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Úvod 

Co je to řád? Řád můžeme obecně definovat jako určitý pořádek věcí, které 

posuzujeme z materiálního nebo duchovního hlediska. Nalézáme ho ve věcech 

kolem nás, přičemž ho označujeme nejrůznějšími přívlastky, jejichž výčet může být 

následující: vnitřní, vnější, přirozený, přírodní, mravní, etický, společenský, 

božský... Nakonec i každý z nás usiluje o to, aby dal svému životu nějaký 

konkrétní řád. Tato touha po lidské dokonalosti je vedena snahou pochopit svět, 

který nás obklopuje. Tento proces však není bez komplikací, ale jestliže jsme 

schopni věci kolem nás konkrétním způsobem uchopit, můžeme je i zařadit do 

našeho „lidského" pořádku světa. Samotným motivem pro toto naše jednání je 

velmi často strach z neznámého, chaosu, tedy z věcí, které se často vymykají 

našemu chápání. 

V antickém filosofickém myšlení je řád úzce spojen se dvěma pojmy: logos 

a chaos. Logos původně znamenalo sběr, soubor, je odvozené od „legein": číst, 

sbírat, sčítat, vyprávět. Pojetí logu se však postupně rozšiřovalo o další nové 

významy: řeč, zdůvodněná řeč, důvod, rozum, racionální kosmický řád.1 Samotný 

Aristoteles spojoval později logos se slovem, jazykem, řečí a myšlením. Tyto pojmy 

pak u něj odrážely jakýsi vyšší řád, který je specifický tím, že stojí nad člověkem a 

jeho světem. Oproti logu je chaos v řečtině vymezen jako směsice prázdného 

prostoru a nekonečnosti. Již z této prvotní definice vyplývá, že o chaosu můžeme 

přemýšlet jako o jistém neuspořádaném stavu, z něhož za jistých blíže neurčených 

podmínek vývojem vzniká naprostý opak, tedy uspořádanost, řád. 

Proti řádu nyní postavíme umění, které se nabízí jako specifický přístup 

člověka ke skutečnosti а к sobě samému. Svým způsobem může být tento obor 

lidské činnosti pojímán jako zrcadlení reality člověka, který prostřednictvím 

nejrůznějších způsobů vyjádření: malbou, kresbou, sochařstvím, literaturou atd., 

prezentuje svůj vlastní vztah ke světu. Na umění můžeme nahlížet jako na nástroj, 

kterým se snažíme uchopit a objevit svět, jež nás obklopuje. Jedná se tedy o náš 

specifický lidský postoj, kterým vyjadřujeme svůj subjektivní vhled do světa. 

Umění se tak stává volbou z nekonečného počtu možností, jak si ozřejmit své místo 

uvnitř řádu světa, a tak ho měnit, nebo jen zachytit. Umění pak podrobujeme 

1 viz hesla logos a chaos ve Filosofickém slovníku. Kolektiv autorů. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1995. 
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kritickému rozboru, kdy hledáme jeho vrcholy a hranice. Specifikum uměleckého 

postoje k realitě je skryto právě v originálnosti přístupu, který nenabízí pouze 

teoretický postoj. Cesta spočívá ve využití možností a limitů jednotlivých 

uměleckých disciplín. 

Jan Czech vysvětluje tuto možnost takto: „rozdíl mezi uměním a filosofií 

nebo teoretickým poznáním spočívá v tom, že vlastním terénem umění je přítomnost, 

že je věcně zaměřeno na oblast lidských vztahů, která je jiným poznávacím 

postupům ve své celistvosti a komplementaritě nepřístupná" . V návaznosti na výše 

zmíněné, je nutné si uvědomit, že existuje hranice mezi filosofickým a uměleckým 

vnímáním, která může být velmi křehká. Umění a filosofie se tak mohou navzájem 

ovlivňovat, ale zároveň se dívají na jednu a tutéž věc zcela rozdílně. Autor (Jan 

Czech) sice poukazuje na rozdíl mezi uměleckým a filosofickým poznáním světa, 

ale v jeho přístupu zůstává pouze rovina teoretická, kterou není schopen překročit. 

Z jeho práce interpretuji pouze teoretické poznatky o Aristotelově Poetice, o nichž 

předpokládám, že pomohou osvětlit stavbu antického dramatu. 

Spočívá rozdíl mezi uměním a filosofií skutečně v odlišném pojetí reality? 

Filosofie se podobně jako věda vykazuje svým zájmem o uchopení světa a objektů 

v něm, prostřednictvím teoretického uvažování, které ovšem není nezávaznou 

výpovědí, ale má svou konkrétní strukturu. Ta je výsledkem neustálého zápasu při 

hledání nových možností lidského poznání. Pro umění není tato zodpovědnost zcela 

samozřejmá. Není mu zapovězeno uzavřít se do vlastního subjektivního prožitku, z 

jehož pomocí je doplňována skutečnost ryze individuálním pojetím umělce, který 

skrze své dílo prezentuje svůj pohled, svou vlastní vizi světa. 

To vyvolává otázku, jestli umění není jen schematizovaným napodobením 

skutečnosti. Pokud je ale umělecká tvorba jen mechanickou záležitostí, tak nemůže 

přinést nové poznatky o objektivní realitě. Do jaké míry může vést porozumění 

uměleckým dílům к poznání světa? Nemůže jít jen o pouhé kopírování skutečnosti, 

protože pak by nám umění nebylo schopno zprostředkovat nové poznatky. 

Porozumění uměleckým dílům by mělo vycházet nejen z teoretického, ale zejména 

z praktického zkoumaní, protože umělecká tvorba sama o sobě není teoretickým 

konstruktem. Její výsledky od nás vyžadují zaujetí konkrétního stanoviska, protože 

umění dokážeme vnímat i v případě, že neznáme, nebo nás nezajímají formální 

2 Czech, Jan. Filozofie dramatu. 1. vydání. Praha: Scéna, 1991, s. 8 
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východiska uměleckého procesu. Pak bychom se měli zamyslet nad tím, jestli 

umění není jen záležitostí čistě estetickou, čímž v podstatě redukujeme funkci 

umění, protože se vracíme k tomu, že umění pouze kopíruje realitu kolem nás. 

Jestliže hovoříme o umění jako o pouhé nápodobě bereme umění jeho svobodu 

vyjadřovat se svým vlastním osobitým způsobem к životu ve světě. 

Ale svět uměleckých děl není pouhým muzeem, kde se vystavují umělecké 

výtvory, a kam je chodíme obdivovat, ale spíše ho můžeme přirovnat к aréně, kde 

se bojuje o život. Díla soupeří mezi sebou o přízeň diváků, zároveň ale zápolí i 

s okolním světem, protože si hledají své místo mezi vším, co je zároveň oklopuje a 

formuje jejich podstatu. К umění nelze zaujmout lhostejný postoj, protože jakákoliv 

výpověď o něm sama o sobě nese uvnitř nějaké hodnocení, které definuje naše 

stanovisko, bezprostřední bojovné zaujetí pozice, instinktivní vkus či smysl pro 

podstatné není zde řešením; teprve úvaha vycházející zároveň z pozic filosofických, 

historických, estetických dokáže kombinací těchto hledisek položit otázku... "3 Jak 

rozumí člověk podstatě a funkci umění? 

Musíme nechat dílo, aby k nám samo promluvilo, je třeba se mu plně otevřít, 

nechat ho proklouznout do našich myšlenek, aby nás dokázalo oslovit. Člověk mu 

otevírá všechny své smysly. Je třeba ho nechat, ať si s námi pohrává, probudí skryté 

city a vášně. Rozbouří naši představivost novou imaginací, a to jak ve smyslu 

negativním tak pozitivním. Pouze tehdy se z pozice vlastní otevřenosti působení 

uměleckého díla můžeme ptát po tom, co nám přináší jako zdroj poznání objektivní 

reality. Tedy jako to, co je přizvané к objevování světa a jeho zákonitostí. 

„Podstatnou funkcí umění tedy je vyjadřovat pravdu. Pravdou umění je 

pravda vůbec, duch jakožto substance bytí. Umění však vyjadřuje tuto pravdu tak, 

že staví před duchovní pohled do objektivity ideál, který vyjadřuje absolutno, 

nekonečno ducha v konečné smyslové formě umění je onen rozporný div usmíření 

nekonečného s konečným pochopitelného se smyslovým,"4 

Umění není jen statickou neživotnou věcí, ale jakýmsi „osamělým 

výkřikem" tvora, který hledá pravdu prostřednictvím vlastního sebevyjádření. Bez 

uměleckého přínosu by byl svět ochuzen právě o jiný vhled do reality, a to protože 

nás stejně jako filosofie nabádá, klást si otázky, které nejsou vždy zcela příjemné. 

3 Patočka, Jan. Umění a čas. IN: Patočka, Jan. Umění a čas: soubor statí, přednášek a poznámek к 
problémům umění, sv. 1. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 303 

Patočka, Jan. Umění a čas, s. 305 
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Na některé z nich dokonce nikdy nenajdeme dostatečně uspokojivou odpověď. 

Umění a filosofie dokáží odhalit krásy světa, nechají nás pocítit vlastní výjimečnost, 

ale zároveň člověku připomínají jeho vlastní ubohost, slabosti a ošklivost na duchu i 

na těle. 

I pro Aristotela představuje umění jeden ze způsobů hledání pravdy. 

„Příčinnou toho je skutečnost, že poznávat je velmi příjemné nejen filosofům, ale 

stejně i ostatním lidem, jenže ti se tomu věnují jen máloŕ Drama má vzor 

v reálném životě, vychází zběžné lidské zkušenosti. Tragédie tak vypovídá o 

zobrazovaném prostřednictvím sebe sama. Žije svůj vlastní život a je limitována 

dobou svého trvání. Je sice ohraničena, má tedy pevně daný začátek a konec, ale 

svojí hloubkou a bohatstvím ducha vždycky přesahuje intence používané v rámci 

umělecké tvorby. 

Hledáme však odpověď na otázku, jak můžeme identifikovat dokonalou 

tragédii. Tím máme na mysli formální i významové hledisko, které je třeba 

obsahově a tematicky vymezit. Toho můžeme dosáhnout pouze popisem formální 

výstavby dramatického textu a jeho obsahovou analýzou. „Vlastní doménou 

tragédie je ta hraniční oblast, kde se lidské jednání stýká z božskou mocí, kde 

nabývá pravého smyslu, neznámého jednajícímu, a integruje se do řádu, který 

člověka překračuje a uniká mu."6 

Během vývoje lidského kultury totiž existovalo určité období, kdy si člověk 

uvědomoval vyšší duchovní pravdy právě prostřednictvím umění. Zachycoval 

v něm poznatky o světě s takovou „intenzitou", které filosofie nebyla schopna. To 

neznamená, že by se filosofie těmito úvahami nezabývala, ale musela se vyrovnat se 

stále složitějšími myšlenkovými pochody směrem к abstraktnímu myšlení, které je 

tak charakteristické právě pro umění. Filosofické myšlení tak v dějinách nevzniká 

z ničeho, ale postupně se rodí z myšlení předfilosofického, které je úzce spjato 

s uměleckou činností. 

„Z tohoto důvodu právě řecké sochařství není pouze sochařstvím nýbrž je 

náboženstvím, stejně jako homérsky epos, Aischylova tragédie a olympijské hry. Je 

sice jisté, že po pádu řecké antiky je umění ještě schopné pokračovat; v moderním 

malířství a moderní hudbě obrací se umění do nitra а к stále více zdůrazňované 

duchovnosti; ale tuto duchovnost již umění nevynalezlo tak, jako vynalezlo 

5 Aristoteles. Poetika. 1. vydání. Praha: Svoboda, 1996, s. 63 
Vernant, Jean-Pierre. IN: Sofokles. Oidipus Vladař. Praha: Národní divadlo, 1996, s. 43 
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olympijské bohy - překračuje-li umění rovnováhu konečného s nekonečnem, ztratilo 

již úlohu duchovního vůdce lidstva. Nyní je to víra, záhy to bude věda, kterým 

připadne úkol formulovat čistší odhalení jsoucna.1 

Pojďme se nyní zamyslet nad otázkou, jak spolu souvisí role řádu, který je 

obsažen současně v antické filosofii a dramatu. Budeme hledat typ antické tragédie, 

kterou můžeme označit za ideální, protože je vytvořena v souladu s určujícím 

principem (logem), tak jak ho vymezil ve svém učení Aristoteles. Dále se pokusíme 

najít drama, které naopak není v souladu s všeobjímajícím řádem a zároveň 

popíšeme, proč tato tragédie nevychází ze všeobecně přijímaných společenských 

konvencí. Jaké jsou parametry ideálního dramatu a v čem můžeme považovat 

tragédii za špatnou z filosofického hlediska? Nakonec bychom se rádi věnovali 

antické komedii a jejímu postavení. 

7 Patočka, Jan. Umění a čas, s. 305 
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1. Mýtus 

V následujících řádcích se pokusíme vymezit vztah mezi mýtem a logem. Je 

možné se domnívat, že mýtické myšlení souvisí s prvotním kladením otázek, a tedy 

i uvažováním o světě, které přivádí člověka ke sbírání stále nových poznatků a 

zkušeností. Ty nakonec vedou nejprve к tvorbě jednoduchých tezí, ze kterých se 

skládají komplexní filosofické teorie. Nejprve bychom se však měli zabývat 

samotným pojmem „mýtus". Pak se pokusíme objasnit vztah mezi mýtem a 

tragédií, a to zejména ve vztahu к Sofoklově Antigoně a Euripidově Médee. 

Moderní doba ztratila úctu před slovy, kterými jsme si v jistém smyslu 

navykli plýtvat a postupně tak došlo u některých z nich к určitému posunutí 

významu, nebo к jeho naprosté degradaci a znehodnocení. Je sice možné, že posun 

významu přináší rovněž nový pohled na již známé skutečnosti, ale bohužel s tím 

dochází к zapomínání. Tím je myšlena ztráta původního a v jistém úhlu pohledu i 

magického významu slov, neboť dříve platilo, že to, co bylo vysloveno, již 

nemůžeme vzít zpět. Narativní tradice byla nesmírně silná a všeobecně přijatelná. 

Znamená to, že produkci slov stavíme na úroveň skutků a jednání, které již byly 

vykonány. V tomto okamžiku získávají zavazující platnost a žijí svým vlastním 

životem. 

Stejný proces nivelizace postihl i slovo mýtus, které se stalo synonymem pro 

něco klamného, falešného, nepravdivého, scvrklo se v pouhou představu, 

fantastickou imaginaci, kterou však nelze brát vážně, protože nenabízí seriózní 

objektivní pravdu. Není to trochu zvláštní, že u mýtu vyžadujeme určitou objektivní 

platnost, když jsme se sami do jisté míry stali „otroky individuálního vidění světa", 

které staví zájmy jednotlivce nad harmonické fungování společnosti? 

Mýtus je redukován na pouhé bájesloví, které je spojeno s cyklem určitých 

hrdinských či národních bájí, pověstí, legend, které dohromady tvoří sbírku 

vyprávění, která jsou vhodná spíše jako romantizující četba. V tomto případě mýtus 

sklouzává do oblasti, pro kterou původně nebyl určen. 

Co rozumíme pod pojmem mýtus? „Klasický mýtus" má zcela jinou 

podobu, než tu jak ji vnímáme dnes. Mýtus nepředstavoval obyčejný příběh 

s fantastickými prvky. Je to projev ústní tradice, která se předávala z generace na 

generaci. Měli bychom si uvědomit, že se jednalo o kolektivní dílo, které plnilo 
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celou řadu nezastupitelných společenských funkcí. Člověk do něj promítl své 

prvotní představy o světě, harmonizoval sebe samého se silami transcendentna a 

v neposlední řadě sloužil jedinci jako vzor pro všechny důležité etapy jeho života, 

přičemž stvrzoval, uchovával morální a společenské normy. Je tudíž zřejmé, že 

„původní mýtus je pravda v silném smyslu, o pravdě jedná a pravdy obsahuje a 

chce být pojímán s nejvyšší vážností, která náleží všemu prapůvodnímu a 

počátečnímu"8. Tato skutečnost dnes není zcela samozřejmá, ale musíme si 

uvědomit, že mýtus ve své podstatě přestal být integrální součástí civilizace. 

Mýtus rozhodně nebyl pouhým vyprávěním, ale věřilo se, že to, co popisuje, 

jsou skutečné události, které se staly v dávných dobách. Jednalo se o jakési 

„prvotní" události, které stály na úplném počátku, a z nichž všechno vzniklo a vše 

se к nim postupně obrací zpět. Svět mýtických časů kontinuálně pokračoval a 

ovlivňoval tak chod „dnešních" věcí a „nové" lidské osudy. Dnešnímu člověku však 

již jen „podává svědectví" o tom, jak se konstituovalo tehdejší chápání světa. Dále 

velmi těžko rozlišujeme mezi pravdou a fikcí, které jsou obsaženy v mýtu. 

1.1. Vztah mýtu a rituálního chování 

Pokusíme se nyní uvést mýtus do jeho původní souvislosti s lidským 

chováním a jednáním. Pod tím rozumíme jisté rituální chování člověka, kterému je 

umožněno prostřednictvím určitého iniciačního procesu vstupovat do přímého 

kontaktu s transcendentní zkušeností. Jejím úkolem je navázat a udržet „dobrý" 

vztah se všemi myslitelnými „vyššími principy", jejichž mocí se zajišťuje běh světa. 

Člověk tak prostřednictvím „obětí" přistupuje к faktickému uznání sobě 

nadřazeného principu, ke kterému se může obracet například skrze rituální chování. 

Zvláště opakující se iniciační proces tak přispívá к obnově a zároveň udržení řádu 

života, který tak zasahuje i oblast jakési osobní přízně. 

Rituální chování zajišťuje přístup к původním, skrytým transcendentálním 

stránkám světa, což se projevilo v rámci kultického uctívání posvátných tvorů, nebo 

v prvotním zrodu božstev, která stála v popředí toho, jak si člověk představoval 

vznik všech věcí kolem sebe. jako z atomů a jejich pohybu na věky věků nikdo 

8 Patočka, Jan. Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích. IN: Patočka, Jan. Umění a 
čas: soubor statí, přednášek a poznámek к problémům umění, sv. 1. 1. vydání. Praha: 
OIKOYMENH, 2004, s. 461 
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nevysvětlí onen původní přirozený svět našeho okolí s jeho řádem služebností, který 

je nicméně samostatný a o sobě vůči nám, tak nikdo od našeho objektivizovaného, 

fyzikálního světa realizovaných matematických formulí nedohoní svět posvátného 

kontaktu, do něhož rázem, přirozeně a vší silou původnosti se staví spontaneita 

ritu."9 

Do širší souvislosti s ritem staví mýtus jeho zdvojený vztah ke světu. Mýtus 

sám v sobě obsahuje původní reflexi člověka o jeho poměru ke všemu, co ho 

obklopuje. Tento vztah vychází z toho, že skrze rituál docházelo к naplňování 

mytických skutečností, kdy si člověk připomíná a navazuje na původní zdroj, tedy 

jakousi prvotní příčinu všech věcí. Mýtem však člověk nevyčerpává a nepokryje 

všechny možnosti svého vztahu ke světu jako celku, přestože jeho základnu tvoří od 

počátku a navěky prvotní situace člověka ve světě. 

1.2. Role času v mýtu 

To nás posouvá к pojetí času v rámci mýtu. Nejprve bychom totiž měli 

pochopit, jak se chápání „časovosti" projevuje v myšlení antického člověka. 

„Časovost" můžeme považovat za spojnici mezi mýtem a „současností", protože to, 

co bylo minulé, je zde zároveň i přítomné. Mýtus nemá počátek a nemá ani konec. 

Čas je v původním smyslu jakousi branou к vlastnímu porozumění rituálu, který 

spočívá v znovuožívání původního principu, který se děje právě skrze určitý 

mystický obřad. Jestliže jsme stanovili, že kořeny rituálního chování jsou v mýtu, 

pak pojímání času musí vycházet z mýtu. Klíčem к porozumění je původní lidská 

„časovost", ke které poukazuje i bytostný charakter mýtu tím, že vypráví o události, 

která se již stala někdy v dávné minulosti. To však neznamená, že je jednou 

provždy pryč, ale právě svou věčnou otevřeností, a pak prostřednictvím vyprávění 

nebo přehrání na jevišti vysvětluje i to, co je. V mýtu tak neexistuje přímý rozdíl 

mezi minulostí, současností a budoucností. 

