnason věnuje politickým transformačním a civilizačním procesům mnohem více 

pozornosti než Krejčí a spolu s židovským „vynálezem“ monoteismu je uvádí jako klíčové 

průlomy této doby, stále častěji označované za osovou.309 Politika je příčinou a důsledkem 

kultury a řecké filosofie, speciálně logických binárních opozit jako jsou bohové vs. lidé, 

Řekové vs. barbaři, právo vs. hybris.310 Přesah symbolických reprezentací do politcké sféry 

vede k formování nových institucionálních struktur, které vrcholí tím, co Murray nazývá 

„městy rozumu“ Athény, Korint a další poleis.  

Alexandrova helénistická říše je výsledkem vítězného tažení do hloubi asijského 

kontinentu, natolik fascinující, že žádná světová říše nebyla tak rychle sjednocena výboji a 

žádná se nerozpadla tak rychle. Řecká kultura se tak – v netušených horizontech 

rozsáhlého geografického prostoru, prostoru primárního civilizačního ohniska – pozvedla 

nad všechny tehdy známé rozvinuté kultury. Tento proces byl již připraven celkovou 

                                                                                                                                              
ÁRNASON, Jóhannn. Exploring the Greek Needle’s Eye: Civilizational and Political Transformations. In: 
The Greek polis and the invention of democracy: a politico-cultural transformation and its interpretations. 
UK: Wiley-Blackwell, 2013. Str. 27. 
305 KREJČÍ, Jaroslav. Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář: duchovní základy civilizační plurality. Praha: 
Karolinum. 1996. Str. 89. 
306KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin : civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a 
politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a stát. Praha: Slon. 2002. Str. 129. 
307 Ibid. str. 128. 
308 Ibid. str. 127. 
309 ÁRNASON, Jóhannn. Exploring the Greek Needle’s Eye: Civilizational and Political Transformations. 
In: The Greek polis and the invention of democracy: a politico-cultural transformation and its interpretations. 
UK: Wiley-Blackwell, 2013. Str. 22. 
310 Ibid. str. 26. 
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helenizací středomořské oblasti: dominuje tu řecký dálkový obchod, opírající se o peněžní 

hospodářství a přizpůsobenou řeckou abecedu, o řečtinu jako jazyk obchodu i vzdělanosti. 

  O Alexandrově „anabázi“ napříč tehdejším kulturním světem zpravuje v díle 

Alexandrú anabasis spolehlivě řecký spisovatel Flavius Arriános. Již na svém začátku, tj. 

tažení proti mohutné perské říši (334), má zřetelný řecký náboj i charakter civilizační mise: 

Alexandra, žáka Aristotelova, doprovází do pole vedle řeckých vojenských oddílů štáb 

řeckých učenců, aby dobyté oblasti prozkoumali a rozšířili řecké poznání o nich. 

Překročení Hellespontu (Dardanel) Alexandr provází osobní návštěvou Tróje a domnělého 

Achillova hrobu. Vítězstvím u Gráníku (334) nad zdejšími perskými satrapy získává 

iónská města a otevírá si cestu do Malé Asie. U Issu poráží samotného Velkého krále 

Dareia III., obsazuje Sýrii a Foinikii (333). Postupuje do Palestiny, Egypta (332), kde je 

vítán jako osvoboditel od perské nadvlády a korunován jako faraon. Na strategicky 

významném místě zakládá Alexandrii (331), na lybijském pobřeží ovládne Kyrenaiku, ve 

svatyni Ammónově je prohlášen za jeho syna a touto apotheosou zaživa zbožněn. Prochází 

syrskou pouští, překračuje Eufrat a Tigris, v rozhodující bitvě u Gaugamél definitivně 

poráží Dareia III., jako „král Asie“ vstupuje do Babylonu a Sús (331). Dobývá Persepolis 

(330), nechává lehnout popelem královský palác, ale zároveň nechává ozdobit Kýrův hrob 

v Pasargadách, někdejším Kýrově hlavním městě. Původního cíle tažení je dosaženo, 

perská říše, trvající od r. 550, končí, perské královské poklady nechává Alexandr přetavit 

na mince, alexandriny, které se stanou první mezinárodní měnou dálkového obchodu mezi 

Evropou a Orientem. Z Ekbatan, hlavního města Médie, pronásleduje baktrijského satrapu 

Béssa (330), který se po Dareiově zavraždění prohlásil jako Artaxerxés IV. králem Persie: 

překračuje Hindúkuš (329), podrobuje si východní Írán, po bojích se Skythy za řekami 

Oxos (dnešní Amudarja) a Iaxartés (Syrdarja) dobývá Baktrii (327), prostírající se mezi 

Hindukúšem a pouští Karakum. Navazuje tažením do Indie (327-325), dobývá Kašmír, 

Paňdžáb; teprve vzpoura Makedoňanů jej přinutí k návratu přes Indus a Perský záliv do 

Persepole. V Súsách se Alexandr pokouší hromadnou svatbou Makedoňanů s Peršankami 

(324) symbolicky spojit světovou říši (až do říše mongolské dosud největší v dějinách), v 

předpokládaných následcích těchto řízených sňatků spojit kultury řecko-makedonskou a 

orientální. Toto nové impérium se však – ještě před plánovaným tažením proti Arábii – po 

Alexandrově předčasné smrti v Babylonu (323) rychle rozpadá.  