Člověk je svou jedinečnou existencí určitým způsobem zakotven jak 

v jednání, které se již stalo, a které předchází jeho jsoucnost, a zároveň svou 

přítomností ovlivňuje i to, co se má teprve sát. Podstata časovosti mýtu spočívá 

v konfrontaci minulého s přítomným, protože nikdy nemůžeme zapomenout na 

9 Patočka, Jan. Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích, s. 462 
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svou zakotvenost. Z toho vyplývá, že při narození již někým jsme, dětmi žebráka 

nebo krále, nerodíme se s čistým štítem, naše situovanost do minulosti nás spojuje 

s celkem, jehož jsme pevnou součástí. Existují totiž skutečnosti, které nemůžeme 

změnit. Pro mýtus pak platí, že je zároveň přítomností i minulostí, jelikož v sobě 

obsahuje začátek a konec. Tak nemůže nikdy pozbýt své pravdivosti a platnosti. 

Prostřednícím rituálu se člověk vyrovnává se svou časovostí, kterou mýtus v sobě 

má a zároveň mu chybí. 

To co bylo a je, se stalo pevnou součástí lidského života a rovněž nás to 

spojuje s celou lidskou „časovostí", která tvoří základ mýtického porozumění sobě i 

věcem. Tento okamžik je rozhodující, protože je pro něj určující to, co se odehrálo a 

odehrává, spolu s tím, co ukrývá uzavřené univerzální jádro mýtu. 

Měli bychom si uvědomit, že řád má za úkol udržovat svět v neměnném a 

stabilním klidu, protože jen tak je možné zachovat harmonii celku. Směřuje 

к absolutnímu dobru a pravdě, které jsou pomyslnými pilíři zavedeného 

celosvětového pořádku. Jak je tedy možné, že tématem mýtu je vybočení z odvěké 

uzavřenosti a neměnnosti? Toto vybočení z ostatního řádu tvoří zároveň zvláštní 

privilegium i slabinu člověka, a proto je nevyčerpatelným zdrojem mýtického 

zobrazovaná světa. Ukazuje tak podstatu uspořádání světa a zařazuje člověka do 

celku tohoto pořádku. Zároveň mu dává určitá práva a povinnosti, které mu přináší 

povědomí o vlastních schopnostech a tím i o určité nadřazenosti nad všemi 

ostatními konečnými jsoucny. Nelze jinak demonstrovat nadřazenost a platnost 

uspořádání světa nežli tím, že zobrazíme jeho stabilitu i v okamžiku, kdy je 

nějakým způsobem narušen tento řád. Návrat do klidové pozice (univerza), který je 

předem dán, zajišťuje trvání světa v jeho původní podobě, která byla dočasně 

narušena. Takové uspořádání přináší jistotu pro člověka, protože garantuje, že chaos 

v podobě zla, který byl způsoben nějakým proviněním, je vždy zažehnán. 

„Že toto provinění zasahuje celé zvláštní postavení člověka mezi hlínou a 

duchem, stud a celou oblast vášnivé, a přece řádem zkázněné i instinktivní 

tělesnosti, pod níž stále hrozí chaos a ohrožení lidskosti, dále lidskou dovednost a 

zvídavost, lidské jednání vzhledem к dobrému a zlému, patří к těm hlubokým 

sondám, které v pravém mýtu nikdy nechybějí a tvoří jeho specifickou hlubokou 

pravdivost."I0 

10 Patočka, Jan. Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích, s. 463 
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Události, které mýtus popisuje předcházejí zaznamenaným dějinám. Jsou 

uzavřené v cyklickém čase, a tudíž zdánlivě neexistuje výhled na budoucnost. 

Mýtus uchovává paměť, a proto ho můžeme označit za ochránce pravdy, která je 

strážcem celospolečenského pořádku. Obecná platnost mýtu se stvrzovala určitým 

rituálem, za který můžeme považovat samotné předávání mýtu z generace na 

generaci. Nebylo proto možné, aby společnost ignorovala všeobecnou závaznost 

mýtických pravd. Jejich platnost v zásadě končí až s nástupem racionálního a 

kritického poznání, které bylo vyvoláno širším filosofickým diskurzem. 

1. 3. Vztah tragédie k mýtu 

Řecká tragédie vyrostla z rituálního chování a ve své době byla stále ještě 

částečně považována za obřad, který se uskutečňuje prostřednictvím tvorby a 

následným předváděním dramatu, za jehož základní ideový a výchozí tematický 

prvek považujeme mýtus. Tragédie sama o sobě byla původně rituálním obřadem, 

kdy znovu ožívá hrdina. S tímto antickým héroem souvisí i určitý mýtický kult 

osobnosti, který je spjat s tím, co předcházelo lidské historii i „současnosti". 

V tomto okamžiku se zároveň střetává hrdinova minulost se současností. Z toho 

vyplývá nepopiratelné právo hrdiny znovu ožít buď skrze nějaký rituál, a nebo 

v tragickém ztvárnění vlastního osudu na divadle. 

Pojmeme-li tragédii ve smyslu původního obřadu, pak můžeme rovněž 

tvrdit, že tragédie pouze nevzniká z mýtu, ale sama o sobě se i podílí na jeho tvorbě, 

a to nejen tím, že si autoři upravují tematickou předlohu, ale zejména tak, že 

v rámci jejich ztvárnění dávají vzniknout „novému mýtu". V tom spočívá význam 

tragédie, která není pouze odrazem mýtického světa, nebo předlohou pro mravní 

jednání. Rovněž bychom neměli redukovat její funkci ve smyslu prakticko-

výchovném, ale zůstává zde nepopiratelně moment, který tragédii zobrazuje jako 

součást jakéhosi kulturně-společenského dědictví. Dále se tragédie ukazuje jako 

prostředek lidského sebeporozumění, v jehož intencích si člověk uvědomuje sám 

sebe. Není to pouhé divadlo, ale prostředek skrze nějž mohou všichni aktéři tragédie 

existovat ve smyslu předváděného jednání. Jedině tak dokáží rozumět pravdivosti, 

původnosti a neodvoditelnosti mýtu a smí se tak sami označit za lidi mýtické. 

V jediném okamžiku mytický hrdina mizí pod návalem tragické dramatické 

situace, a proto jako osamělá postava nemůže nikdy vyhrát, což vede k tomu, že 
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drama ve své ideální podobě triumfuje kolektivním zájmem nad osudem 

jednotlivce, který nerespektoval své místo v demokratickém městském státě. 

Zjišťujeme, že obec je schopna obětovat své nejlepší syny a dcery, které posílá na 

poslední křižovatku, kde je čeká konečné rozhodnutí. To spočívá v přijetí vyšších 

zájmů, čímž život hrdiny směřuje к tragickému konci, který se nedá nijak ovlivnit. 

Jedním z klíčových rysů tragédie je právě duálnost vztahů mezi ní a mýtem. 

Velmi obecně tedy můžeme svět mýtu v tragédii charakterizovat takto: vládne 

vněm vše přesahující zákon a vyšší smysl nad vším konečným, tedy lidským 

světem, protože již od počátku věků existuje něco, co je lidem nadřazeno a vymyká 

se jejich porozumění. Zde se opět dostáváme k časovosti, protože tím, že mýtus se 

již stal a zároveň je, tak narážíme na určitý bod, z něhož dokáže nahlédnout oko 

věštce a vidět tak budoucnost. Člověk pak zná svůj osud. 

V mýtu se tomu sice lidský smysl brání, vzdoruje všemi možnými 

prostředky a pokouší se ho i překonat. Člověk si není schopen uvědomit si svou 

vlastní zakotvenost a usazenost v mýtu, která determinuje celý jeho osud. Lidskost 

se projevuje právě v tom, že se snaží prosadit svůj vlastní životní smysl, a to za 

každou cenu. Svoboda člověka se ukazuje v jeho schopnosti jít za svým cílem, ale 

zároveň mu to dává zapomenout na to, co je pro všechny společné a přesahující. 

Tím míníme logos, pod jehož diktátem lidé nevěnují dostatečnou pozornost 

obecným věcem, protože si každý myslí, že jen on sám správně porozuměl a vyložil 

si vlastní pojetí světa jako celku spolu s zákonitostmi v něm obsažených. 

Hrdina mýtů je tak vyvolený i prokletý zároveň. Jeho výjimečnost spočívá 

v jeho nesporných morálních i lidských kvalitách. Naopak jeho zavrženost je určena 

tím, že je těmito morálními kvalitami donucen vybočit ze zaběhlého pořádku. Toto 

odchýlení od univerzálního řádu má za následek sebedestruktivní chování jedince. 

Mýtus můžeme označit za výchozí zdroj našich poznatků o logu a jeho místě 

ve společnosti. Je nám tak předloženo určité vidění světa, které již dnes není zcela 

samozřejmé. Zapomínáme na naši ukotvenost v celku světa a domníváme se, že 

jsme pány a vládci světa. Zajímají nás jen naše individuální cíle, které nejsou na 

nikom a ničem závislé. Dovedli jsme subjektivní vidění světa tak daleko, že si 

skutečně myslíme, že vše v něm slouží jen naším cílům? Lidský zákon stojí i dnes 

v protikladu к určitému vyššímu principu, který nemůžeme přesně pojmenovat, a 

jež většinou zcela ignorujeme. Nestalo se tedy to, že je svět, ve kterém žijeme, 
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výsledkem určité zpupnosti, jejíž vnitřní rozpor názorně vidíme v mýtech o 

Labdakovcích11? 

1. 4. Podoba mýtu v Sofoklově tragédii „Antigona" 

Na význam antického mýtu právě rozborem Sofoklovy „Antigony" ve svých 

dílech výrazně upozornil Hegel12, který pochopil jeho hloubku a smysl. Tím 

akceptoval sílu tohoto náhledu na svět, který odkazuje na jakousi „prvopočáteční 

pravdu" mezilidských vztahů. Je to pravda, která vypovídá o síle a slabosti „starého 

světa". Je zde nahlíženo na vztah člověka ke všemu, co ho přesahuje. Umožnil nám 

tak odkrýt skryté poselství mýtu. 

Pro potřeby konkrétní demonstrace mýtického pozadí tragédie uvádím 

prezentaci Sofoklovy tragédie „Antigona". Tu zařazujeme do cyklu oidipovských 

tragédií, jejichž námětem je vina, kterou však člověk nespáchal zvláštního 

rozhodnutí, ale nevědomky. Seznamují s mýtem, který nám přibližuje člověka, 

jehož osud je předem dán, kterému se nelze za žádných okolností vyhnout, ale který 

jedinec musí prožít až do hořkého konce. Tématem „Antigony" je moc mýtu a jeho 

postavení ve vztahu к lidské dovednosti, prozíravosti, racionalitě a konečnosti. 

Antigoné je přímou následovnicí osudu svého otce Oidipa. Její vyvolenost a 

zavrženost spočívá v tom, že tato dcera je určena k tomu, aby se na ní odhalil zákon 

rodinné piety, který vychází přímo z podstaty božského. Antigoné završuje rodovou 

kletbu tím, že na sebe nejprve bere tíhu svého otce a pomáhá mu tak dojít 

odpočinku a odpuštění. S její pomocí pak dochází к následnému pokoji i její bratr, 

který zabil, i byl zabit vlastním bratrem. 

11 Mýty o Labdakovcích patří do cyklu thébských bájí. Podle nich byl tento rod proklet už na svém 
samém počátku. Bůh války Áres proklel jeho zakladatele Kadma a pronásledoval všechny jeho 
potomky až do šestého pokolení. Kadmos byl synem foinického krále Agénora. Připisuje se mu 
založení města Théby. Kadmos chtěl obětovat krávu která ho dovedla na místo budoucího slavného 
města bohyni Pallas Athéně. Poslal své průvodce pro vodu к prameni, který byl zasvěcen bohu války 
Áreovi, který však střežil jeho syn, což byl buď drak nebo had, který zabil Kafkovi všechny jeho 
druhy. Kadmosovi se však podařilo toho netvora zabít. Na oplátku však musel sloužit Áreovi celých 
osm let. Po té mu dal za manželku svou dceru Harmonii. S ní měl Kadmos čtyři dcery a syna 
Polydóra. Polydór měl syna Labdakos syna Láia. Láios se svou ženou lókastou přivedl na svět dítě, 
které nechal pohodit v horách, protože se obával věštby, která říkala, že ho jednou jeho dítě zabije a 
ožení se s vlastní matkou. Tímto dítětem byl Oidipus. Osud byl к němu skutečně nemilosrdný 
s věštba se naplnila. Oidipus zabil svého otce a oženil se svou matkou, se kterou zplodil syny 
Polyneika s Eteoklem a dcery Antigonu a Isméné. 
12 G. F. Hegel se této problematice věnuje v dílech Fenomenologie ducha a Estetika 
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Jejím protikladem je Thébský vládce Kreón, který představuje prvotní 

postavu „osvíceného vládce", u něhož zdánlivě všechna jeho rozhodnutí směřují 

к blahu obce, ve které je neomezeným pánem. Je to však tyran, který naoplátku za 

své služby požaduje absolutní poslušnost. Na první pohled by se mohlo zdát, že tak 

hájí zájmy celku a je blíže principům logu, ale tím, že sám na sebe bere veškerou 

odpovědnost za celou obec. Kreón však pouze uspokojuje své individuální zájmy. 

Zapomíná na to, že každý má svou určenou roli a nikdo si nemůže vyhrazovat právo 

na absolutní porozumění a službu řádu. Postava Antigoné tak demonstruje převahu 

mýtu, kdy zájmy celku přesahují jednotlivce. 

1. 5. Podoba mýtu v Euripidove tragédii Médea 

Zcela jinou výpovědní hodnotu má mýtus o Médee. Euripidés jako autor 

dramat proslul tím, že nezachovával úplnou věrnost původním, všeobecně známým 

a rozšířeným mýtům. Látku si přizpůsoboval dle vlastního záměru. Jeho tragédie již 

nejsou ovlivněny potřebami mýtického ztvárnění světa, ale mýtus je upraven tak, 

aby odpovídal záměru ztvárnění dramatické situace. Toho dosahuje autor volbou 

méně známých mýtů, úpravou děje a charakterových vlastností postav. 

Jeho primárním cílem není předvést divákům jejich zapojenost do celku 

světa, ale chce je zaujmout a pobavit. Tvoří tak „nový typ" mýtu, kde jsou zájmy a 

potřeby individua nadřazeny zájmům obce. Jeho postavy bojují proti zavedeným 

společenským konvencím ne z toho důvodu, že jsou к tomu donuceny vnějšími 

okolnosti, osudem, ale protože to jsou silné individuality, které se vzpírají 

zastaralému společenskému uspořádání. Euripidés dává svým hrdinům právo na 

plnohodnotný život, který uskutečňují v souladu se svými potřebami. 

1. 6. Mýtus jako předpoklad pro logos 

Každý mýtus vypovídá o střetu člověka s vyššími silami, které ho přesahují. 

Logos do značné míry vychází z mýtu a navazuje na něj. Můžeme se tedy ptát, jak 

souvisí „logos demokratického společenství" s dědictvím uloženým v mýtech, které 

bylo do té doby v zásadě nedotknutelné? Je jiný logos v mýtu než ve filosofii? Jak 

spolu souvisí? Může jedno existovat vedle druhého? Jak ovlivnil mýtus náhled na 

svět? Do jaké míry se projevila změna společenského uspořádání v pojetí mýtu? 



První předpoklad byl, že mýtus je ovlivněn filosofií, ale na počátku stál 

mýtus, který ovlivnil filosofické myšlení. První velkou myšlenkovou koncepcí byl 

mýtus, který se předával ústně. Stojí na počátku, přičemž někde uprostřed najdeme 

filosofii a pravděpodobně na samém konci na nás čeká řecké drama, tak jak je dnes 

známe. Měli bychom vzít v úvahu, že mýtus v tragédii není totožný s tím, který se 

předával ústní tradicí. Každý z autorů si přetvořil známou látku po svém, a tak do ní 

vložil něco, ze svého osobitého vnímání okolní životní reality. Je možné, že je 

přítomnost logu v dramatu skrytá v mýtickém zobrazení světa? 

Jak probíhal přechod od mytického chápání světa к racionálnímu, 

vědeckému, logickému a pojmovému myšlení? K. Jaspers uvádí, že logos vznikl 

jako nový typ myšlení, který sice vystupuje z mýtu, ale zároveň se vyvíjí jako jeho 

protiklad. Toto období trvalo přibližně od 8. století př. n. 1. do 2. století př. n. 1., 

nelze v něm však od sebe oddělit dobu, kdy logos nahradil mýtus jako „nový typ 

vyprávěni. Nad člověkem panuje jednotný řád, který je pro něj vzorem, 

předpokladem vlastního společenského uspořádání. Hledání a konstrukce norem 

souvisí s kladením si znepokojivých otázek, které jedinec řeší během svého života. 

Snaží se vysvětlovat uspořádání všech věcí ve světě, což mu dává privilegium, které 

mu zaručuje podíl na jeho spoluutváření. 

Tento proces začíná kladením otázek, který vede nejprve к empirickému 

zkoumání a následnému zobecňování, pak к tvorbě abstraktních pojmů, která 

pokračuje formulováním soudů, které tvoří ucelené teoretické celky. Tyto koncepce 

pomáhají konstituovat lidské ideály, protože člověk v myšlenkách opouští známé 

prostředí, nechává za sebou představy svých předků a vydává se na cestu 

samostatného myšlení, které je však nesmírně obtížné. Pravda se již více nemůže 

opírat o zděděné mýty a tradici, která uznává jen představy svých předků, neboť 

člověk si hledá svou novou cestu, jež je založena na racionálním výkladu světa a 

života, který jedince obklopuje. Logos ve své podstatě představuje cestu světla 

lidského rozumu. 

Jak tedy souvisí mýtus s logem? Mýtus si sice můžeme představovat jako 

formu vyprávění, soubor určitých představ, ale zejména jako určité symbolické 

uspořádání, které v sobě velmi často skrývá odpovědi na otázky, jež se ptají po 

smyslu světa. Odpověď, kterou nabízí, tak stojí mezi logem a mýtem, protože mýtus 

13 Schlegelová, Jaroslava. „Etika". IN: Základy společenských věd. 1. vydání. Praha: Eurolex 
Bohemia, 2004, s. 37 
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vysvětluje vnitřní souvislost mezi věcmi, které jsou v něm obsaženy a zároveň 

ospravedlňuje i svou vlastní existenci uvnitř řádu, který vše přesahuje. V mýtu jsou 

skryty a zašifrovány nejhlubší pravdy, které nepředstavují logos sám o sobě. Jsou 

jen pouhou součástí řádu, kterému slouží tím, že v sobě skrývají odpovědi na 

otázky, které se týkají smyslu světa, toho, co bylo, je a bude. 

Mýtus je ve své nejvlastnější podobě jistým ochráncem řádu. Obsahuje 

v sobě skrytou pravdu, která je zašifrována do podoby symbolů. Člověk podrobuje 

svět okolo sebe racionální a vědecké úvaze, která nám však přináší odlišné 

poznatky než mýtus. V našich očích ztrácí mýtus svůj původní účel - být vtělením 

řádu. Získává novou funkci, za kterou pokládáme uchovávání obrazu logu a ve své 

podstatě slouží jako jistý morální vzor. 
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2. Řád jako princip určující podobu světa 

Aristoteles určuje jako předmět metafyziky jsoucno a jeho příčiny, a proto 

jsme schopni pomocí rozboru jsoucen vysvětlit smysl světa a života v něm. Jsoucno 

je v obecném smyslu všechno to, co je. Bytí tvoří rámec jsoucna. Jestliže chceme 

poznat pravou povahu věcí samých, musíme se vycházet z jejich vlastní podstaty. 

Hledáme příčinu toho, že jsou jsoucí, a popisujeme povahu bytí, které určuje řád 

věcí. Náš popis musí být uvědomělý v tom smyslu, že o jsoucnu je možno hovořit 

v mnoha významech. Obrazně řečeno tu provádíme analýzu slova ,je". Je zřejmé, 

že existují různé možnosti, v rámci kterých se o tomto , je" něco vypovídá. 

Aristoteles sám používá pro bližší určení těchto výpovědí termín kategorií. Jejich 

určení je nutně závislé na jisté abstrakci ve smyslu pozorovatelného chování jazyka. 

2.1. Jazyk a myšlení 

Jazyk můžeme velmi zjednodušeně chápat jako určitou dorozumívací 

soustavu - jazyk jako vhodný, nevhodný nástroj poznávání světa. Ve smyslu 

Aristotelovské filosofie ho chápeme jako nástroj uchopování reality, která nás 

obklopuje. Jeho chápání jazyka vychází z toho, že myšlení a jazyk si vzájemně 

odpovídají. Z toho vyplývá, že ze struktury jazyka lze usuzovat na strukturu 

skutečnosti. 

Chceme-li tedy dospět к poznání, musíme zkoumat zákonitosti myšlení, 

které к němu vedou a rovněž je přesně znát. Jazyk pak chápeme nejen jako 

prostředek pro formulaci myšlenek a obecného předpokladu к lidské komunikaci. 

Jazyk velmi úzce souvisí s myšlením, je však spíše jeho následkem a produktem než 

vlastní příčinou. Můžeme ho označit za nej vhodnější nástroj pro sdělování 

myšlenek. 

Jako základní jednotku jazyka považujeme slovo, které samo o sobě nese 

nějaký význam. Ve starém Řecku existovalo pro pojem „slovo" několik různých 

výrazů, které dokládají smysl a J eho" závažnost. Tyto významy dávaly „slovu" 

jinou konotaci. Každé slovo má určitý přesah a mluva získává moc slova. Od 

Sofistů začíná platit, že někdy je „pero/slovo mocnější než meč". 
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Slovo bylo označováno třemi různými výrazy: epos, mythos a logos.14 Epos 

označoval to, co bylo vysloveno a mluvenou řeč. V mýtu se slovo stává svědectvím. 

Vypovídá o tom, co bylo, je a bude. V řeckém mýtu vše začíná neurčitým chaosem, 

z něhož pomalu ve vzájemných protikladech vznikají věci, které se postupným 

vývojem stále zdokonalují. 

Mohlo by se zdát, že se tak zcela vytrácí nejasný počátek všech věcí, ale 

v podstatě bychom tak všechno, co vzniklo, mohli označit za produkt chaosu. Ten 

tak stále vládne ve světě prostřednictvím věcí, které z něj vzešly. Neudržitelnost 

mýtického obrazu světa, který by byl jako takový zcela závislý na chaosu, se musel 

logicky postupně transformovat v abstraktnější ideu, kterou představuje myšlenka a 

logos. 

A logos je slovo, které je již promyšlené a pochopené. Ukazuje se výsada 

člověka, který dokáže mluvit a myslet. Prostřednictvím logu člověk poznává a 

zakouší své možnosti ve světě. 

Tato skutečnost nás přibližuje к výpovědi o myšlení a uchopování světa 

antickým člověkem. Dostáváme se к uvažování, které je možno prvotně označit 

jako mytické uchopování světa. Střetává se zde přirozený lidský životní postoj 

s možností teoretického zobecnění pro „náš svět" jako jistou strukturu uchopovanou 

naší racionalitou, jež se stává nejmocnějším nástrojem, který člověk má. 

Charakterizuje ho komplexnost, názornost a obraznost, která formuje a determinuje 

život každého člověka. 

Tento komplex však nevyniká sám o sobě, ale je jakýmsi postupným 

usazováním člověka v jeho životním prostředí. Z mýtu získává základní informace 

o svém světě, dává mu návod, jak se orientovat v životě. Znamená to, že člověk 

nežil svůj život vedle mýtu. Byl jeho nedílnou součástí a přistupoval ke své 

existenci tak, že byla integrálním prvkem mýtu. 

Člověk je však chycen do pasti poznání. Pokud chce své zkušenosti, získané 

buď empirickou nebo logickou cestou sdělovat ostatním, musí je zprostředkovat 

pomocí jazyka. Mezi filosofy se vždy objevoval zájem o jazyk, protože ten jako 

nástroj ovlivňuje možnosti poznání. To, co chceme zprostředkovat může být sice 

jasné, ale dát slovům takovou jazykovou formu, aby měla stejnou výpovědní 

hodnotu i pro recipienta a nejen pro tvůrce, je téměř nemožné. Bohatost možností, 

14 Schlegelová, Jaroslava. Etika, s. 36 
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ale i limity jazykového uchopování reality, která nás obklopuje, je určující pro naše 

životní zkušenosti. Je to zejména mnohoznačnost, která diferencuje lidi jednoho od 

druhého. Určuje společenskou příslušnost, sociální status, spojuje, ale i vytváří 

nepřekonatelné bariéry. 

Je to rozhodující faktor, který identifikuje jednotlivce. Řekové označovali 

všechny ostatní národy za barbary, čímž neměli na mysli zaostalost či nekulturnost 

v obecném slova smyslu, ale neznalost řečtiny jako zásadního komunikačního 

nástroje kulturně vyspělé společnosti. Jazyk tedy není nástrojem komunikace, ale 

pomáhá předávat jinak velmi těžko přenositelné zkušenosti. Dále konkrétněji 

přisuzuje jedincům jejich místo ve společnosti. 

Nakonec i řecké písmo se odlišuje od ostatních systémů sloužících 

к předávání a uchovávání informací, a to svou racionální důsledností. Navazuje 

totiž přímo na jazyk, protože vychází ze zvukových symbolů. Řekové svůj jazyk 

analyzovali a rozložili na nejmenší zvukové segmenty. V písmu je pak dokázali 

reprodukovat v jejich úplnosti. 

2. 2. Poznávání světa prostřednictvím logu 

Tato skutečnost je dokladem toho, že řeč můžeme v některých momentech 

ztotožnit s logem. Realizací takové řeči, tedy jejím pohybem, se vytváří stavba 

ideového světa. Logos je tak s ním pevně spojen, což znamená, že je neodlučitelný 

od pravého jsoucna. Aristoteles od sebe odděluje „Jedno" a Jsoucí", protože 

existence „Jednoho" předpokládá platnost významu, že „Jedno" jest vším. Různé 

významy slova Jsoucí" je tak pojímány především ve smyslu určujících kategorií: 

substance, kvalita a kvantita. Logos se pak prezentuje jako určitý „návod", který 

sice sám o sobě neumožňuje vysvětlit pravou podstatu Jsoucen", ale nabízí se ve 

smyslu toho, že dokáže vnímavého jedince nasměrovat na cestu poznání. 

Aristoteles se ve své filosofii snaží odpovědět na jednu z nejtěžších otázek, 

které tíží člověka již od okamžiku, kdy si začal uvědomovat sám sebe. Ptá se po 

podstatě všech věcí, které ho obklopují. Hledá příčinu jejich vzniku, snaží se najít 

„TO", co stálo na počátku stvoření světa a života v něm a zároveň se pouští do 

popisu principů, na kterých je vystavěn, a které zajišťují jeho rovnováhu a 

funkčnost. Již mu nestačí jednoduché odpovědi, které mu poskytují zkušenosti 

předávané z generace na generaci prostřednictvím mýtů. Jeho zkušenost se liší od 
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pravdy, která je v nich zobrazena. A tak začíná hledat a shromažďovat informace o 

světě, který ho obklopuje. Na základě vlastního poznání buduje nový systém a 

popisuje svět, tak jak jej vidí a chápe skrze vlastní zkušenosti. 

V metafyzice uvádí, že podstata věcí spočívá jen v nich samých. Z látky se 

postupně utváří forma a v látce je v ní uložena podstata věcí pouze v možnosti, 

která může dojít svého uskutečnění pouze skrze formy. To znamená, že každý vývoj 

musí mít nějaký předpokládaný cíl, kterým se transformuje postup od možného ke 

opravdovému uskutečnění věcí. 

Aristoteles dokázal uspokojivě odpovědět na to, jaká je podstata jsoucen, a 

to odpoutáním se od složitého popisování mechanismů věcí, z nichž se každá liší od 

té druhé. Stanovuje určující pojmy: podstata, příčina, účel, cíl, látka a forma. Snaží 

se vysvětlit příčinu jejich vzniku tak, že pokud něco vzniká, tak se to musí dít 

s nějakým záměrem. Ve světě panuje řád a tedy se nic nemůže ani zdánlivě dít 

náhodně, protože pak by to nemohlo odpovídat principům, ze kterých vše vyvěrá. 

2. 3. Dobro jako prostředek přirozené seberealizace 

Základním principem v nekonečném počtu možností je chtění a 

uskutečňování dobra, které naplňuje, prostupuje, ale také charakterizuje jednání 

vyrůstající z přirozené touhy po sebenaplnění prostřednictvím seberealizace. Je 

třeba znovu zdůraznit, že tento mravní postoj se získává v průběhu života praxí. 

Každý člověk potřebuje dobrý vzor, tedy jedince silného a zběhlého v teoretických, 

ale zejména praktických morálních zásadách. 

„K něčemu směřujeme proto, že se nám zdá, že je to dobré, spíše než 

naopak, že by bylo dobré proto, že k tomu směřujeme a potom toužíme. Počátkem 

jest však myšlení,"15 

Rozum musí navrhnout správné prostředky a cesty, které vedou к dobru a 

etické ctnosti stanovují cíl vlastního snažení. Harmonicky determinují vůli, či chtění 

к dobru tím, že skrze rozumové nahlédnutí představují vlastní cíl, ke kterému má 

žádostivost směřovat. Jejich přirozenou kooperací je možné ovládnout a kontrolovat 

lidské vášně, které by mohly nastavit lidskou přirozenost na špatnou cestu. 

15 Aristoteles. Metafyzika. 2. vydání. Praha: Jan Laichter, 1946, s. 310 
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Zřeknutím se, vyhýbáním se uměřenosti v jednání je možné svést člověka ze 

strany dobra na stranu zla, tedy chaosu, který představuje destabilizující prvek. Jde 

proti přirozenosti logu, protože nerespektuje dobro, není v souladu s celkem, který 

je nadřazený všem individualitám a neřestem. 

Je zřejmé, že rozum sám o sobě nemůže pracovat bez toho aniž by nebyl 

rozpohybován „předmětem myšlení". Jeho podstata spočívá v tom, že se skládá 

z celé řady proti sobě stojících otázek, které si sami klademe o daném problému, a 

na které si rovněž odpovídáme. Ptáme se po podstatě věcí, a tak zkoumáme jestli je 

dotazovaná věc dobrá a žádoucí sama o sobě, to znamená jestli má nějaký prvotní 

účel. ,fleboť účel jest účelem něčeho a pro něco, z nichž jedno jest a druhé ještě 

«era'."16 

Účel je jsoucím, a můžeme-li ho považovat za jsoucno, pak se stává nutným 

a stejně jako dobro musí stanout na počátku věcí, nic se neděje samo o sobě. Vše 

má svou prvotní příčinu a tedy i počátek, hutnost má několik významů, něco je 
nutné vnějším donucením, poněvadž směřuje proti pudu, nebo je nutné ve smyslu 

podmínky, bez níž se dobro neuskutečňuje, nebo se ztratí ve smyslu naprosté 

nutnosti bez možnosti opravy. Takový jest tedy počátek, na němž závisí nebe i 
příroda:"17 

2. 4. Svobodná vůle člověka ve vztahu k jeho podřízenosti řádu 

Naproti tomu je důležité si uvědomit, že člověk je bytost svobodná, je 

obdařena svobodnou vůlí a musí být proto postavena před odpovědnost za vlastní 

rozhodnutí. Lidská bytost je sice svobodná ve své volbě, ale zároveň je i otrokem 

vlastní vůle, která jí nutí činit rozhodnutí, která nechce udělat, nebo je nevědomky 

donucena к činům, které nechce spáchat, a o nichž ví, že jsou špatné a jdou proti 

lidské přirozenosti. Tento paradox je možné nejlépe ukázán v Sofoklově Oidipovi. 

Velmi důležitou roli v procesu socializace člověka hraje jeho přechod od 

raně sobecké fáze, kdy je bytost zaměřena jen na uspokojování svých elementárních 

potřeb, do stadia, kdy spolupracuje na hladkém fungování polis, protože si 

uvědomuje své vlastní místo uvnitř celého společenství a ví, že pokud nebude 

16 Aristoteles. Metafyzika, s. 310 
17 Aristoteles. Metafyzika, s. 310 
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prosperovat celek, tak nemohou být uspokojeny ani potřeby jeho jako jednotlivce. 

Tento přechod se realizuje tak, že člověk v průběhu svého života navazuje 

nej různější „přátelství". Ta ho právě vedou celým procesem uvědomování si svého 

vlastního místa ve společnosti. 

2. 5. Obraz dobra v Aristotelově pojetí řádu 

Jenom skrze konání dobra dosáhneme harmonie s řádem. Nutně se zde 

nabízí otázka zda je dobro součástí řádu, nebo řád je součástí dobra? Aristoteles 

vysvětluje existenci řádu takto: Jest však třeba ještě zkoumati, kterým z obou 

způsobů svět obsahuje dobro a nejvyšší dobro, zda jako něco odloučeného a pro 

sebe samostatného, či jako řád, jenž jest v něm. Anebo neobsahuje jej spíše oběma 

způsoby jako vojsko? Neboť tu dobro jest v řádu a pak je představuje také 

vojevůdce, a tento především. Vždyť vojevůdce není proto, že jest řád, nýbrž tento 

jest proto, že jest onen. Ve světě je však všechno nějak sestaveno v společný řád, i 

když ne stejně, tak ryby, ptáci, rostliny. A věci se nechovají tak, že by jedna к druhé 
r 18 

neměla vztah, ale právě naopak. Neboť všechno jest uspořádáno к jednomu cíli." 

Dospěli jsme к zjištění, že řád zajišťuje jednotu světa, kdy jen skrze jeho 

poznání můžeme dospět к identifikaci ideje „nejvyššího dobra". Všechny živé 

bytosti jsou ve své podstatě dobré, proto všichni usilují o to, být dobrými a skrze 

takto zaměřené skutky uskutečňují své činy, které je pouze přes vykonávání dobra 

mohou dovést к nalezení harmonie s řádem a dosáhnout tak svého naplnění, protože 

šťastným se smí stát jen ten člověk, který dokáže dovést svou dobrou duši ke shodě 

s rozumem. Tato blaženost je nezávislá na všech vnějších okolnostech. Skutečným 

cílem je služba vyššímu jednotícímu principu. 

2. 6. Interpretace přírody jako podmínky existence řádu 

Příroda se ukazuje jako řád. Vše, co se v ní odehrává, není nahodilou hrou 

přírodních sil, nebo důsledkem jejího mechanického působení. Je to určitý výsledek 

nějakého plánu a jako takový má určitá pravidla, kdy v jeho působení najdeme 

přesné vztahy a souvislosti. Věci musí mít mezi sebou pevný vztah, a to podle 

18 Aristoteles. Metafyzika, s. 318 
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různých stupňů jednotlivých jsoucen, která můžeme demonstrovat na příkladu 

jazykových zákonitostí. 

Pro názorné vysvětlení jsem si zvolila systém skladby věty, protože se na 

jejím lingvistickém pojetí velmi názorně ukazují vztahy mezi jednotlivými činiteli, 

které ji utváří. Syntaktická (skladebná) koncepce vychází z toho, že jádrem věty je 

sloveso (verbum), které má vpravo i vlevo od sebe zpravidla participanty (ostatní 

větné členy). Pozice těchto větných členů je ve větě determinována slovesem. Tuto 

schopnost verba nazýváme valencí, protože na sebe umožňuje vázat určitý počet 

syntaktických pozic. Každé sloveso dokáže ve větě otvírat určitý počet těchto pozic. 

Některé z nich musí být ve větě realizovány, protože jsou povinné (obligatórni) a 

jiné nemusí být uskutečněny, a ty označujeme jako doplňující členy (fakultativní). 

Na výše uvedeném příkladu jsem chtěla dokázat, že stejně jako struktura 

věty, tak i vše v přírodě je založeno na hierarchických vztazích. Pokud by tato 

stavba nebyla konkrétním způsobem organizovaná, pak by ve světě zavládl chaos. 

Tuto skutečnost nejlépe vystihuje právě větná skladba. Každý jazyk má svá 

pravidla, která se jeho uživatelé zavázali dodržovat, a to z velmi realistického 

důvodu, aby se byli mezi sebou schopni dorozumět. 

Další skutečnost, která vyplývá z uvedeného příkladu, nás přibližuje k tomu, 

že na počátku každé věty stojí jiné sloveso, které zakládá novou větu. V životě jsou 

příčiny a počátky všech věcí také různé, ale mají stejnou funkci, a tedy vznikají z 

podobného impulsu. To znamená, že určující není verbum samo o sobě, ale je to 

předpoklad budoucí vzájemné relace, která spojí celou větu do jednotného celku. 

Vidíme tak, že všechny věci vznikají z různých příčin, avšak předpoklad к možnosti 

jejich vzniku je pro ně určující. Vztah mezi jednotlivými jsoucny tedy není totožný 

s jejich podstatou, ale existuje určitý předpoklad, že jejich vzájemným spojováním 

vznikají všechny jsoucna ve světě. 

„Příčiny a počátky jsou v jednom smyslu pro různé věci různé, v jiném 

mluví-li se obecně a podle obdoby, jsou pro všechno stejné. Neboť by snad někdo 

mohl býti v nesnázi, zda počátky a prvky podstat a vztahů jsou různé či stejné, a 

rovněž и ostatních kategorií. Ale bylo by to něco zvláštního, kdyby pro všechno byly 

stejné. Neboť vztahy a podstata by pocházeli z týchž počátků. Které by to tedy byly? 

Neboť nad podstatou a ostatními kategoriemi není nic společného a prvek jest přece 
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dříve než to, čeho je prvkem. Avšak ani podstata není prvkem vztahů, ani žádný 

z těchto prvkem podstaty."19 

2. 7. Koncept hierarchického uspořádání světa 

Proto stejně tak jako existuje řád světový musí mu být podřízen i řad 

společenský, řád v polis, nebo jen řád v uspořádání domácnosti. Každý z nich je v 

určitém přesně vymezeném vztahu podle toho, jaké zaujímá místo v celku. Stejně 

tak jako se na divadle musí herci řídit pokyny režiséra, a to z toho důvodu, aby 

představení bylo úspěšné u diváků. I řád musí mít nějaký svůj cíl, kterým se 

naplňuje na začátku daný účel věci. Vztah věcí vyvěrá z nitra věcí samých, vychází 

z jejich přirozenosti, a to znamená z jejich podstatného tvaru, z bytnosti. To vše má 

za cíl harmonii jednotlivosti v celku, určuje další vývoj a zánik. Vše je svázáno a 

limitováno účelností. 

Neustálé se opakování vzniku a zániku nemůže tedy pocházet od žádné 

jednotlivé příčiny, nebo snad z jejich souboru, protože vlastní původ takového dění 

musí být sám o sobě nutný a věčný. ,y4le jistě by nestačil ani takový počátek, i 

kdyby mimo ideje byla jiná podstata. Neboť kdyby nebyl skutečně činný, nebylo by 

pohybu. Ale ani tehdy, kdyby byl skutečně činný, kdyby však jeho podstatou byla 

možnost; nebylo by totiž pohybu nepomíjejícího. Neboť jsoucno v možnosti nemůže 

nebýt i. Musí tedy býti takový počátek, jehož podstatou jest skutečná činnost." 

Aristoteles tak zdůvodňuje nutnost toho, že nad všemi věcmi ve světě musí 

stát nějaká prvotní příčina, tedy jakýsi nehybný hybatel, který je sice nadřazený 

všem nižším jsoucnům, ale zároveň i on sám musí být závislý na systému, který 

„vytvořil". 

To znamená, že hybatelé nejsou nesmrtelní v tom smyslu, že by jim byl 

přislíben věčný život v takové podobě, jak po něm touží člověk. Ale nesmrtelnosti 

dosahují tím, že jejich existence je založena na neustálém vznikání a zanikání 

z ničeho. Aristoteles popisuje svět jako periodicky se opakující možnosti realizace 

všech jsoucen. Takový zákon je platný nejen pro nejvyšší a určující princip, ale i 

pro nejnahodilejší zákonitosti lidské, které jsou nejvíce ohroženy chaosem. 

^ Aristoteles. Metafyzika, s. 303 
Aristoteles. Metafyzika, s. 307 
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Upořádáním světa podle stupňů účasti na konstituování řádu předpokládá, že 

všechna jsoucna musí fungovat podle konkrétního vnitřního zákona, který 

veškerému bytí umožní participaci na tvorbě věčného řádu. Aristoteles tak dokázal 

částečně definovat uspořádání světa na předpokladu existence konkrétních 

přírodních zákonitostí. V takovém světě nejsou jsoucna vystavěna podle nějakého 

ideálního vzoru, který je předem dán. Jsou stvořeny podle nějakého vnitřního 

zákona, který sám poukazuje na existenci vyššího principu. 

„Tak je Aristotelovi nyní veškerá realita soustředěna v univerzu a celé 

univerzum žije podle svého odvěkého vnitřního zákona, který nevyžaduje nikde 

zásahu zvenčí. Aristoteles pokračuje tak radikálně na linii, která se loučí se vždy 

dalšími mytickými motivy, aniž opouští ovšem některé hlavní theologické." 21 

V přírodě je podstatné hierarchické uspořádání všech věcí - od 

jednoduchého ke složitému. Tomu odpovídá i vybudování vzájemných vztahů mezi 

dílčími jednotkami celého systému. Jsou rovněž diferenciované, a to na základě 

vztahů podřízenosti a nadřazenosti, které vychází z celkového harmonického 

uspořádání. Člověk nezískává automaticky etické ctnosti, protože je nemůžeme 

považovat automaticky za vrozené. Má jen určité předpoklady, které mu umožňují 

osvojit si mravní hodnoty dané v určité polis. 