 Diadochové, totiž „nástupníci“, Alexandrovi generálové, kteří po jeho smrti 

neuznali za vladaře jeho dědice – pohrobka, který se narodil Alexandrově manželce 

Rhóxaně, protože byla cizinka (původem z Baktrie), si dobyté impérium rozdělují mezi 

sebou. Antipatros se ujímá vlády v Makedonii a Řecku, Ptolemaios v Egyptě, Seleukos 
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v Sýrii a Babylonii, Antigonos ve Frygii, Lykii a Pamfýlii, Lýsimachos v Thrákii a Pontu, 

všichni s titulem královským. Z bojů mezi nimi – poté, co se jako říše Maurjů odtrhla 

indická periferní satrapie (321) a na periférii říší diadochů zůstane i severní Malá Asie – 

vzešly říše Seleukovců, Ptolemaiovců, Antigonovců. Založení první a největší z nich, říše 

Seleukovců (312), je výchozím bodem další chronologie Předního východu, včetně dalšího 

vývoje ve státech diadochů, resp. srážek mezi nimi. Seleukovci a Ptolemaiovci se v šesti 

syrských válkách (274-168) utkávají o tradiční mocensky se překrývající zónu, tj. o 

Foinikii a Palestinu. Ty posléze podlehnou novým, nastupujícím velmocem: parthské říši 

z Východu a novým hegemonem na Západě – Římem. Touto velmocenskou, východo-

západní polaritou bude určen i další vývoj. 

 Po vítězných válkách Říma se seleukovským králem Antiochem IV. Epifanem 

(192-188) poráží římský hegemon antigonovskou Makedonii (168), intervenuje na 

záchranu ptolemaiovského Egypta před stále oslabovanými Seleukovci, původně 

největšího ze států diadochů. Proti seleukovskému králi Antiochovi IV., který je jako 

římské rukojmí proniknut hellénstvím a pokouší se helenizovat i Židy, povstávají 

Makkabejští (168), za Antiochových nástupců následuje postupné dobytí Médie, Persie a 

posléze i Babylonu ze strany Parthů (cca 160-129). Slabosti Seleukovců, včetně oslabené 

tvořivosti řeckého ducha, se snaží v Sýrii využít Mithridatés VI. z Pontu, dostává se ale do 

konfliktu s Římem, po třech syrských válkách se seleukovská Sýrie změní v římskou 

provincii (64/63). – Svou nezávislost pod římským vlivem dávno ztrácí ptolemaiovský 

Egypt, a spadá do tohoto vlivu i Caesarův milostný poměr s ptolemaiovskou 

královnou Kleopatrou (naopak obava římských republikánů, že Caesar přenese své sídlo do 

Alexandrie a učiní svým nástupcem syna, kterého počal s Kleopatrou, povede r. 44 k jeho 

odstranění). Definitivně ztratí ptolemaiovský Egypt svou samostatnost vítězstvím 

Oktaviána nad Markem Antoniem a Kleopatrou v bitvě u Aktia  r. 31 př. Kr., stává se poté 

římskou provincií. Rok 31 tak symbolicky ukončuje třistaletou epochu hellénismu. 

Z civilizačního náhledu Alexandrova říše – ze západu sjednocující celý Přední 

východ a zahrnující v sobě explozi klasického Řecka – demonstruje napětí mezi 

imperiálním dobytím a dlouhodobější kulturní asimilací, vzájemnou asimilaci dobyvatelů a 

podmaněných, posléze problematiku následnických států, resp. konfliktů mezi nimi. Odsud 

započatý helénismus se nicméně stává syntézou geograficky nebývale rozšířené řecké 

kultury (filosofie a psaní her) a civilizací Předního východu. Jako snadno přenositelné 

poalexandrovské helénské kulturní aktiva byla „nejsnadněji přenosná“311 mezinárodní 

                                                
311  TOYNBEE, Arnold Joseph. Lidstvo a matka Země: vyprávění o dějinách světa. Praha: Práh, 2001. Str. 
210. 
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forma anttického dialektu řeckého jazyka (koiné), které dočasně dokonce zastínila 

aramejštinu na blízkém východě. Jako civilizační podklad se tu otevírá obrovské pole 

působnosti pro řeckou ekonomiku, mezikontinentální dálkový obchod, třetí kolonizační 

vlna; naopak převzatá perská byrokracie zajistí nástupnickým helenistickým státům 

efektivní státní správu, vrcholem dosavadní řecké učenosti, kulturní centrum Východu i 

Západu, se stává ptolemaiovský Egypt alexandrijská knihovna a Múseion, ale i zdejší 

botanická a zoologická zahrada, bádání matematické, astronomické a zeměpisné, na 

východě především nová města po vzoru polis. K velkoplošné grecizaci (pořečtění) větších 

částí Přední Asie však dojde teprve v pozdně římské a byzantské době. 