Nezbytnou a podstatnou součástí výchovy jednotlivce tak musí být mravní 

výchova. To znamená, že dobrým „mravním" člověkem se může stát jen ten, kdo 

nejenže prošel určitou výchovou, ale pouze ten, kdo se osvědčil, že se dokáže 

chovat a jednat tak, aby byl v souladu s řádem polis, což znamená, že žije svůj život 

i v harmonii s logem, a tedy je schopen dosáhnout souhry rozumu a etických 

ctností. 

Hlavním cílem je zachování rovnováhy ve společenství, která bude zaručena 

právě uměřeností. V rámci tohoto úhlu pohledu se pohybujeme mezi zdánlivě 

černobílým viděním světa, a to tak, že rozlišujeme mezi absolutním dobrem (řádem) 

a zlem (chaosem), kde je velmi striktně vymezena vzájemná animozita. Ve vztahu 

ke spravedlnosti by se mohlo stát, že budeme vnímat svět bipolárně. 

Nápaditost Aristotelova řešení daného problému spočívá v tom, že 

nepreferuje ani jednu z nabízených možností. Hledá a nalézá cestu mezi oběma 

krajnostmi, a přitom v jeho řešení zůstává zachována přítomnost dobra jako prvku 

21 Patočka, Jan. Aristotelés: Přednášky z antické filosofie. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1994, s. 36 
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formujícího a určujícího lidské jednání. Toto řešení by se nám mohlo zdát jako 

velmi prosté a zároveň i nelogické, z čehož plyne, že s sebou přináší celou řadu 

dalších otázek. Nedáváme se na stranu chaosu pokud nevolíme absolutní dobro? 

Lze vždy najít a realizovat přiměřené řešení problému, před kterým jsme postaveni? 

31 



v 
3. Rád v etickém smyslu 

Aristotelův etický systém se soustředí převážně na oblast lidské praxe, 

kterou charakterizuje určité jednání, jež je výsledkem nějakého rozhodnutí. Tím od 

sebe odlišuje teoretickou filosofii, která se snaží uchopit neproměnlivou a věčnou 

podstatu života od prakticky zaměřené etiky, která počítá s konečnou proměnlivou 

variantou, jež zastupuje člověk. 

3.1. Etické ctnosti 

Etickou ctnost vymezujeme jako střed mezi nepatřičnými krajnostmi. To 

znamená, že naše jednání musí být vyvážené. Z nabízených možností si vybíráme 

takovou, která vyrovnává všechna krajní řešení. V tomto případě je hlavním 

kritériem uměřenost. Nesmíme chtít více, než je člověku dáno, ale zároveň máme 

povinnost naplno uplatňovat své schopnosti. 

Aby byla taková koncepce udržitelná, rozlišuje Aristoteles dianoetické a 

etické ctnosti, které ve vzájemném souladu ukazují specifické duševní dobro. 

Dianoetické ctnosti se uplatňují v prostém jednání samotného rozumu a dále se dělí 

na teoretické a praktické schopnosti rozumu, a to ve smyslu konajícím určité 

skutky. Pro etické jednání je dominující charakteristikou chytrost nebo rozumnost. 

Tyto lidské ctnosti jsou člověku již dané. Poznává a osvojuje si je ze 

společenského uspořádání v polis. Jejich věčná platnost a neomylnost je dána 

z tradice a všeobecného souhlasu. Tím se potvrzuje jejich autorita, dokonalost a 

závaznost pro každého člena společenství. Společenský pořádek a z něho 

vyplývající uspořádání, organizace a fungování jsou pouhým zrcadlem, kopií 

celosvětového řádu. 

Jako nej důležitější etickou ctnost považoval Aristoteles spravedlnost, 

protože ona je určujícím, spojujícím prvkem ve společnosti. Dohlíží na celkovou 

stabilitu v polis, kde je měřítkem všech věcí, jež se staly, které se právě odehrávají, 

Pnčemž ovlivňuje i budoucí události. Spravedlnost funguje jako záruka jistoty a 

Působí jako výkonná moc „řádu", protože rozlišuje mezi tím, co je dobré, a tedy 

Prospěšné vlastnímu řádu, a tím, co spadá pod nadvládu chaosu a je automaticky 
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špatné. Spravedlnost zajišťuje nej lepší možné rozdělení všech hmotných i 

nehmotných statků ve společnosti, umožňuje nápravu všech vzniklých škod. 

3. 2. Pojetí mravních zákonů jako nástroje řádu 

Podle Aristotela jsou základní mravní zákony přirozeně dány. Míníme tím 

„nepsané zákonodárství", které by měl člověk respektovat. Zjišťuje tak, že by se 

měl v rámci svého života přiblížit věčnému řádu, který je možné vnímat jako projev 

jistého „božského rozumu". Pojem mravnosti je v souladu s učením o vyšším 

principu všeho bytí, který je u Aristotela ztotožněn s „prvním hybatelem". Toho pak 

můžeme posuzovat ve smyslu jakéhosi o sobě nehybného počátku světa a života. 

Hovoříme o něm jako o první inteligenci, která ovlivňuje dění ve světě. 

V neposlední řadě můžeme o prvotním hybateli uvažovat jako o absolutně 

sebevědomém principu, který uskutečňuje to, co si myslí. Pak by se jeho 

charakteristika dala v jistém smyslu vnímat jako přiblížení se kteistickému pojetí 

Boha. 

К tomuto hybateli jako prvotnímu účelu, tzn. absolutnímu dobru, jako 

к příčině pohybu a původci života, vše směřuje. Naše možnosti pro přiblížení se 

к prvnímu hybateli jsou zobrazeny prostřednictvím lásky, která je charakteristická 

pro konání dobra, jako základní etické kategorie. 

Láska však sama o sobě není pouze jediným atributem poukazujícím na 

dobro, ale zároveň v sobě nese zásadní podnět к pohybu všech bytostí. I pohyb sám 

společně s obecným smyslem všech věcí spočívá v jejich uspořádanosti, která 

poukazuje na to, že celý svět je tažen řádem. Všechno tak musí být uspořádáno v 

určité jednotě, harmonii, která směřuje ke konkrétnímu cíli, a tímto svým samotným 

směřováním se stává dokonalejší. 

Uvnitř světového řádu člověk sám zaujímá jisté výsadní postavení, protože 

jeho duševní ustrojení má dle Aristotela jistou podobnost s konstitucí toho, co 

můžeme považovat za zrcadlení se božského. To mimo jiné člověku umožňuje 

Příchod na svět s určitou rozumovou predispozicí, která ho má v ideálním případě 

dovést к poznání a ctnostem. Člověk je sice pevnou součástí přírody, ale nesmíme 

zapomenout na jeho duševní stránku, která ho zároveň povznáší nad přírodu. Jeho 

nadřazenost vyniká právě tím, že má v sobě stopu božského. 
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Je-li dvojí ctnost, jedna rozumová a druhá mravní, má ctnost rozumová 

vznik a vzrůst většinou z učení, proto potřebuje zkušenosti a času, kdežto ctnost 

mravní (éthiké) vzniká ze zvyku, a odtud obdržela i jméno, které se jen málo odlišuje 

od slova „zvyk" (ethos). Z toho jest také patrno, že žádná mravní ctnost nám není 

dána přirozeně; neboť nic z toho, co jest přirozeně, nemůže být zvykem změněno... 

proto ctnosti nejsou nám dány ani od přirozenosti, ani proti přirozenosti, nýbrž 
г • г u22 

máme přirozenou vlohu, abychom jich nabyli, zvykem se pak dokonávají:' 

Aristoteles prezentuje hned několik zásadních pravd o člověku a společnosti, 

přičemž tyto zásady (pravdy) vnímáme v mravním slova smyslu. Ty je pak možné 

vysledovat ve vztahu mezi společností a jednotlivcem. Samotné mravní zákony 

nemají charakter specificky lidský, nýbrž jsou v těsném sepjetí s nejvyššími zákony 

světového řádu. Člověk, který žije a jedná ve smyslu tohoto řádu, je mravně 

dostatečně vyspělý a zaslouží si být váženým a respektovaným členem společenství, 

který bude zároveň vzorem pro ostatní. 

,JJeboť jestliže je toto jest i pro jednotlivce i pro obec totéž, přece je patrně 

dobro obce něco většího a dokonalejšího, i když jde o jeho nabytí, i když o jeho 

zachování; vždyť milé jest dosáhnouti dobra i pro jednotlivce, krásnější však a ve 

větší míře božské dosíci ho pro národ a obce"23 

U jedince se jedná v podstatě o vědomou spolupráci s „božským principem", 

protože narozdíl od ostatních přírodních bytostí dokáže žít ve svobodě. Proto má 

člověk v přírodě své výsadní postavení, jelikož se smí vědomě podílet na 

uskutečňování dobra. V mravním světě nejsme jen poznávajícími a cítícími diváky, 

ale i spolutvůrci, protože mravní řád byl člověku nabídnut jako úkol, který má být 

uskutečněn naším svobodným rozhodnutím. Jedinec si svobodně klade účel svého 

snažení, nevybírá si však cíl, protože ten je mu dán, ale sám si může zvolit 

prostředky, které ho dovedou na správné místo. 

3.3. Svobodná vůle člověka ve střetu s lidskou determinací 

Aristoteles však nechtěl, aby byl člověk zcela chycen do pasti přírodního 

radu, protože to by ho zcela nechalo na pospas osudu. Tím by se ztratila z lidského 

jednaní a rozhodování jeho svoboda volby. Byl by pak podoben zvířeti, které nemá 

22 • " " 
23 Ar!íw e! e s ' Etika Níkomachova. 2. vydání. Praha: Petr Rezek, 1996, s. 49 
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jinou možnost, než jednat jen na základě jemu vrozených instinktů. Tím, že 

zdůrazňuje svobodu lidského jednání, tak odděluje oblast duchovní od hmotné, a 

mravnost od přírody. Dospívá tak ke zjištění, že v rámci přírodního dění dominuje 

nutnost a neměnnost. Pro lidské jednání je naopak charakteristická svoboda a 

uvědomělost. 

Pochopení jsoucnosti samé tak vede к poznání její hodnoty pro člověka, kdy 

lidský duch je schopen pochopit to, co je stálé, věčné a co nemá být změněno. 

Pomocí hodnot Aristoteles definuje pojímání ctností, rozumnosti, vědění a 

moudrosti. Ale jako se praktický rozum snaží uchopit také to, co je nahodilé, musí 

mít jistou seberegulační schopnost ve smyslu úsudku. Sem patří umění a rozumnost 

spolu s praktickou moudrostí. 
„Jestliže však Jest lépe hýli tak blažen než náhodou, musíme uznali, že se věc 

tak opravdu má, když to, co jest od přirozenosti, jest uspořádáno tak, aby bylo co 

nejkrásnější, a podobně tomu jest i u toho, co pochází z umění, a z každé příčiny, a 

nejvíce u toho, co pochází z příčiny nej lepší"2* 

Moudrost, která má tčžištč v teorii, zasahuje také do oblasti umění a jednáni, 

protože se v ní stýkají všechny ctnosti rozumové. Moudrost sama plní funkci arbitra 

při stanovení obecných zákonů. Tím ovlivňuje spravedlnost a všechny etické 
Ctnosti, které se v ní zobrazují. Člověk není tvořen jen božskou přítomností, ale 
próvs tato ôást j e dominantn í , pro tože konkret izuje podstatu l idské bytosti a od l i šu je 

nás Od ostatních tvorů. Pokud ji jedinec nerespektuje a nežije svůj život ve smyslu 
této podstaty, stává se něčím jiným a menším, než je on sám jako člověk. 

Přestože lidská bytost není zcela nezávislá na vnéjších statcích, již ze své 
podstaty touží po jisté míře soběstačnosti a svobody. Tím nabývá vnitřní radosti a 

klidu, který proniká celou bytostí a všemi jejími schopnostmi. A tak může být 

Posílena božská podstata v člověku samém skrze jeho jednání. 

3. 4. Blaženost jako nástroj dobra 

Zde přichází ke slovu blaženost, která je vzpruhou pro jedince, protože mu 

dáva pocítit přítomnost dobra. Tím také formuje člověka, protože jeho činnost 

měruje к dobru, které není jen kategorickým imperativem a ideou. Je pro 
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člověka zdrojem blaha a štěstí, protože skrze přítomnost blaženosti člověk zakouší 

slastný pocit z vykonaného dobra. V blaženosti se mísí smysl etický se základem 

metafyzickým. 

V Aristotelově učení tak nalézáme jasné eudaimonistické prvky v tom 

smyslu, že pocit blaha předpokládá určitý obsah, pravé poznání a mravní snažení. 

Autor se tak domníval: „ze takovým dobrem jest blaženost, která nesečtena, jest 

nejžádoucnější ze všech věcí. Sečtena byla zjevně ještě žádoucnější i s nejmenším 

dobrem, neboť nadbytkem dober se stává to, co jest přidáno, a větší z dober jest 

vždy žádoucnější. Jeví se totiž blaženost něčím dokonalým a něčím soběstačným, 

poněvadž jest cílem všeho konání25 " 

Člověku se vštěpuje láska к dobru a povinnostem, což je úkolem etiky a 

politiky. Je v nich zakotvena vzájemná úcta, protože na ní spočívá soužití mezi 

lidmi. Na tomto základě se pomáhají utvářet i podmínky pro mravní zdokonalení 

jedince. Jeho blaženost pak v rámci konstituování jakési duševní kultury přispívá 

к pochopení smyslu a účelu lidského života vůbec. 

Ctnost pro jednotlivce je stejná jako u člověka žijícího v obci. Člověk 

potřebuje být součástí určité společnosti, což v rámci řecké polis znamená, že 

jedinec má ve společnosti své přesně vymezené místo. Správné fungování polis je 

závislé na jakési akumulaci dobra, které pro ni její členové vykonávají. Obec sama 

o sobě není vlastním naplněním lidského snažení, ale prostředkem к vyššímu cíli, 

který má zajistit rozumným a svobodným bytostem plný rozvoj mravního života. 

3. 5. Etický rozměr lidského zákona 

К naplnění tohoto cíle je třeba dobrých zákonů, ve kterých je přítomen 

„rozum". Zákon má i rozměr etický, protože by měl za použití jisté formy nátlaku 

připravit podmínky к mravní svobodě. Pokud by lidé jednali mravně stále, pak by 

nebylo třeba zákonů, protože jejich konání by vycházelo z úcty a lásky к mravnímu 

řádu. Bohužel všichni lidé tací nejsou, a proto nastupuje právo, které má připravit 

podmínky, aby bylo dosaženo nejvyššího dobra. 
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„Neboť šťastným nikdo není nerad, špatnost však jest dobrovolná; anebo 

bychom museli pochybovati o svých dřívějších vývodech a popřít, že člověk jest 

počátkem a původcem svého jednání, jako jest také původcem svých dětí.íí2b 

Koná-li někdo něco, к čemuž je donucen zákonem, tak není samo o sobě 

zajištěno jeho mravní jednání. To se může stát pouze tehdy stane-li se trvalým 

smýšlením lidské bytosti, a to při naplnění určitých podmínek, které zajišťují motiv 

jednání spolu s láskou к dobru a svobodě, která je oproštěna od všech vedlejších 

úmyslů. 

Spravedlivý člověk se nemůže vykazovat jen následky svého jednání, ale 

musí i spravedlivě uvažovat a podle toho se chovat. Existují takové skutky, které se 

sice jako spravedlivé tváří, dokonce mají pozitivní výsledek, ale nemusí být vedeny 

dobrým úmyslem. To znamená, že mravní hodnotu nevytváří výsledek, ale záměr. 

Opravdová mravnost je odměnou sama o sobě. I „bůh" je šťastný pouze ze své 

podstaty, proto stejné pravidlo platí i pro člověka. Nešťastný je takový člověk, který 

špatně smýšlí a jedná, protože je v rozporu sám s sebou, a to znamená, že i se 

světem, protože se protiví vlastnímu rozumu, který je garantem řádu světa. 

Druhým určujícím faktorem mravního jednání je svoboda, protože bez 

vlastní vůle není nikdo dobrý nebo špatný. Člověk je obdařen sebevědomím a vůlí, 

která náleží к rozumné složce duše. Rozum sám myslí své myšlení a poznání a 

rovněž ovládá svou vůli. 

Člověk sám stojí na začátku svého jednání, proto musí být zodpovědný za 

své skutky, za vinu a zásluhy. Jestliže svobodně volí, nepodléhá nutnosti a je bytostí 

myslící, která má v sobě rozum, který je schopen zvažovat a vybírat, což nakonec 

vede k tomu, že něčemu dává přednost před jinou věcí a končí to rozhodnutím 

společně s následnou volbou. Sebeurčení člověka spočívá v tom, že je přirozeně 

předurčen к blaženosti, dobru, ale je svobodný při rozhodování a volbě prostředků, 

které vedou к cíli. 

Nesmíme však svobodnou vůli zaměňovat s libovůlí, protože účel je předem 

stanoven a tím je úsudek determinován. Aristotelovým záměrem bylo, aby člověk 

nebyl zcela svázán osudem, zároveň ho však nechtěl ponechat v rukách náhody. 

„To, co se děje z nevědomosti, není všechno dobrovolné, ale nedobrovolné 

jest to, co působí zármutek a lítost; neboť kdo něco učinil z nevědomosti, ale při 
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jednání nepocítil žádné nelibosti, nejednal sice dobrovolně v tom, o čem nevěděl, 

ale také ne nedobrovolně, ježto nad tím necítí žádného zármutku. Kdo tedy lituje 

toho, co učinil z nevědomosti, jest, jak se zdá, jako někdo, kdo nejednal 

nedobrovolně, kdo však toho nelituje, ten - ježto jeho jednání se různí - jednal 

řekněme, ne dobrovolně; neboť ježto se od onoho různí, jest lépe, má-li své vlastní 

jméno."21 

Člověk může dosáhnout na vnitřní svobodu pouze tehdy, když uvede do 

harmonického stavu veškeré vnější a vnitřní okolnosti. To znamená, že se mravní 

svoboda realizuje pouze tehdy, pokud jedinec nekoná dobro jen nahodile, ale musí 

to být výsledek jeho stálé zaměřenosti, kdy činí to, co je mravné. Pak se z něj stává 

mravný jedinec. Odpovědnost způsobuje, že tato svoboda je v podstatě nesvobodou. 

3. 6. Výchova člověka к mravnímu jednání 

Lidé nejsou stejně přirozeně nadáni ke všem činnostem, ale všechny je 

spojuje touha po dokonalosti ve věcech, o kterých se domnívají, že jsou v nich 

dobří. Uskutečňovat touhu po dokonalosti je velmi namáhavé a klíčovou roli ve 

formování jedince hraje výchova. Vůle se vzdělává pomalým opakováním, a tím se 

rovněž vytvářejí ctnosti i špatnosti, a tyto své návyky pak člověk jen velmi těžko 

dokáže měnit. Za běžných okolností je každý člověk zodpovědný nejen za své 

jednání, ale i za zdroj, ze kterého vyrůstá jeho duševní stav. 

Každý člověk se může změnit, ale musí to sám chtít a hlavně se pro to včas 

rozhodnout. To znamená, že člověk má jen vlohy к ctnosti, ale mravně dobrým není 

od přirozenosti a nemůže se jím stát prostřednictvím štěstí, nebo pouhou náhodou. 

Snadněji se ovšem vzdělává takový člověk, který má pro mravy pochopení, jež je u 

něj vrozené. Takové vlohy jsou božského původu. 

Aristoteles tedy zdůrazňuje, že velikost člověka nespočívá v tom, jak má 

velký svůj pozemský majetek, ale v úrovni jeho duchovního života. Jedině taková 

bytost, která dokáže zcela rozumem ovládnout své city, může být považována za 

kulturní. Neznamená to, že by vzdělání automaticky zaručovalo to, že je člověk 

mravným. Bytost, která je sice vychovaná podle daných etických norem, ale jež 
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podle nich nejedná, je špatná. Takový člověk je z principu horší než ten, kterému se 

nedostalo mravního poučení, a proto tak nemůže jednat. 

, Je-li tedy nutno, jak jsem vyložili, aby člověk, má-li býti dobrý, byl dobře 

vychován a byl veden к správným návykům, aby tak žil snahám ušlechtilým a nečinil 

zlého ani úmyslně, bude toho nejspíše dosaženo životem podle jistého rozumu a 

správného řádu, jenž by měl dosti síly. A tu příkaz otcův nemá takové síly ani 

donucení, ani vůbec příkaz jednoho muže, není-li králem nebo něčím takovým, 

zákon však má moc donucovací, poněvadž jest řečí rozumnosti a rozumu; a lidé 

nenávidí těch, kteří se, byť i správně protiví jejich choutkám; zákon však, ježto 

přikazuje to, co jest po právu, nenávisti vydán není."2* 

Je zřejmé, že mravní jednání musí vycházet z nějakého vnitřního impulsu. 

Není nahodilé, ale je vázané na schopnosti rozumu. Zároveň musí být v souladu se 

všemi určujícími jsoucny, která determinují existenci člověka. Podstata a účel 

rozumu tedy spočívá v hledání středu mezi všemi krajnostmi. Uvádí u člověka do 

harmonie všechny jeho afekty a pocity žádostivosti s potřebami a nároky, které na 

něj jako na jedince klade společnost. 

Člověk jim musí vyhovět, a tak paradoxně z rozhodnutí své svobodné vůle 

uskutečňuje svým způsobem předem daný životní účel. Aristoteles tak posílil víru 

ve svobodu člověka, která je zaručena jeho výchovou, když objevil, že mravní 

profil člověka není vrozenou záležitostí. Z toho vyplývá, že lidského jedince lze 

připravit na jeho službu společnosti a zákonům, které ji formují a zajišťují tak její 

fungování. 

Život člověka záleží na tom, zda se mu podle svého vlastního subjektivního 

hodnocení splní to, že sám sebe může označit za šťastného. Chce svůj život 

uskutečňovat tak, aby jej naplnil podle svých požadavků, které by však měly být 

v souladu s dobrem. Pocity libosti a nelibosti jsou základem etické nauky, protože 

je na nich závislé jednání člověka, který raději vykonává to, co pokládá za 

příjemnější a prospěšnější pro sebe. Výchova jedince by měla tyto pocity uvést do 

správné asociace s mravním jednáním. To znamená, že člověk bude vykonávat 

dobro s pocitem libosti a dosáhne tak blaženosti. 
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3. 7. Estetický prožitek jako prostředek mravní výchovy 

Aristoteles ve své etické teorii stanovil, že estetické zážitky, které jsou 

rovněž spojeny s pocity libosti a nelibosti, jsou klíčem к zážitkům mravním. Síla 

těchto jedinečných prožitků je přímo spojena s uměleckým vnímáním skutečnosti. 

Nezáleží na tom jestli jsme sami tvůrci těchto krásných děl, nebo se stáváme pouze 
jejich recipienty. Jedinečnost umění spočívá v tom, že je schopno vyvolat dojem 

reálného prožitku, který pak ukazuje možnosti, pomocí nichž se člověku během 

jeho života více či méně nabízejí. Vyvolává to takové dojmy, které se mohou svou 

silou ztvárnění přiblížit skutečnostem natolik, že se jimi může inspirovat a to buď 

v kladném nebo záporném smyslu. N e j větší význam uměleckého ztvárňování světa 

tak spočívá v tom, že dokáže človčku zprostředkovat estetický zážitek, a tak se 

podílí na výchově mravního jedince. 
Neznamená to však, že lze umění zaměňovat za ctnosti, protože „mezi 

uměním a ctnostmi není ani podobnost. Neboť umělecké dílo má dobro v sobě, stačí 

tedy, je-li přivedeno v takový stav, že má nějakou vlastnost; avšak v oboru 

mravnosti jednání nebývá provedeno spravedlivě nebo uměřeně, má-li jen nějakou 
vlastnost, nýbrž teprve tehdy, je-li v nějakém stavu ten. kdo jedná, předně jedná-li 
vědomě, potom podle svobodného rozhodování zaměřeného na mravní jednání 

90 
samo, za třetí, jedná-li pevně a stále. " 

0 uměleckém dílu můžeme říci, že je ve své podstatě řádné pokud v sobě 

obsahuje konkrétní předpoklad pro dobro. Vycházíme z toho, že splní svůj účel jen 

tím, že člověku zprostředkuje nějaký estetický prožitek. Realizuje svůj primární 

úěel tím, že vyvolá konkrétní pocity, a tak navodí konkrétní zážitek, který nikdy 

nezůstává bez reakce, protože i lhostejnost je již nějakým postojem, jež zaujímáme 

к umění jako takovému. Umění je tudíž bytostně spojeno s prožitkem. 

Drama tak buď v podobč tragédie nebo komedie zapadá do řádu svčta svou 

pouhou existencí. Jsou určeny k tomu, aby u člověka vyvolávaly odpovídající 

estetické prožitky, které si bude schopen spojovat s vlastními mravními zážitky a 

zkušenostmi. Drama tedy nevnímáme pouze jako jeden ze způsobů zachycení 

informací o řádu, který zobrazuje tím, že předvádí jednání určitých postav, které 

jsou postaveny před nějaký problém. Ale jako forma umění má i etickou hodnotu 
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v tom, že se dokáže svou vlastní existencí podílet na dobru, které samo pomáhá 

utvářet tím, že „vychovává" člověka к mravnímu jednání. 
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4. Podoba „ideální" tragédie 

Antická tradice položila základy divadla, avšak představení měla zcela 

odlišný charakter, než jaké jim postupně vtiskl vývoj a moderní doba. Povahu 

antického divadla ovlivňovalo pevné spojení s městským státem a jeho řádem, tedy 

pravidly, která byla uplatňována uvnitř polis. Scéna v Athénách tak musela být 

pravděpodobně svědkem zápasů nejen kulturních, ale stala se i jakousi přirozenou 

půdou pro prezentaci názorů politických, filosofických či osobních. „Městské 

Dionýsie" se roku 534 př. n. 1. staly oficiální akcí, která byla řízena polis. Soutěžili 

v ní pouze vybraní autoři, které platila obec. Postupně se účast na slavnosti stala 

povinností všech občanů. Byl omezen tematický okruh tragédií, které musely 

vycházet z homérských mýtů a přilehlého epického cyklu. Úloha vybraných autorů 

spočívala vtom, že každý z nich napsal tragickou trilogii, kterou doplňovalo 

satyrské drama. 

4.1. Vznik tragédie 

Tradice sice přisuzuje objevení tragédie vítězi první soutěže Thespidovi 

z roku 534 př. n. 1., ale samotná konstituce tohoto žánru je zřejmě poněkud 
• 30 

komplikovanější. Vznik tragédie však pravděpodobně můžeme skutečně odvodit 

z kultických slavností, které byly spojeny s bohem Dionýsem. Lze předpokládat, že 

toto „vedoucí božstvo oné reprízy temných sil, má dvojí aspekt: opojení, extatický 

enthusiasmus na jedné straně, na druhé podsvětí a smrt"31, a proto bychom mohli 

milně usuzovat na to, že je možno vznik tragédie spojit přímo s bakchanálistickou 

extází, tedy s jakýmsi mystickým prožitkem. Toto vymezení by ale nebylo zcela 

přesné, protože výše popisovaný akt má spíše individuální charakter. 

30 Tragédie, v podobě jak ji známe dochovanou od autorů Aischyla, Sofokla a Euripida, měla pevnou 
kompozici. Skládala se z prologu, který vysvětloval, co se stalo před začátkem hry. Následovala 
série episod od tří do šesti, které byly odděleny sborovými zpěvy - tzv. parodos. Hru ukončoval 
exodus (odchod), neboli závěrečná scéna. Na jevišti se neukazovalo násilí a smrt. Rovněž se 
zachovávala jednota místa a děje. Samostatným hercem byl zpočátku sbor, který vystupoval jako 
jedna z postav. Měl funkci poradní, vyjadřoval vlasmi názor, vyptával se na děj a někdy i do děje 
zasahoval. Nejdůležitější bylo, že tvořil společenský a etický rámec událostí a utvářel sociální 
normu. Postupem času ztratil svou původní úlohu hlavního herce. Do děje vstupoval pouze 
prostřednictvím náčelníka sboru při konfliktech jako rádce a varovný hlas. Nakonec sbor působil jen 
jako vložka, která oddělovala jednotlivé akty. 
31 Patočka, Jan. Epičnost a dramatičnost, epos a drama. IN: Patočka, Jan. Umění a čas: soubor statí, 
přednášek a poznámek к problémům umění, sv. 1. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 350 
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Zrození tragédie však bude pravděpodobněji svázáno s určitým opakovaným 

rituálním chováním. I to bylo totiž součástí oněch kultických slavností. "Rituál 

opakování" spolu s individuálním mystickým prožitkem nelze od sebe příkře 

oddělovat, protože se vzájemně doplňují. Sám termín „tragédie", který znamená 

v doslovném překladu „kozlí písně", poskytuje další zmožných výkladů tohoto 

pojmu. Vyjdeme-li ze skutečnosti, že bůh plodnosti Dionýsos měl podobu kozla, 

pak je možné, že sbor tančil o cenu, kterou byl kozel, nebo kolem kozla, či objektu, 

jež ho měl představovat, a který měl být obětován, což nás opět dovádí к určitému 

oslavnému rituálnímu chování. 

„Sbor není nic jiného než zástup, výbor a sbor občanů, provádějících 

invokaci mocného héroa, skrytého zrakům v temnotách zemské noci, héroa, v jehož 

rukou je dar a zkáza všech živoucích příslušníků obce; invokace se stupňuje 

v evokaci; evokace, toť magické vyvolání héroa v tělesné podobě, a sbor stojí pod 

tíživým dojmem této neviditelné, tajemné a takřka zlověstné přítomnosti; tu však 

učiní svého exarchonta (vůdce sboru) náhle héroem, představitelem, nechává vtělit 

se héroa do představitele a zbavuje se tak oněch pocitů hrůzy a lítostného soucítění, 

s nimiž přistupoval к hrobu a jimiž se projevoval tlak neviditelného, noci a smrti. 

Zde je tedy vznik tragické akce, vznik dramatu, i jeho hlavní výsledek - očista, 
r u32 

uvolnění a osvobození. " 

Tragédie se postupně zformovala z posvátného rituálu, který by ztratil svou 

sakrální povahu v okamžiku, kdyby byl postaven na úroveň pouhého vypravování. 

Tak by se proměnil v něco, co se již odehrálo a tudíž pozbylo svou platnost. Povaha 

rituálu spočívá v opakování a přímém vykonávání dané věci. Svět antického 

člověka a s ním i jeho řádu není konstituován jednou provždy, a tudíž ho nelze zcela 

uzavřít do slov nebo obrazů a jejich prostřednictvím tak uchovat pro všechny 

následující generace. Smysl všech věcí se neustále realizuje, vykonává se to, co se 

má stát, stvoří se něco nového, neopakovatelného, a to, co dosud zůstalo 

nerozhodnuto, se uskuteční. Tento proces se z neměnnou pravidelností opakuje 

znovu a znovu. Z těchto momentů bylo vytvořeno drama samo o sobě, které 

zastupuje stále se opakující proces vznikání řádu a zanikání chaosu. 

Thukydides pak mohl připsat Periklovi výrok: Jsme místem, kde se 

vychovává Řecko",33 Divadlo tak nemělo jen kulturně působit na občany, ale do 

32 Patočka, Jan. Epičnost a dramatičnost, epos a drama, s. 350 
33 Canfora, Luciano. Dějiny řecké literatury. 1. vydání. Praha: KLP, 2001, s. 126 

4 3 



popředí vystupuje i jeho didaktická funkce. Tato výchovná funkce však poněkud 

kontrastuje s pojetím umělecké tvorby v rámci polis. Všichni Řekové, s nimi i 

Aristoteles, totiž milovali a obdivovali krásné předměty, ale jejich tvůrci, tedy 

umělci byli považováni za pouhé řemeslníky, a proto se po jejich vzoru i povolání 

dramatika se dědilo.34 Tvorba uměleckých děl a předmětů se totiž nespojovala 

s výjimečnými schopnostmi jejich tvůrců. Řemeslník se podle dobové představy 

pouze inspiruje a dokáže přenést své vlastní zkušenosti ze světa do určitého 

artefaktu. Umělecká tvorba je vnímána spíše jako napodobování, kdy dílo samo 

musí mít určité vlastnosti, kvality, jehož prostřednictvím se dává vyniknout řádu s 

jeho zákony, protože skrz ně se vyjevuje pravý tvar všech jsoucen v rámci bytného 

základu. To však neznamená, že se dílo samo nemůže stát zdrojem potěšení i 

účinným nástrojem mravní a společenské výchovy. 

4.2. Vztah eposu a dramatu 

Ještě předtím než se budeme zabývat samotným dramatem a s ním i tragédií, 

pokusíme se vysvětlit vztah mezi eposem a dramatem. Drama samo o sobě čerpá a 

vyrůstá z eposu, který je pro tragédii vzorem a zároveň inspirací. 

Epos glorifikuje hodnoty světlé stránky dne a života v rámci společenského 

uspořádání. Tato podřízenost řádu je charakterizována hlavním motivem, který je 

zobrazen jako boj proti temným silám noci, které jsou zastoupeny chaosem a smrtí. 

V homérském eposu35 jsou nejvyšším dobrem lidské mravní hodnoty, které jsou 

prohlášeny za objektivní a zároveň se transformují v reálné tvořivé síly. V takovém 

poměru totiž nutně musí dojít к tomu, že se vzájemně protínají božské a lidské 

světy, a dokonce se jejich vzájemné sepjetí stává natolik těsné, že se osudy lidí a 

bohů začínají navzájem nejen prolínat, ale i ovlivňovat. 

Všeobecná podřízenost a závaznost epického všeobjímajícího řádu se stává 

vlastní všem lidem bez rozdílu. Tento vztah se projevuje v tvorbě vyšších morálních 

hodnot a výběru vhodných životních cílů. Tím vším prostupuje jistá forma 

predestinace, která se stává pevnou a předem danou. Musíme se před ní tedy 

sklonit a uznat ji jako všeobjímající princip. Je to více souvislost bílého dne, 

přitom souvislost daná a vtom smyslu „přirozená", a přece nikdo nepodlehne 

34 viz Canfora, Luciano. Dějiny řecké literatury. 1. vydání. Praha: KLP, 2001, s. 130 
35 viz Patočka, Jan. Epičnost a dramatičnost, epos a drama 
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iluzím o tom, že tato objektivita by byla „věcí samou": je mýtem, je dílem mýtu; 

mýtické moci v tomto světě vládnou, pluralita věčných a nesmrtelných božstev, která 

udržují v chodu jeho stálou, jeho protikladnou harmonii; i to lidské, jež má cenu a 

závažnost, ji má jen proto, že na něm spočívá odlesk tohoto božského. "36 

Základním faktem, který do eposu vnesl mýtus je božská nesmrtelnost, 

nekonečnost a neměnnost. Člověk je naproti tomu obyčejný smrtelník, jehož čas se 

začíná počítat od narození a musí neodvratně skončit jeho smrtí. Vzhlíží tak 

к božskému z úctou a láskou, protože bez jeho přičinění by nemohl vzniknout ani 

on sám. Úzkost z vlastní nedokonalosti je částečně kompenzována tím, že je mu 

umožněno žít si svobodně svůj vlastní život, kterým byl obdařen. Děje se tak ve 

světě, jež byl člověku darován к věčnému užívání, a kde je na něj možno pohlížet 

jako na nej dokonalejší výtvor. 

Nakonec je člověk nucen vyrovnat se se smrtí, a to pochopením vlastní 

konečnosti tak, že je mu přislíben věčný život jeho nesmrtelné duše. Hrdina eposu 

je tedy smířen se svým konečným údělem a snaží se žít svůj život v souladu 

s danými morálními principy. Tento hrdina však není žádný obyčejný člověk, ale 

mytická postava. Z toho vyplývá, že prostřednictvím eposu se zobrazuje mýtus, 

který v něm vystupuje s nárokem na vlastní jedinečnost a zároveň tak prosazuje 

svou závaznou všeobecnou platnost. 

Epos a mýtus se stal půdou, ze které vyrostl vrcholný výtvor řecké poezie, 

kterým je drama ve své nejkrásnější formě, tragédii. Drama je zakotveno 

v archetypickém lidském prožitku, který vyjadřuje všeobecně platnou zkušenost 

specificky lidského prožívání světa, dějin, událostí, ale především jde o výklad 

smyslu. Architektura dramatu není konstruována tak, že děj je zaplňován událostmi, 

ale je pevně spojena s jeho tématem. Proto drama zobrazuje a vytváří řád světa, 

osvětluje ho výrazněji než běžné zkušenosti. Snaží se poukázat na ty skutečnosti, 

které nám v přirozeném běhu života často unikají, a z toho důvodu můžeme 

v dramatu nalézt různé ideje, filosofické pravdy, mytické archetypy, které se 

vyjevují skrze jednání postav. Jejich prostřednictvím se divák učí vidět nové 

události, orientovat se v nich, hledat jejich smysl a zakotvenost v řádu. 

Na drama můžeme nahlížet z několika různých úhlů, které nám pokaždé 

zprostředkují nové možnosti pro jeho následnou interpretaci. Obyčejně drama 

36 Patočka, Jan. Epičnost a dramatičnost, epos a drama, s. 349 
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reflektujeme tak, že ho považujeme za prostředek k znázornění něčeho, co se již 

událo. Dále ho můžeme prezentovat jako to, co v daný okamžik představujeme, 

nebo co se před našima očima odehrává na jevišti. Tento aspekt jsme však již 

podrobněji výše popsali a vyloučili jako příliš úzký, a to z toho důvodu, že redukuje 

drama na pouhé vyprávění, a tak ho ochuzuje o jeho prvotní rituální význam. Znovu 

se tak vracíme к upřesnění, jaký je rozdíl mezi eposem a dramatem. 

Jestliže drama považujeme za pouhé divadlo, pak nás z tragédie zajímá 

pouze jedna její složka - děj. Dochází к zastření obsahového smyslu tragédie, 

protože ji redukujeme na pouhé „předvedení věcí dávno minulých". Každý děj má 

svůj vlastní obsah a prostřednictvím tragédie získává novou objektivní platnost a 

význam. Ukazuje se tak jako určitá významová struktura, která spočívá na lidském 

jednání. Toto „chtění" se realizuje pomocí celé řady dalších afektů a je možné 

pouze tehdy, jestliže je zastíněno konkrétním objektivním poznáním, které odráží 

hodnoty, cíle, normy a zákony. 

Výlučnost tragédie spočívá v navození atmosféry neklidu, která je tvořena 

přítomností neustále napjaté dramatické situace. Divák předem ví, že děj zdánlivě 

nemá šťastný konec, proto vystupuje do popředí naléhavost sdělení. Tragický 

moment lze oddálit, ale nakonec stejně musí přijít osudový okamžik, kdy hrdina 

musí volit a nezáleží na tom, jestli klíčové rozhodnutí udělá za plného vědomí, nebo 

jestli se jedná o čin z nevědomosti. 

4.3. „Povaha" postav v tragédii 

Tragédie nemůže nabídnout nespočet možností pro vyústění dramatické 

dějové zápletky, protože skutečná pravda je jen jedna. Konfigurace postav, motivů a 

peripetie musí dát dohromady ve výsledném součtu jen jedno možné řešení. S tím 

však paradoxně zůstává zachována relativní svoboda postav. Ty pak musí umět 

poukázat na svou svobodnou vůli, protože každý moment, který má vztah к ději se 

vztahuje к osudu konkrétní postavy, a ta se pak podílí na příběhu. 

Význam hrdiny spočívá v tom, že za své za postoje, rozhodnutí a následné 

činy ručí svým vlastním životem. Jeho osoba je pevně zakotvena v motivické 

struktuře příběhu, ze které čerpá svou výjimečnost. Právě děj činí jeho skutky 

smysluplnými a vytváří tak tragického hrdinu, protože v antickém dramatu 

nenalezneme skutek, který by nebyl oceněn. Jeho smysl a význam je právě ve 
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všeobecné paměti. „Hrdina jest živá otázka, položená z hloubi lidské bezradnosti 

tváří v tvář mocnostem, na kterých závisí a které mu jedině mohou dát smysl: 

protože tak žije v otázce, má и něho život novou dimenzi, novou zavřenost,37" 

Hrdina dramatu je ke svému rozhodnutí v zásadě vždy donucen. Nechce se 

stát sám o sobě mučedníkem. Jeho životním snem není obětovat svou individualitu 

obecnému blahu. Divák sleduje postavy, jak obstojí ve zkouškách, a měl by si být 

vědom toho, že jejich neúspěch v životních zkouškách není osobním selháním. 

Postavy totiž dostávají možnost překonat sebe sama a posunout smysl své existence 

směrem к řádu. Získávají tak neopakovatelnou šanci ovlivňovat přeneseně dění ve 

společnosti. Jejich výjimečnost je jim pouze propůjčena. Musí ji i přesto vykoupit 

vlastním životem. Jedině tak překračují svou existenci a životní pád proměňují na 

ctnost. 