Nástupnictví Říma v civilizační výměně mezi Západem a Východem – společnosti 

zpočátku teprve povstávající z polobarbarského stavu, na tehdy nejzápadnějším okraji 

středomořské civilizace – je při setkání s helénistickým, řecko-helénsko-orientálním 

duchem konfrontováno s vyspělejší civilizací Východu. Tak, jak se Řím s původními 

nositeli tohoto ducha asimiluje (zničení Korintu a anexe Řecka v r. 146 už v sobě obsáhly i 

silné řecko-helénské modifikace civilizace starověkého Východu), stává se sám 

pokračovatelem této linie. Dědici helénismu budou na Západě Řím, s dalším 

prostředkujícím působením v Evropě; na Východě Parthové a později novoperští 

Sasánovci. 
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ZÁVĚREM... 

 

Mohu-li si dovolit být na závěr osobní, nezbývá než vyjádřit vděk za to, že jsem byla 

přizvána ke „slavnosti myšlení“ (výraz Heideggerův), kterou zvolené téma mé diplomové 

práce a autority, jichž se přitom dovolávám, přichystávají. Ustavují se tu – v prostoru mezi 

historií, sociologií a filosofií – myšlenkové koincidence již tím, jaké otázky jsou položeny 

na stůl, jaké problémy pojmenovávají. Otázky nikoli jen teoreticky zvídavé, ale dobývající 

se širšího smyslu; otázky, jejichž otevřenost je jednou z jejich hlavních devíz: neboť 

dalším zamýšlením nad nimi slavnost myšlení jakožto nepřetržité „duchovní cvičení“ 

pokračuje, ponechává otevřené i nás samotné... 

 Jsou to sociologové, kteří v této souvislosti mluví o „existencialismu v sociologii“ 

(M. Petrusek), nebo dokonce o „sociologickém humanismu“ (P. Berger), tj. o pozornosti k 

„důsledkům pro člověka“ (Z. Bauman), vyplývajících z lidského zasazení do 

společenských struktur, jež samotnými svými „institucemi a jejich imperativy spoluutvářejí 

lidskou existenci“ (A. Gehlen).  O to významnější je nárokovat pro lidské jednání – v 

„prostoru společenském“ i jeho signifikaci v „prostoru symbolickém“, pro „vždy 

vztahovou“ sociální skutečnost (zahlédnutou „akcentovaně vztahovou“ sociální vědou), ve 

vztazích mezi strukturami „sociálního pole“ a „strukturami habitu“ (P. Bourdieu) – pevné, 

nezvratitelné umístění do sféry „kulturní ontologie“ (S. N. Eisenstadt). „Kulturní 

ontologie“, která by – nad vší teoretickou vědou a nad všemi vrstvami symbolických 

reprezentací či imaginary significations – byla především „rozuměním“ (M. Weber); 

rozuměním smyslu obývaného světa i elementárnímu „lidskému údělu“ (J. Krejčí) v něm. 

Poté, co stal řecký nús výrazem jedinečnosti individua a jeho svobody, postihujeme kulturu 

vyrůstající z antropocentrického fundamentu jako založenou v „rozumovém nahlédnutí“ 

(A. Gellner). K čemuž náleží i rozpoznání racionality jako hybného momentu civilizace a 

její modernity. Zůstává tato civilizace ve sféře „kulturní ontologie“, bude-li se udržovat 

v oné reflexi, v níž je rozuměno také lidskému bytí, v „porozumění přirozenému postoji“ 

(M. Natanson) ve prospěch toho, aby společně žitý společenský svět zůstával v základních 

rysech srozumitelný... 

 V této základní myšlenkové linii, jakou jsme se snažili držet v této práci v patrnosti 

a která se nám tu závěrem doceluje, deklaruje Johann Arnason (v teorii doširoka 

extendované) právě kulturně ontologický moment jako určující kritérium srovnávací 

civilizační analýzy. Vepsaný do jednotlivých civilizací natolik substanciálně, že ty samy ze 

sebe implikují odpovědi na zásadní otázky, jež si v nich člověk klade. Včetně zásadních 

otázek, jež se táží po smyslu bytí ve světě, v zážitku světa ve svém smyslu stále 
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otřásaného. Tedy v situaci – identifikované Janem Patočkou – odpovědného (v 

odpovědnosti nalezeného) lidského bytí, které se odtud stává hybným momentem příštích 

dějin, jejich průlomů a konverzí; V nichž se člověk teprve stává člověkem dějinným, 

vydávajícím se od toho okamžiku na „dalekou cestu k dějinám“, totiž k jejich smyslu. 

  Časový rozměr tohoto pohybu je totožný s „trhlinou mezi minulostí a budoucností“, 

řečeno s Lévinasem, řečeno s Arendtovou. V trhlině, ve které v civilizační štafetě utváříme 

a dotváříme souvislou kulturní paměť, která je schopna  osmyslňovat minulost a 

projektovat v hlavních rysech smysluplnou budoucnost – ve vědomí souvislostí, které 

zakládá souvislost vědomí. 
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