Autor přivádí postavy ke klíčovým rozhodnutím tak, aniž by porušoval 

jejich svobodu. Postavy nejsou pouhé loutky, se kterými si dramatik může libovolně 

hrát. Postava se sama v kontextu svého prostředí snaží uchopit podstatu své účasti 

na událostech, na kterých se podílí, a na základě získaného úhlu pohledu se musí 

rozhodovat, a proto každá zdánlivá náhoda musí zapadat do kontextu určité 

pravděpodobnosti. Divák by měl mít možnost předpovídat, co se stane a pro autora 

z toho vyplývá povinnost, která mu ukládá neustále vážit smysl jeho dramatického 

díla. 

„Drama není bojem charakterů, není bojem individuálních sil, ale 

koinciduje s nějakým jej přesahujícím řádem. Pokud se dramatický příběh omezí j en 

na střet charakterů, individuí, je vždy nahodilý a nemá ontologické vyústění."38 

Tragédie nezobrazuje konflikt jednotlivců, kteří se střetávají v osobním 

souboji a náhodou tak ovlivní i osudy dalších aktérů. Drama předvádí marný, nikdy 

nekončící a navíc předem prohraný boj s věčným, neměnným, pravdivým a člověka 

přesahujícím řádem. Katarze ve svém očistném účinku na diváka může mít význam 

jedině tehdy, pokud je její poselství směrem к divákovi v jistém smyslu pozitivní. 

Tuto možnost lze uvést následovně. Tragický závěr sděluje divákovi, že ačkoliv 

všechno v životě musí jednou skončit, vždy existuje možnost, že pravda bude 

odhalena, řád obnoven a chaos na čas opět poražen. 

37 Patočka Jan Exkurz o attické tragédii. IN: Patočka, Jan. Umění a čas: soubor statí, přednášek a 
poznámek'к problémům umění, sv. 2. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 229-230 

8 Czech, Jan. Filozofie dramatu, s. 55 
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4. 4. Aristotelova Poetika 

Právě v tento okamžik se můžeme odvolat na Aristotela, který systematizuje 

a analyzuje drama a tragédii. Zařazuje tak tyto literární žánry do kontextu svého 

snažení o konstituci veškerého soudobého vědění. Abychom mohli nějakému dílu 

porozumět, musíme provést jeho formální analýzu, která se zaměří na jeho 

výstavbu, styl a smysl. „U Aristotela filosofie a věda patří nerozlučně, nezbytně 

к sobě. Filosofie je univerzální věda, má v sobě všecky vědy jako své části na 

určitém stupni specifikace a rozvětvení;"39 

Nejstarší dochovávané pojednání o řecké tragedii známe z Aristotelovy 

Poetiky40, která pojednává o specifických stránkách všech druhů umění: hudbě, 

malířství, sochařství, a zejména pak o dramatu. Poetika nachází příčinu vzniku 

umění ve vrozené lidské schopnosti, která spočívá v obecné zálibě napodobovat. 

„Kdo napodobuje, napodobuje osoby jednající, a ty jsou ovšem buď řádné; neboť 

povaha se téměř vždy jeví jen и lidí takových (tj. jednajících): všichni lidé se totiž 

liší od sebe špatností nebo výborností povahy"41 Z rozlišení lidských povah tak 

můžeme blíže usuzovat na odlišnost mezi vymezením komedie a tragédie. 

Přirozeností tragédie je ukazovat lidské bytosti spíše lepší než ve skutečnosti jsou a 

komedie napodobuje jednání lidí horších, a to nikoliv ve smyslu povahovém, ale 

mravním. 

4. 5. Vztah mezi epikou a dramatem 

Znovu se však musíme vrátit к určení vztahu mezi epikou a dramatem, jež 

popisuje ve své Poetice Aristoteles. Geneze tohoto vztahu mimo jiné poukazuje i na 

to, že samotnému Aristotelovi byl již původní kultický význam dramatu poněkud 

zastřen. Jasněji se jeví jeho pojetí pro poezii, kterou vymezoval z hlediska jejího 

podání, tedy ve smyslu reprodukce daného významového útvaru. Všechny zmíněné 

žánry pak v rámci divadelního pojetí nevnímal jako pouhou nápodobu něčeho, co je 

39 Patočka, Jan: Úvod do fenomenologické filosofie; Praha: OIKOYMENH, 1993, str. 6 
40 Pod tímto termínem rozumíme oslavný hymnus zpívaný a tančený na počest boha Dionýsa. 
Původně pravděpodobně obsahoval krátký improvizovaný příběh, který předváděl náčelník, a refrén 
zpívaný sborem. Aristoteles se domníval, že tragédie vznikla improvizací těch, co předváděli 
dithyramb 
41 Aristoteles. Poetika. Praha: Gryf, 1993, s. 8 
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primárně určeno pouze pro předvedení. I samotná tragédie nemusí být prvotně 

určena к sehrání na jevišti, protože lze stejného účinku dosáhnout i v podobě čtené, 

kterou nám zprostředkuje epos, se kterým ho spojuje celá řada výše uvedených 

rysů. Autor zdůrazňuje smysl praktický, jehož prostřednictvím si jedinec osvojuje 

etické dovednosti a schopnosti, které jsou v tragédii zobrazeny. 

Jako epické východisko tragédie označil Aristoteles Homérovu Ilias a 

Odysseu, které jsou podle něj dílem největšího ze všech básníků. Tragédie i epos si 

jsou rovny v tom, že vybírají jako vzory lidské bytosti vznešené svou povahou, tedy 

takové, které se mohou stát morálním vzorem pro ostatní. Takové jedince najdeme 

totiž pouze v mýtu, který je prezentován v eposech samých. Znamená to, že i 

tragédie se může za jistých okolností stát vzorem pro epos, který rovněž zachovává 

dějovou jednotu, protože epičnost se projevuje tím, že umožňuje líčení událostí 

podle své vlastní potřeby, což jí poskytuje možnost odchylovat se od reálné časové 

posloupnosti na rozdíl od tragédie, která přikazuje zachovávat jednotu času, místa a 

děje. 

Za těchto okolností by se však výlučnost dramatické situace rozplynula 

v ději. Co je tedy bytostnou podstatou dramatu? Zde si Aristoteles vypomáhá tradicí 

protože poznávání souvisí i se světem smrti, s lítostí a soucítěním, ale tyto pocity již 

nejsou vyvolány přímým působením božské bytosti. Jedná se spíše o jakési „božské 

principy", které jsou věčné, neměnné a dokonalé. Do hry v tomto okamžiku 

vstupuje lidská participace na božském elementu. 

Aristoteles dospívá к názoru, že tato účast zahrnuje podíl člověka na tvorbě 

světa. Interpretuje tak funkci dramatu prostřednictvím filosofické reflexe tragické 

podstaty. Ta je založena na interpretaci klíčových prvků, jakýchsi všeobecně 

daných pravd, které jsou možností pro lidskou povahu. Stojíme tak před samotným 

lidským osudem, který koresponduje se společenským uspořádáním. Do popředí 

vystupuje etický rozměr tragédie, který ji z mýtických výšin přináší na zem, kde 

plní do jisté míry výchovnou funkci. 

„Co je toto nutné a vždy možné, co jsou tuto podstatné stránky lidskosti -

nejen povahy, ale spolu s ní i osudu lidského? Je to štěstí a neštěstí, logika událostí, 

které k nim vedou, zapletenost ve vinu, které si člověk v naivním rozletu není vědom, 

proměny lidské situace, které působí, že domněle nej příznivější se obrací 
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v nejkrutější a nejdrtivější, možnosti lidské blízkosti, které dávají zrod zároveň 

nej krutějším opozicím: bratr proti bratru, syn prosti matce, žena proti muži..."42 

4. 6. Tragédie jako prostředek vyvolávají prožitek katarze 

Cílem tragédie je zobrazení člověka v konfliktu s nepřátelskými silami, které 

jsou silnější než on sám. V tomto nerovném střetu hrdina, který by měl být 

vznešený a ušlechtilý, musí podlehnout. Zobrazením konfliktu s jeho tragickým 

vyústěním se autoři tragédie snažili u diváků vzbuzovat silné emoce, zejména 

pocity hrůzy a soucitu. Jejich cílem bylo směřovat ke konečnému očistnému 

prožitku katarze. Tímto jsme se dotkli dvou základních pocitů, které podmiňují 

katarzi. 

Jimi rozumíme strach (hrůzu) a lítost (soucit). Strach přepadá člověka pokud 

mu hrozí nějaké nebezpečí, které se dotýká nás samých, nebo osob nám blízkých. 

Bázeň může být rovněž vyvolána i absencí citu u druhých. Zde je počátek možného 

spojení s lítostí nebo se soucítěním, které vzniká tam, kde vidíme někoho trpět. 

Osoba, která trpí, je tak z nějakého důvodu zaslepena. To ji však nečinní špatnou, 

ale pouze ji uvrhuje z neznámých příčin do neštěstí, a to i tehdy pokud je vedena 

dobrým úmyslem. 

Dramatik a zejména autor tragédií by měl být obeznámen s prostředky, které 

u recipientů navozují pocity strachu a lítosti. Vznikají z představy neurčitého 

budoucího zla, které hrozí a dokáže způsobit bolest a zkázu, která se objevuje pouze 

s cílem ničit, a které nelze nijak uniknout. Rovněž se jí nelze vyhnout pokud se 

dopustíme jakéhokoliv nenapravitelného omylu. Účinek bývá o to fatálnější pokud 

dojde к pomyslnému zažehnání hrozících následků. Katastrofu lze však pouze 

oddálit, proto vzniká falešná naděje na únik a záchranu. 

Lítost tak bývá vyvolána přítomností jisté formy neštěstí, ale soucítění lze 

znásobit pokud se prokáže, že postihuje řádného člověka, který se stává tím, kdo se 

v této osudové zkoušce prosazuje jako ten, jenž je hoden získat pocty a slávu, 

к čemuž ho předurčují jeho nezpochybnitelné morální kvality. Skrze jeho zkázu se 

ostatním účastníkům nabízí určitá forma prozření a vzniká naděje, která zakládá 

existenci věcí příštích, které mohou být lepšími než ty, které se již staly, ale zároveň 

36 Patočka, Jan. Epičnost a dramatičnost, epos a drama, s. 349 
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je i připomínkou neustálého strachu. Ten zasáhne lidskou mysl tím, že jí nepřestává 

připomínat její ohroženost, smrt. 

Všechny tyto strasti se sice jeví jako vzdálené, ale přesto mohou člověka 

dostihnout ve chvíli, kdy na ně není připraven, což se mu ve skutečnosti nikdy 

nemůže podařit. Strach člověka z toho, co nemůže ovlivnit, se tedy stal výsostnou 

doménou tragédie, která na něm staví svou existenci. Snaží se ukázat, že jedině 

skrze sebepoznání a překonávání vlastních limitů, může člověk v jistém smyslu 

najít únik, protože díky němu může projít určitou katarzí a dává tak naději, která, i 

když to může vyznít banálně a otřepaně, vždy zhasíná poslední. 

Samotnou marnost lidského života a snažení lze transformovat tvůrčí i 

receptivní činností, která spočívá v umělecké tvorbě. Člověk nejvíce zkušeností a 

poznatků získává prostřednictvím učení, tedy různými formami nápodoby, které ho 

odlišuje od ostatních živých tvorů. I uměleckou tvorbu můžeme v jistém smyslu 

chápat jako určitý druh získávání zkušeností. Zde hovoříme o pochopení, nebo se 

nám nabízí nové možnosti pohledu na věci, které již známe. Tímto způsobem se 

nám ukazuje možnost, jak vidět prostřednictvím utrpení druhého sebe sama, protože 

je snazší poučit se z nedostatků druhých, než nést v budoucnosti následky za vlastní 

skutky. 

To znamená, že prostřednictvím tragického děje můžeme poznat hrdinu 

nejen jako ideál, ale jako pouhého smrtelníka, který má všechny lidské nedostatky. 

Tohoto člověka poznáváme prostřednictvím jeho konečnosti v okamžiku, který 

nelze poznat pouze z vnějšího pohledu, ale který si musí každý zažít. Tím mám na 

mysli smrt jedince, na kterou se sice můžeme dívat z pohledu nezúčastněného 

diváka, ale nakonec jí každý z nás musí projít, protože je přítomna v lidské 

konečnosti. 

S pomocí tragédie vidíme konec hrdiny, který tím získává lidský rozměr, 

mizí aura jeho nedotknutelnosti a dokonalosti, a proto v jeho pádu můžeme nalézat i 

sebe sama. Do života postavy hrdiny a jeho skutků promítáme vlastní představu o 

tom, jaký bych chtěl být já sám, ale také poznatky o fungování společnosti a 

zákonů, které ji formují a ovlivňují. Pomocí uměleckého ztvárnění se dosahuje 

specifického zobecnění a zároveň určité metaforičnosti i u takových dějů, které 

člověka čekají, ze kterých má strach, ale nakonec by ho měly dovést к uvědomění si 

vlastní konečnosti. V dramatu je to katarze, která umožňuje očistu vášní, protože 

dochází к transformaci osobních a vnitřních trýzní a zmatků v sebepochopení 
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člověka. Takové řešení epos nenabízí a v tom spočívá hlavní rozdíl mezi dramatem 

a eposem. 

Aristoteles však nepřímo poukazuje na vzájemné pronikání dramatičnosti a 

epičnosti, v rámci dramatu a eposu. Vzájemný průnik, na kterém se podílí zejména 

epická objektivita, spočívá ve specifickém uměleckém formování lidského osudu, 

způsobuje, že se bez něho neobejde ani dramatická tvorba, která bez tohoto rozměru 

zcela pozbývá samotného objektivního smyslu. 

Epos a drama, zejména pak tragédie stojí proti sobě jako dva různé pohledy 

na mravní svět heroické (mytické) doby. Epos ho však zachycuje ve stavu 

rovnováhy, narozdíl od tragédie, která ve světě uvádí do pohybu vzájemné 

protiklady. Tragédie líčí tento „ideální prostor", který byl do určitého okamžiku 

místem, kde vzájemně protikladné síly dokázaly koexistovat v harmonickém 

soužití, během soupeření opačných principů - např. zákon dne a noci, stát a muž 

proti rodině a ženě, život nebo smrt, konflikt individuálního s obecným. 

V tragédii se naplno rozbíhá vnitřní rozpor a nikdy nekončící konflikt, který 

je vystavěn na lidské konečnosti a touze po věčném životě. Pouze za těchto 

okolností můžeme hledat objektivní příčiny volání po určitém jednotícím řádu, 

který bude zárukou v rámci formy objektivity a bude udržovat rovnováhu mezi 

světem individuálního obstarávání se jednotlivce a zajišťováním potřeb obce 

v souladu s jejími požadavky kladenými na člověka. 

,,Základní dění, které se nedá nikdy konstatovat, nýbrž vždy jen vykonat, a 

které je proto drama v nejvlastnějším smyslu slova, je samotná krize smyslu: je 

možno vykládat sebe z přechodného, daného, konstatovaného, prostě ze světa, či 

lépe řečeno ze světských, světových obsahů, nebo naopak svět může přijmout něco 

jako smysl teprve prostřednictvím a sebepochopením, sebezmocněním, sebepřijetím 

a sebepřekonáním lidské bytosti..."4 

Tragédie proto ukazuje jedince, který přesahuje svou osobnost, přeceňuje 

vlastní mravní sílu a postavení, a to z toho důvodu, protože je přesvědčen o vlastní 

pravdě. Tuto pravdu nadřazuje danému řádu. Tímto skutkem se dopouští 

neodpustitelného přestupku, neboť překračuje vlastní lidský rozměr a zároveň se 

snaží svou existenci přiblížit Božském principu. Prostřednictvím tohoto aktu je 

hrdina hoden soucitu, ale zároveň si zaslouží i opovržení, a v konečném důsledku 

36 Patočka, Jan. Epičnost a dramatičnost, epos a drama, s. 349 
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musí být potrestán. Očistný prožitek katarze se skládá ze dvou komponentů. Jednak 

probouzí soucit s hrdinou, ale zároveň vyvolává pocity odporu. I když diváci soucítí 

s hrdinským chováním postavy, přesto by ji měli nakonec morálně odsoudit, 

protože se fatálně provinila proti řádu. 

4. 7. Vymezení „ideální" tragédie 

„Jest tedy tragédie napodobení děje vážného a uceleného, určitý rozsah 

mající, řečí vyzdobenou v jednotlivých částech různým druhem ozdob, ve formě 

jednání, nikoliv (pouhého) vypravování; napodobení, jež soustrastí a strachem 

působí očištění takových vášní."44 

Drama musí splňovat určitá přesně vymezená kritéria, protože pouze jejich 

naplnění prospěje řádu. Každá tragédie je konstituována v rámci šesti částí: děje, 

povahy, slovního výrazu, stránky myšlenkové, scénické výpravy a hudby. Pro 

tragédie je charakteristický vážný a kompaktní děj. Dále je nutné sledovat 

jednotlivé „povahy" postav. Jsou klíčem к jejich jednání a zároveň slouží jako 

podklad pro stavbu syžetu a vlastního děje. 

Myšlenková stránka dramatu odráží vlastní výklad tragédie, kde jsou určeny 

smysl a „hodnoty" tragédie. Jsou to závěry, které si divák projektuje do vlastní hry. 

Jedná se o výklad, tedy objasnění motivické struktury dramatu. Právě interpretace 

smyslu slouží к poznání společenského řádu. 

Postavy sice zastupují jednotlivce, ale drama by nemělo ukazovat přímo 

konání lidí. Představuje alegorii životních činů, které se každému člověku stávají 

v běžném životě. Takto mu připomíná jeho místo ve společnosti. Tímto způsobem 

může vést člověka к lepšímu pochopení řádu, a tak vychovává skutečného člena 

polis. 

Podle Aristotela nestačí pouze správně vybrat látku, která je tematicky 

vhodná к dramatickému ztvárnění. V dramatu se odráží realita. S ní vstupuje do hry 

její společenská závažnost, která nesmí být znehodnocena volbou špatného hrdiny. 

O nevhodnosti postavy rozhoduje několik faktorů: „...nejdůležitější z nich je to, aby 

povahy byly řádné. Povahokresbu bude hra obsahovat tehdy jestliže řeč nebo 

jednáni osoby - jak již bylo řečeno - bude prozrazovat nějaké zaměřeni; bude-li 

44 Aristoteles. Poetika. Praha: Gryf, 1993, s. 15 
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řádné, bude řádná i postava. Takovou povahu může mít člověk každého rodu. 

Řádná může být i žena a otrok, přestože schopnosti ženy jsou skrovnější а и otroka 

jsou zcela nepatrné."45 

Postavu podle Aristotela vymezují čtyři faktory. Musí být povahy „řádné", 

„přiměřené", podobat se „povahám skutečným" a nakonec jejich zobrazení musí být 

„důsledné". 

Autor dramatu své postavy buduje na těchto čtyřech principech proto, aby 

jejich celková úloha přesně zapadala do děje tragédie. Hra sama odráží skutečnost, a 

proto i postava musí mít reálný základ. Hrdina dramatu je modelován podle vhodně 

zvoleného realistického protějšku.Vnějšímu popisu hrdiny odpovídají jeho 

charakterové vlastnosti. Z vnitřního ustrojení postavy, pak vyplývají činy, které 

nesmí být v rozporu z celkovým popisem. Autor dramatu rovněž musí zvolenou 

všeobecnou charakteristiku postavy důsledně zakomponovat do celku dramatu. 

Tuto danost můžeme označit jako dramatickou situaci postav. Určuje, že vzhledem 

к danému charakteru postav a situace je možná jen jistá konfigurace vztahů těchto 

postav, jejich charakterů a postojů. Z toho by po té měla vyplynout i jasná dějová 

linie. 

Na začátku příběhu představuje hrdina vždy určitou nevinnost, ale zápletka 

vede к provinění, které dospívá přes vyhrocení a posléze к návratu do počáteční 

nevinnosti. Nelze se však domnívat, že postava je zcela bez viny, protože do osudu 

jednotlivce i celé polis vstupuje jistá forma predestinace. O tomto tématu bude 

pojednáno v části o tragédii Antigona a Médea. 

V těchto případech je jistou formou viny zasažen celý rod a je stíhán každý 

člen bez ohledu na své skutky. Vina nemůže být odčiněna, ale dochází к obnovení 

porušených vztahů, na kterých se podílí celá komunita. Drama prezentuje proces 

očišťováni řádu od chaosu. Podstatnou částí příběhu je paměť společnosti, která má 

za cíl zachování kontinuity a zajištění pokračování rodu. 

Tragický hrdina se stává dostatečně reprezentativní postavou proto, aby 

vznikl vzor pro diváka. Naplňuje určité osobností, charakterové a společenské 

požadavky. Je to člověk, který většinou pochází z vyšší společenské vrstvy, která 

má majetek, prostřednictvím něhož je mu zajišťováno plnoprávné společenské 

postavení. Dále se jedná se o člověka svobodného, s aristokratickými kořeny. Jeho 

45 Aristoteles. Poetika. 1. vydání. Praha: Svoboda, 1996, s. 22 
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charakter ho předurčuje k tomu, aby konal, nebo už měl za sebou nějaké hrdinské 

skutky, které jsou všeobecně známé, nebo se jimi teprve stanou. Díky nim také 

získal určitou prestiž a následnou slávu. Mezi jeho profilové vlastnosti patří ctnost a 

šlechetnost, úcta ke spravedlnosti, a v neposlední řadě bohabojnost. Ta je spojena 

s úctou a respektem к věčnému, neměnnému a vždy pravdivému řádu. V ideálním 

případě je touto postavou muž, ale může jí být i zcela výjimečná žena, což souvisí 

s dobovým společenským uspořádáním. 

Aristoteles vymezil jako hlavní složku tragédie děj. Rozuměl jím sled 

jednotlivých skutků postav. Jsou to události, které by se mohli stát. To znamená, že 

si drama zachovává jistou míru pravděpodobnosti v běžném životě. Na druhou 

strany musíme respektovat i výběr vhodných událostí, které jsou dostatečně 

reprezentativní. Tragédie zobrazuje pouze jisté příhodné události, které jsou 

konkrétním způsobem důležité pro život postav. 

Z toho vyplývá, že se drama nutně nezabývá pouze každodenní realitou 

svých hrdinů. Sleduje jejich osud pouze v jediném okamžiku. Tímto konkrétním 

momentem je zlom v životě protagonisty. Jediný klíčový okamžik, který ovlivní, 

nezvratně poznamená a změní směřování tragického hrdiny. Podle Aristotela 

dochází к takové situaci tehdy „než tragedie jest napodobením nejen činu 

uceleného, nýbrž také událostí strach a soucit vzbuzujících1^. 

Tragédie tvoří dokonale harmonický a vyvážený celek. Celistvost díla je 

základem k tomu, aby mohla tragédie plnit funkci obrazu řádu. Pokud sama nebude 

mít dokonalou a vyváženou strukturu, pak nemůže být použita jako nástroj. Tímto 

nástrojem můžeme uchopovat a poznávat realitu všedního světa a objevovat krásu a 

dokonalost řádu. 

Děj tragédie je komplikovaný, a to z toho důvodu, aby dokázal zaujmout 

diváka. Zároveň se musí zachovat kompaktnost celku, protože vyznění musí být 

jednoznačné a srozumitelné. Nazýváme pak episodickým takový děj, ve kterém 

jednotlivé části následují po sobě beze všeho zřetele к pravděpodobnosti nebo 

nutnostť7." 

Tato výtka byla směřována proti autorům, kteří nemají na zřeteli právě 

požadavek na „složitou jednoduchost" dramatu. To se stává ve chvíli, kdy ve snaze 

dosáhnout maximálního účinku na diváka, děj logicky nevrství, ale skládají ho 

46 Aristoteles. Poetika. Praha: Gryf, 1993, s. 20 
47 Aristoteles. Poetika. Praha: Gryf, 1993, s. 19 
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z jednotlivých episod, které nemají vnitřní návaznost. V tomto bodě se dostáváme 

ke skutečnosti, kterou Aristoteles považoval za dominantní pro tragédii, a ze které 

odvozoval i její funkčnost. Spočívá v katarzi, v jejím očistném účinku na diváka. 

Pro děj je nezbytné vybírat ze všech možných variant jen takové, které probouzejí 

velké vášně a city. Rozumíme jimi zlomové události, které člověka nutí učinit 

takové rozhodnutí, které je nejen nevratné, ale musí mít současně i vliv na život 

dalších jedinců nebo celé polis. Dějové zvraty mají v divákovi svým účinkem 

vzbudit strach a soucit. Mají sloužit tedy sloužit jako jakýsi vzor pro diváka. Na 

nich se vyjevuje společenský řád, jeho potřebnost a zároveň se předává 

prostřednictvím kulturních mýtů dalším generacím. 

Za klíčové považoval Aristoteles ty výrazové prostředky tragédie, které mají 

největší vliv na diváka. Ty jsou zprostředkovány pomocí peripetie, což je dějový 

zvrat událostí к úplnému opaku. Na obrat navazuje poznání a prohlédnutí, které se 

nazývá anagnorise. Třetím prostředkem je pathos, neboli zobrazení vlastního 

utrpení. Jsou to nástroje, kterými tragedie působí na své diváky a vede je к prožitku 

očištění. Aristoteles podrobně rozděluje jednotlivé typy peripetie, které jsou vhodné 

či nevhodné pro děj tragédie. 

1) „... tragédie nesmí předváděti, jak řádní mužovéze štěstí upadají v 

neštěstí48", protože zobrazení nezaviněného neštěstí nevzbuzuje lítost, ale odpor. 

2) „Dále nesmí převáděti, jak špatní lidé z neštěstí přecházejí ve štěstí49", 

neboť v tomto motivu není přítomen tragický prvek. 

3) rovněž nesmí předváděti, jak člověk zcela špatný ze štěstí přechází v 

neštstí50", protože taková událost sice vzbuzuje lidské vášně, ale ty se projevují 

negativně, a dokonce vedou k tomu, že souhlasíme s následky, které dopadnou na 

takového člověka. 

Základním momentem dramatického napětí je krize, která je navozena 

dějovým zlomem. Přichází v průběhu života v okamžiku, kdy se staré souvislosti a 

vztahy rozbily, a tak se uvolnilo místo pro něco zdánlivě nového. Tento zlom 

nepřináší nový pořádek, ale jen obnovuje řád a dává přeživším novou naději a 

jistotu, že po vládě chaosu se navrací starý pořádek. Krize musí otřást zejména 

jistotami diváka. Je její bytostnou povinností probudit spícího pozorovatele a 

48 Aristoteles. Poetika, s. 22 
49 Aristoteles. Poetika, s. 22 
50 Aristoteles. Poetika, s. 22 
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upozornit ho, že i jeho samotného se může dotknout krize a změnit jeho život 

к nepoznání. Konec příběhu sděluje základní a nevyhnutelnou lidskou zkušenost, 

která je vyústěním a připomenutím lidské smrtelnosti. 

Jako vrchol tragédie pak můžeme označit její závěr. Tragický hrdina dospěl 

do bodu poznání. Řád je obnoven, pravda je vyjevena a skutek, který stál v opozici 

vůči božskému řádu, byl vykoupen obětí. Aristoteles na tomto místě hovoří o 

„znamení", poznání pomocí „předmětu", „pamětí některého z aktérů", „z úsudku 

postavy"a „z událostí samých". Okamžik poznání je tedy klíčový moment tragédie. 

Měl by vyplynout z předchozího děje. Vyjevení poznání nesmí být násilné a 

záměrně vložené autorem proti logice celého předchozího děje. 

Klíčovou motivickou a tematickou strukturu tvoří „vina". Prostřednictvím ní 

samé nejčastěji dochází к porušení řádu. Tím míníme poškození vztahu mezi lidmi 

navzájem, mezi člověkem a Bohem. Tragický hrdina bere svou vinou na sebe 

zároveň odpovědnost za společnost, které je členem. Má ke své polis určité 

povinnosti. Naplňuje svou roli, kterou nesmí opustit. Je povinován se podřídit 

zákonům společnosti. Pokud kdokoliv tento řád naruší, nebo zpochybní, musí 

přijmout odpovědnost za své činy. To znamená, že zájem obce, společenství, je 

vždy nadřazen zájmům individua. V tom můžeme nalézt tragický rozpor hrdiny 

antické tragédie, protože je vinen a nevinen zároveň. 

4. 8. Drama jako zrcadlo lidského života 

V dramatu hledáme analogie к vlastnímu životu. Jen ten, kdo je nám 

podobný, v nás může vzbudit strach. Naopak pouze nevinná postava dokáže 

v divákovi vzbudit soucit. Katarzi tedy nemohou způsobit události, které jsou 

vyvolány pouze přítomností štěstí nebo neštěstí. Tragická událost se nedá navodit 

jen tak, že se hrdina dopustí nějaké chyby, omylu, nebo „pochybení". Vykoná 

nějaký skutek, učiní nevědomě špatné rozhodnutí, a tak zákonitě musí nést 

zodpovědnost za následky. 

„Neboť jest nutno buď čin vykonati nebo ne, a to buď vědomky, nebo 

nevědomky. Z těchto případů nej špatnější jest s plným vědomím něco hodlati, ale 

nevykonati, neboť má v sobě odpornost, ale ne tragičnost, chybí totiž utrpení5'." 

51 Aristoteles. Poetika, s. 24 
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Drama je svou primární funkcí určeno к předvádění. Skutečnost, kterou chce 

zobrazit, se musí odehrát. Není to jen hra a nápodoba reálného světa v doslovném 

slova smyslu. Považujeme ho za rekonstrukci, protože se odehrává v reálném 

časovém úseku. Divák příběh sleduje a spoluprožívá ho s herci i se svým okolím. 

Jedná se o jedinečný a neopakovatelný zážitek. Navození specifické situace ve 

spojení s reálností prožitku dává dramatu a zejména tragédii velkou výpovědní 

hodnotu, kterou jí propůjčuje síla pragmatického účinku. 

Podstatou tragédie není předvedení nějakého příběhu, ale zobrazení 

konkrétního jednání. Ukazuje skutky modelových osob, hrdinů. Tyto postavy jsou 

nositeli takových charakterových vlastností, které jsou dostatečně vhodné k tomu, 

aby divák mohl ocenit jejich činy. Jejich osobnost je předurčuje k tomu, aby jejich 

povaha dala vhodný základ pro motiv konfliktu, neboť jen z vypjaté situace lze 

vhodně rozvinout děj. Tragédie má přesně ohraničený začátek i konec. Závěr 

nepodmiňuje pokračování. Končí boje mezi chaosem, který představuje zlo, a 

dobrem, které je reprezentováno řádem. Nakonec jsou všechny viny odčiněny a 

usmířeny. 

Základním stavebním kamenem tragedie není děj sám o sobě, protože je to 

pouhý sled činů, který se skládá ze skutků jednotlivých postav, „neboť děj je 
o c52 

napodobením činů" Je to prostředek, který slouží к zobrazení určitých lidských 

činů. Podle Aristotela nelze napsat drama, kde by se nepředváděl žádný děj. Je však 

možné nezobrazovat vlastnosti jednotlivých aktérů příběhu. To znamená, že 

tragedie primárně nevyzdvihuje postavy, nehodnotí charakter, nezabývá se jejich 

vlastnostmi. Cílem by neměl být hold tragickému hrdinovi. Soustředí se na 

zobrazení skutků jednotlivých postav, a proto je základním stavebním kamenem 

tragedie čin. 

„Pravda dramatického příběhu je hluboká, filosoficky fundovaná spjatost 

s jeho pozitivním smyslem. Pravdivost příběhu zdaleka nezakládá psychologická 

nebo přírodní pravděpodobnost, ale v hloubce uložené respektování skutečnosti. 

Požadavek na pravdivost dramatického příběhu není požadavkem ideologickým v 

užším slova smyslu, ale požadavkem na skutečnost příběhu, na jeho plnost a 

završenost ve smyslu. Žít vpravdě je nejvyšší možnost, které může člověk 

dosáhnout. To se ovšem člověku může podařit jen při hlubokém respektování světa, 

52 Aristoteles. Poetika. 1. vydání. Praha: Svoboda, 1996, s. 16 



jeho skutečnosti, jen za podmínky, že svět i svůj život bere vážně. Přivádět lidi do 

této konfrontace, v tom spočívá závažnost a odpovědnost umění. "53 

V dramatu musí být každý stavební prvek na svém místě. I detail, zdánlivá 

maličkost je nesmírně důležitá a neopomenutelná. Tragédii je tedy možné přirovnat 

к jakési ideální homoeostázi uvnitř živého organismu, který sám sebe reguluje a řídí 

v rámci maximálního využití celého svého potenciálu. 

53 Czech, Jan. Filozofie dramatu, s. 62 - 63 
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5. Tragédie „Antigona" 

V předchozích kapitolách jsme se pokusili vymezit z různých hledisek vztah 

logu (řádu) a dramatu v antické polis. Snažili jsme se při tom zohlednit jak 

metafyzické tak etické pojetí, které se nám nabízí prostřednictvím Aristotelovy 

filosofie. Život sám o sobě je totiž určován jakýmsi vše přesahujícím řádem, ve 

kterém má každá bytost a věc své vymezené místo. Jakékoliv narušení nebo 

nestabilita vede ke zlu a tedy i к chaosu. 

Rovněž jsme popsali vztah eposu a mýtu к tragédii. S pomocí Aristotelovy 

Poetiky tak byla vymezena teoretická kritéria pro určení ideálního dramatu. Nyní se 

pokusíme aplikovat poznatky o logu a tragédii na konkrétní divadelní hru společně 

s jasným postižením aplikace řádu v ní samé. To znamená, že předpokládáme, že 

rozborem tragédie „Antigona" dospějeme к tomu, že tato divadelní hra bude 

nějakým způsobem odrážet přítomnost a funkci řádu v antické polis, a proto ji 

budeme moci považovat za vzor ideálního dramatu. 

Domnívám se, že je možné aplikovat teoretické poznatky o funkci řádu 

v antické polis i do teorie dramatu, a proto musí být naším východiskem i 

předpoklad o existenci takové tragédie, která by odpovídala teoretickému modelu 

ideální tragédie. Vzorová divadelní hra byla popsána v části, která pojednává o 

„ideální" antické tragédii. Pro schopnost žít v pravdě a pokoře, kterou jen s velkými 

obtížemi můžeme hledat v nás samých, jsou důležitá nejen morální pravidla, ale i 

nezbytnost jakéhosi ideálu, ke kterému se snažíme směřovat a přibližovat v rámci 

naši existence. 

5.1. Pojetí „Antigoné" jako ideálního dramatu 

Výchozím předpokladem je, že tragédie „Antigoné" odpovídá svou stavbou, 

jak z hlediska formálního, tak i významového pojetí, které prezentuje ve svých 

dílech Aristoteles. Toto tvrzení se nyní budeme snažit dokázat rozborem tohoto 

dramatu. Za důležitější považujeme analýzu obsahově-významovou, protože by 

měla ukázat vztah mezi pojímáním řádu ve filosofickém textu a dramatu. Formální 

a významová stránka musí být dokonale synchronizována. To odpovídá 

Aristotelově pojetí řádu i v tom smyslu, že každá jednotlivá složka má své přesně 
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vymezené místo v celku a naplněna může být jedině tak, že bude mít nějaký účel. 

Aby mohlo dostát svého cíle, tak musí být jakékoliv drama a zejména tragédie 

ztvárněna, jak po stránce obsahově-významové, tak po stránce formální. „Antigoné" 

velmi zjednodušeně zobrazuje marnou snahu lidského jedince postavit se vyššímu 

řádu, kdy jde o konflikt lidských zákonů se zákonem božským. Sofokles54 přivádí 

na svět hrdiny takové, jací by měli být, a vytváří tak příhodné vzory. 

Všichni autoři antických dramat stojí ve své tvorbě před nelehkým úkolem, 

který jim ukládá, aby známou látku dokázali zobrazit co možná nej originálnějším 

způsobem. Zároveň je zde vysloven i jasný požadavek na to, aby zůstali věrni 

konkrétní mytologické předloze tak, jak byla tradována mezi lidmi. Tragédie svůj 

úkol spatřuje vtom, že hledá v mýtu svoji dějovou předlohu a v jistém smyslu i 

jasná a srozumitelná ideová východiska. Ta mají být po té transformována do 

podoby divadelní hry. 

Nacházíme se na půdě umělecké tvorby, a tak zcela pochopitelné a 

legitimní, že v rámci jisté kreativity se každý autor snažil vložit do své hry něco 

nového. Sofokles své tragédie konstituuje vždy na jednom místě, tím máme na 

mysli jednotu místa, času a děje. Dále omezil úlohu sboru, který se tak přímo 

neúčastní děje. Jeho úloha tedy spočívá v reflexi toho, co se v daném okamžiku 

událo na scéně. Sofokles rovněž přidává do mýtu postavu Ismény, sestry Antigoné, 

která je jejím charakterovým protikladem. Tvoří kontrast к tragickému osudu 

nešťastné Antigoné55. 

5 4 Sofoklova (480 - 407/406) „Antigoné" je jednou ze sedmi dochovaných antických tragédií. Byla 

napsána kolem roku 441 př. n. 1. Je zasazena do Théb a odehrává se před královským palácem 

v mytických dobách. 

5 5 Děj „Antigoné" navazuje na tragédii Oidipus, která bývá označována za nejlepší antické drama. 

Když odešel Oidipus do vyhnanství, dostali se jeho synové Eteokles a Polynekos do sporu o vládu. 

Eteokles se spojil s Kreontem a vyhnal Polyneika, ale ten získal pomoc v cizině a vypravil se s cizím 

vojskem proti svému rodnému městu. Oba bratři pak ve vzájemném boji zahynou a králem Théb se 

stává Kreont. Ten vydá příkaz, že Polyneikos si jako vlastizrádce nezaslouží být pohřben. Zde se 

dostáváme přímo к ději Antigoné. 

Ta se rozhodne i pod hrozbou trestu smrti, že splní svou povinnost a bratra pohřbí. 

Nakonec je Antigoné prozrazena a před Kreontem doznává svou vinu. On nařídí, aby byla zaživa 

pohřbena do královské hrobky. Věštec však oznamuje králi, že bohové se na něj rozhněvali a žádají, 

aby byla Antigoné dána svoboda. Kreont se rozhodne, že Antigoné propustí, ale ta se mezitím 
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Sofokles rekonstruje známou látku prostřednictvím svých dramat, ve kterých 

neprováděl zásadní dějové úpravy. Soustředí se na činy svých postav, proto velmi 

pečlivě zvažuje motivaci jednotlivých postav. Dokáže diváka přesvědčit, že jeho 

hrdina jednal pouze tak, jak musel. Jeho zápletky respektují charakter jeho hrdinů, 

kteří jsou idealizováni tak, aby mohli být prezentováni jako vzory vhodné к 

následování. Tyto postavy jsou příslušníky urozeného stavu. Osud je pánem nad 

lidmi, a tak je konec tregédie předem dán. Přesto dokázal Sofokles navodit takovou 

dramatickou situaci, která konflikt na okamžik dokáže smírně řešit a oddálit tak 

katastrofu. Její dopad na hrdiny a diváky je tím daleko silnější. 

5. 2. Tragédie ve smyslu alegorie konfliktu zákona lidského s božským 

Sofoklovo drama bylo pro člověka ukázkou toho, že nové události 

nemůžeme vnímat bez návaznosti na minulé děje a pokud vyrostou pouze samy ze 

sebe, tak je jim souzen zánik, společně s obcí, ve které se odehrávají. Mýtické 

myšlení spočívá na určité formě vztahování se ke světu, pro který již většina z nás 

ztratila cit. Nedokážeme nahlédnout za obrazy, které se v mýtu ukazují. Za 

Antigoné stojí netušená božská síla, která je v mýtu transformována jako představa, 

že pořádek světa je založen na dodržování určitých pravidel, a kde má každá příčina 

nějaký následek. Za tím vším stojí určitá dělba, proto každá věc přísluší někam a 

někomu. Tomu všemu pak vládne jistá síla, jejíž povinností je udržovat stabilitu 

světa právě z toho důvodu, že je mocí vládnoucí, která musí dohlížet na to, aby byl 

svět udržován v rovnováze. Tento princip střeží mimo jiné i to, aby každý člověk 

odváděl jemu přidělený kus práce. 

V nejobecněším smyslu hovoříme o „Antigoné" jako o dramatu, které je 

alegorií konfliktu světského a božího zákona. Vyjevuje se zde bezmocnost lidského 

rozhodování a snažení, které nemůže obstát proti danostem, které jsou určovány 

božím záměrem. „Antigoné" zobrazuje hrdiny, kteří jsou smířeni s vnějšími silami, 

jež je přesahují v rámci osudu, který vládne člověku. Jedinec je tak srozuměn 

s všeobjímající silou božského řádu. Jeho pohled na svět však není pesimistický. 

Hrdinovi jeho zakotvenost ve světě dává jistotu, kterou by jinak mohl pohltit chaos. 

v hrobce oběsila. Kreontův syn Haimon, snoubenec Antigoné, si ze žalu vezme život. Stejně tak 

učiní i jeho matka, králova žena, královna Eurydika. Kreont zůstává sám. 

4 
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V Antigoné se demonstruje základní protiklad v rámci pojímání zákona. 

Stojí na konfliktu zákona lidského a božského. Zákon za tím vším však nehledáme 

jako pouhou tvorbu norem, ale jako vyšší princip a účel všech věcí. Za zákonem se 

skrývá příčina a následek, které se nedají zachytit jinak než za pomocí mýtu. 

Sofokles ukazuje tuto skutečnost na konkrétním osudu člověka, kde je nejdříve 

prezentována jeho autonomní síla a dovednosti, které mu pomáhají lépe se 

orientovat ve světě. Právě na podkladě těchto vlastností člověk zakládá své právo na 

vládu. Tím však neplní svůj účel v tom smyslu, že neomezeně rozšiřuje svou vládu, 

ale spíše tak, že dokáže vidět konkrétní souvislosti mezi všemi jsoucny, které se mu 

v životě nabízejí, a tudíž je může bezpečnějším způsobem uchopit. 

Naopak vztah к bohům nelze vnímat na bázi jakéhokoliv myslitelného 

vzájemném respektu, kde by snad platilo společné zaslíbení jistým všeobjímajícím 

principům, na které by bohové přísahali. Z toho tedy pro mýtické bohy nevyplývá 

jakýkoli závazek v tom smyslu, že budou chránit a zachovávat zákony země spolu 

se spravedlností. Lidské smysly mají své jasné ohraničení a bozi se tak s lidmi hrají 

podobně jako hráč posouvá figurku po šachovnici.. 

Zde se dostáváme к hranici, která od sebe odděluje svět božského a 

lidského. Toto bipolární vidění světa dává člověku možnost být vidoucí a vědoucí. 

V tom si je člověk roven s bohem, ale jeho schopnosti nejsou neomezené, a proto 

nedokáže obsáhnout vše, co je třeba znát a vědět, nebo následně pochopit. Člověka 

jeho velikost a malost zároveň povyšuje, ale i nutí k tomu, aby žil svůj život nad 

neustálou propastí volby. 

Mluvíme zde o hranici, která odděluje svět lidský od božského. Za tuto 

hranici můžeme považovat smrt, za kterou lidé nejsou schopni proniknout. Můžeme 

se jí sice konkrétně přiblížit, ale nedokážeme tuto hranici překonat. Mýtické 

nahlédnutí spočívá v tom, že smrt neznamená nic, i když pro člověka toto nic tvoří 

cosi, co nepochopitelným způsobem limituje jeho život. V okamžiku smrti si jsou 

lidé rovni, protože všichni ztrácí své výsady a svou výlučnost. 

5.3. Zákon dne a zákon noci 

Tyto dva světy můžeme přirovnat k noci a dni. Člověk sám spojuje svou 

existenci se dnem, který v sobě zahrnuje světlo a možnost к proniknutí a pochopení 

událostí kolem něho samého. Noc pak je to, co překrývá den a světlo mění 
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v temnotu, život ve smrt. Rovněž je v jistém smyslu nadřazena dni, protože pro 

člověka je noc spojena se světem bohů, kteří nejsou představováni jako 

antropomorfní bytosti, ale jsou to „bytosti", které vládnou, a proto jsou nadřazené 

člověku. Božské síly jsou signifikantní s tematikou noci v tom smyslu, že jsou jejím 

trváním hájena božská práva, protože nesmrtelnost a věčnost jim dává nejen za 

úkol být vládnoucím arbitrem, ale také ochráncem mrtvých. 

V „Antigoné" tudíž podstata sporu nespočívá v pouhém porušení daných 

světských zákonů, ale je konfliktem božského a lidského pořádku věcí. Jde o to 

vymezit lidská práva a povinnosti, ve vztahu k noci. Tak je však nekonečný a 

smrtelný člověk neustále konfrontován s tím, že nedrží svůj svět pevně v rukou. 

Není to on, kdo určuje a řídí smysl všech věcí. Východisko z této situace spočívá 

v respektování práva silnějšího. Člověk se realizuje prostřednictvím toho, že své 

vlastní právo a řád vybuduje tak, že jej opře o hlubší, starší a dokonalejší řád noci. 

V Sofoklově dramatu prezentuje postava Antigoné člena rodu Labdakovců a 

stejně jako její předkové i ona vstupuje do říše noci a vydává se dobrovolně smrti. 

V tragédii se stále ještě zosobňuje převaha mýtického vidění světa, kdy koncentruje 

všechny své síly na to, aby zastavila svůj pomyslný pád, který je předznamenán 

nástupem Kreonta na trůn. 

Sofokles vKreontovi stvořil modelovou postavu řeckého tyrana, který 

zastupuje den, a tak je ztělesněním nového pořádku, který má být pod jeho vládou 

nastolen. Tento svůj koncept nastiňuje hned na počátku ve svém vystoupení: „Kdo 

řídí celou obec, přitom však se vždycky nechápe rad nejlepších a z bázně jazyk 

v ústech zamyká, ten - myslím teď a myslil jsem tak vždy -je prašpatný; kdo nad 

vlast přítele však klade, toho necením si nic. Věz Zeus, jenž vidí stále všechno: já 

bych nikdy nemlčel, zře pohromu, jak místo blaha kvačí na obec, a nepřítele obce 

nikdy bych si nebral za přítele, neboť vím, že vlast je ta spásná loď; a jen když ta 

nám pluje zpříma, je čas na přátele. Dle těchto zásad zvelebím náš stát,"56 

Naléhavost vzniklé situace, ohrožení obce, která právě vyvázla 
z bratrovražedného boje, dodává jeho slovům na závažnosti. Kreón se zdá být 

vhodným kandidátem na vedoucí post, protože zaručuje, že bude vládnout novým a 

úspěch zaručujícím způsobem a zároveň tak bude schopen zabezpečit celou obec. 

To znamená, že společný užitek nadřazuje svým individuálním zájmům. Jeho nové 

5 6 Sofokles. „Antigona". IN: Antické tragédie. 1. vydání. Praha: Odeon, 1970, s. 280 - 339 
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mravní zásady vyrůstají z rodícího se patriotismu, který klade nové požadavky na 

členy společenství. A proto aby Kreón upevnil svou novou pozici a zároveň posílil 

vlastní mravní autoritu vydává nařízení, aby byl Eteokles jako ochránce města 

pohřben se všemi poctami. Zároveň přikazuje, aby nebyl jeho bratr Polyneikos, 

který napadl obec, pohřben, protože ho považuje za zrádce. 

Staří Řekové věřili, že pohřeb je předpokladem k tomu, aby duše zemřelého 

člověka mohla v podsvětí dojít klidu. Z toho vyplýval závazek pro příbuzné, kteří 

měli povinnost postarat se pohřeb blízkého člověka. К odmítnutí pohřbu mohlo 

dojít jen z velmi vážných důvodů, a to jen u zločinců. Bylo obvyklé, že vlastizrádci 

byli pohřbeni mimo obec. Dramatická situace vychází z Kreontova zákazu pohřbít 

Polyneika. Král tak nevědomky překročil závaznou normu. 

Kreón se však velmi záhy dozví, že byl jím stanovený zákon porušen a 

vydává tedy příkaz, aby byl viník okamžitě potrestán. Antigona je tedy odsouzena 

к smrti. Její trest má být výstrahou pro ostatní, protože Kreón se domnívá, že jedině 

tak může mít pod kontrolou hlavní lidské pohnutky, za které považuje úplatnost, 

žádostivost a strach z vyšší moci. 

Úloha Bohů je ve světě „Antigoné" minimalizována, a to z toho hlediska, že 

bozi zde přímo nezasahují a nevstupují do děje. Jejich přítomnost a nadřazenost 

lidskému je však určující pro ideové východisko tragédie. Bozi nejsou nikomu 

odpovědni za své jednání. Člověk se musí před jejich velikostí pokorně sklonit. 

Postavy žijí svůj život ve vědomí, že jsou proti nim naprosto nicotní a jejich 

existence je na nich zcela závislá. I přesto jsou všechny postavy svobodné, protože 

jsou obdařeny svobodnou vůlí. Sami svým jednáním naplňují své určení. Sofoklovy 

postavy přesto nejsou limitovány žádnou konkrétní osudovou volbou. Nepopírají 

svou vlastní existenci a svůj život nežijí v očekávání toho, co je jim předem dáno. 

Člověk se v tomto světě může stát pánem svého života pouze tehdy, pokud dovede 

snášet to, co mu osud přinese. Jedině skrz vyrovnání se se svými možnostmi a 

životní náhodou lze dosáhnout plné svobody. 

5. 4. Interpretace konfliktu Antigoné a Kréonta jako protikladu dvou 

odlišných principů, které zastupují světy dne a noci 

Tragédie „Antigona" vyrůstá z protikladu dvou principů, tedy dvou 

rozdílných postav, muže a ženy. Kreón je zastáncem lidského zákona, a proto je 
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svou povahou zakotven v přítomnosti. Jeho postava je garantem budoucnosti. 

Antigoné představuje dávný mravní princip. Je svou povahou spojena s minulostí a 

zajišťuje spojitost s vyšším řádem. 

V dialogu zajaté Antigony s Kreontem se střetávají dva odlišené přístupy ke 

světu. Kreón v rámci svého rozhodnutí nevidí, že jeho výnos je překročením 

hranice, protože přisuzuje absolutní platnost lidskému zákonu dne. Neznamená to 

však, že by sám opovrhoval božským řádem. Ve své zaslepenosti ale udělal zásadní 

chybu v tom, že nadřadil zákon dne, tedy obce, nad božský zákon noci, a to tím, že 

si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, kdo smít žít, a kdo by měl zemřít. Svou zcela 

oprávněnou snahu uspořádat polis, zaměňuje za zvrácené úsilí podřídit si i to, co 

člověku v podstatě uniká, co nemůže svým rozumem uchopit. Proto může Kreón 

Antigoně z důvěrou ve vlastní schopností a postavení argumentovat tím, že „...ne 

dobrý nemá zlému roven být"51, z čehož vyplývá, že její bratr je nepřítelem polis, a 

to platí v životě i po smrti. 

Vtom se však mýlí a tímto svým činem a rozhodnutím i sám Kreón 

překračuje jistou pomyslnou hranici. Dokonce je více vinen než Antigoné, která 

překročila pouze zákon lidský, kdežto Kreón překračuje zákon božský, jak mu ona 

sama připomíná následujícími slovy: „Ten zákaz (pohřbít bratra) přec mi neohlásil 

Zeus, ni Díké, družka bohů podsvětních, zde takové nám řády nedala. A nemyslila 

jsem, že takovou má moc tvůj zákaz - dalťjej smrtelník! - by mohl platit víc než 

nepsané a neochvějné bohů zákony. Ty nežijí jen včera nebo dnes, však věčně, aniž 

víme, kdo je dal. A pro nechtěla jsem od bohů být trestána, i nelekla jsem se zde ničí 

vůle.věděla jsem přec, že zemru..."5* 

Antigoné tudíž Kreontovi odporuje tím, že mu jasně připomíná, že jeho moc 

nesahá za hranice lidského světa, protože ta končí v okamžiku smrti. Provinila se 

tedy nejen tím, že porušuje zákon daný vladařem, ale navíc narušuje soužití v obci 

tak, že jako žena zpochybňuje autoritu vládce, který se navíc snaží nastolit pořádek 

ve válkou zničené obci, což mu Antigoné svým neuváženým a nepřípustným 

jednáním znemožňuje. Její prohlášení ji automaticky odsuzuje к smrti: „Nelíbí se mi 

z tvých řečí nic a též si nepřeji, by se mi někdy něco líbilo; a tobě protivno, co činím 

já. Však čím bych došla slávy slavnější než tímto, že jsem bratra pohřbila? Ti 

všichni by to jistě schválil, jen kdyby strach jim jazyk nepoutal. Být tyranem však je 

57 Sofokles. Antigona, s. 304 
58 Sofokles. Antigona, s. 300- 301 
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věc příjemná, jak z mnohých příčin, tak i proto, že smí jednati i mluvit, jak chce 

sám."59 

Antigoné ve svém monologu odkazuje na skutečnost, před kterou varoval již 

sbor před prvním Kreontovým vystoupením, když prohlásil, že je nezbytné 

zapomenout na války a raději společně pracovat na celkové obnově obce, což 

neznamená, že je nutné vytvářet pouze nové zákony a nařízení, ale starat se rovněž 

o morálku v obci. Toto břímě tedy na sebe bere jako nejlepší ze všech možných 

právě Kréon, ale i on činí špatná rozhodnutí, když zaměňuje poslání lidská za 

božská. Nevěnuje se svému úkolu, protože zneužívá své, byť právem mu přidělené 

moci, ke špatným cílům. V „Antigoné" se všichni podřizují řádu a vůli kolektivu. 

Individuum tedy nemůže existovat bez společnosti, polis. Do jaké míry lze zkoumat 

vinu jednotlivce? Může být člověk vinen z objektivního hlediska a nevinen 

v subjektivním úhlu pohledu? 

Jan Patočka vysvětluje tuto situaci tím, že ,Antigoné není etická hrdinka 

v moderním smyslu, hrdinka nesobeckého sebezapření proti tomu, co je povzneseno 

nad vlastní, instinktům, impulsům a osobní slasti zasvěcený život. Morálním 

otázkám v tomto smyslu je snad i bližší Kreón. Antigoné je primitivnější v dvojím 

smyslu: jednodušší a primárnější"60 Z toho vyplývá, že se neřídí platností 

kategorického imperativu, ale řídí se pouze láskou jako principem, který nesmíme 

zaměňovat láskou v křesťanském smyslu. Její cit je zrozen z povinnosti, je součástí 

kultury, kde je za nejpevnější pouto považována rodová příslušnost. 

Klíčovou roli v celé tragédii má postava Antigoné. Sofokles do hry vnesl 

soudobou reflexi antického vidění ženy, které vychází z rozlišování principů dne a 

noci. Každá žena má dvě tváře, jednou z nich je strážkyně noci, protože za ní stojí 

skutečnost, že dovede uchovávat a skrývat tajemství života, už jenom proto, že 

v bolestech přivádí na svět nový život. V lidském světě, který je ovládán principem 

dne, tedy muže, je ženě přidělena zcela odlišná role. Jejím údělem je poslušnost a 

nesamostatnost. Tyto vlastnosti jsou ve hře prezentovány prostřednictvím postavy 

Antigoniny sestry Isméné, která shrnuje úděl ženy ve světě takto: „ Třeba uvážit, že 

jsme jen ženy, kterým nemožno se pouštět s muži v boj, a mimoto, že podléháme 

lidem mocnějším, a že je tedy nutno poslechnou i v tom i v lecčems ještě trapnějším. 

59 Sofokles. Antigona, s. 302 
60 Patočka, Jan. Ještě jedna Antigona a Antigona ještě jednou. IN: Patočka, Jan. Umění a čas: soubor 
statí, přednášek a poznámek к problémům umění, sv. 1. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 
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A proto prosím mrtvých pod zemí', by odpustili, jsem-li nucena tak jednati, a vládce 

poslechnu. Chtít provést nemožné je nerozum,"61 

Antigoné však celou svou bytostí představuje zákon noci, a proto musí 

vyhovět své podstatě a sama překročit hranici, čímž se vědomě zasvěcuje smrti. 

Není to ovšem pouze její rozhodnutí porušit platný zákon, ale celá její existence ji 

předurčuje к neštěstí a hanbě. Její střet s Kreontem má tedy osudový charakter, 

neboť síla dne a jeho zákon spočívá ve strachu z ustanovení, o které se opírá obec a 

tento strach je ještě znásoben obavou ze smrti. Kreón nevědomky hrozbou smrti pro 

všechny své odpůrce odkazuje na princip noci, který ztělesňuje Antigoné, a proto 

naprázdno vyznívá jeho hrozba smrtí. Antigoné se jí nebojí, protože se se svým 

osudem a výhledem na blízkou smrt smířila. Vlastní nařízení, ale v konečném 

důsledku postihuje Kreónta daleko více než ji, protože se sám neumí srovnat 

s novou úlohou vládce, která mu byla přidělena. 

5. 5. Etický rozměr tragédie „Antigoné" 

Člověk má záruku, že dojde к naplnění jeho účelu ve světě, protože má к 

dispozici bohy stvrzený úděl, který zavazuje tyto síly zakročit proti přestupkům. To 

však neznamená, že by bohové zasahovali do probíhajících událostí, ale vyplývá 

z toho automatická záruka, která eliminuje špatné skutky, a to takovým způsobem, 

že jakékoliv překročení daných norem znamená sebedestrukci. Kreontovo 

zaslepení, které on sám zaměňuje za pravdu, je tedy v každém případě sebezničující 

a jako takové jen pomáhá utvářet nové katastrofy. Na toto překročení však jsou 

schopni nahlédnout pouze ti, kteří nejsou slepě oddáni moci dne. 

V tomto případě se jedná o slepého věštce, který není pouhým 

zvěstovatelem jediné události, aleje spojen s celkem, tedy se silami noci i dne, a je 

tak schopen orientovat se v probíhajících událostech, kdy tak rozlišuje potřeby a 

povinnosti všech aktérů událostí. Vystoupení věštce tvoří klíčový bod celé tragédie, 

protože on sám zastupuje sílu, kterou se Kreón ve své zaslepenosti snaží ovládnout. 

Jejich střetnutí je počátkem obratu, protože v konfrontaci s věštcem se tříští jeho 

proklamovaná absolutní vláda nad polis i lidmi v ní. Ale pro samotného Kreonta a 

61 Sofokles. Antigona, s. 284 
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jeho rod přichází následné prozření příliš pozdě, protože ho vlastní zaslepenost a 

lidská pýcha žene do záhuby. 

„Individuum není ojedinělé, nýbrž je členem své rodiny svého kmene. Proto 

též charakter, jednání osud rodiny zůstává vlastní věcí každého člena, a vzdálen na 

hony toho, aby se odříkal činů a sudby svých předků, ujímá se jich naopak každý 

jednotlivec svou vůlí jako svých vlastních; žijí vněm, a tak jest každý jednotlivec 

tím, čím byli, co trpěli a čím se provinili jeho otcové,"62 

V tragédii platí, že každá příčina má nějaký následek. Nic se neodehrává ve 

vzduchoprázdnu, to znamená, že lidská existence stojí na zakotvenosti v minulosti, 

ze které se antický člověk nemůže vymanit. Každému jedinci je přisouzena určitá 

role, kterou musí hrát až do konce. Zde se nám nabízí opět srovnání divadla 

s životem, protože i vněm můžeme najít bezmocný vztek člověka nad vlastní 

malostí tak, že se na okamžik může zdát, že smrt na jevišti přestává být pouhou 

hrou a mění se ve skutečnost. 

Naopak jiný divadelní tyran Mackbeth charakterizuje svůj vztah к životu 

s pomocí divadelního příměru, který velmi vhodně vystihuje pozici člověka ve 

světě. Lidský život tak může být pojímán pouze jako prchavý stín, či špatný herec, 

který je pouze na kratičký okamžik součástí scény. Po jeho výstupu pak není žádná 

stopa. Zůstal jen hrůzostrašný příběh, který se posléze ukazuje jako zcela 

nevýznamný a zbytečný. Nemůžeme totiž utéct před tím, s čím jsme spojeni, 

protože některé věci zákonitě patří к sobě. V dramatu z toho vyplývá, že jedna věc 

nemůže existovat bez druhé. Uplatňuje se zde příčina a následek s absolutním 

smyslem svého určení. 

To přináší následující logické vyústění: ženich patří к nevěstě a musí rovněž 

zemřít. Stejně je spojena i matka se synem. Kreón sice nenásleduje přímo svou ženu 

a syna ve smrti, neboť mu bohové nedovolují ukončit jeho život. Musí čekat na 

vlastní smrt, čímž je donucen sledovat zánik svého rodu. To je také to jediné, co 

může lidskému jedinci na nějaký čas pomoci překročit hranice smrtelnosti. 

„Antigoné" tak jako tragédie upozorňuje na jistou nesamostatnost člověka 

ve světě. Je potvrzením lidské závislosti, konečnosti, a tak připomíná podstatu 

mýtu, a tudíž nám říká, že člověk není neomezeným vládcem světa. Podstata jeho 

smyslu a vidění světa končí na hranici s nocí, což ovšem neznamená, že po smrti 

62 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Estetika. Sv. 1. 1. vydání. Praha: Odeon, 1966, s. 170 
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„nic není". Říká, že člověk musí hledat smysl sebe sama prostřednictvím vlastního 

poznání, protože jedině tak může pochopit, že smysl všech věcí spočívá 

v harmonické jednotě a kooperaci všeho jsoucího. 

7 0 



6. Tragédie Médea 

V předchozí části jsem se pokusila vymezit Sofoklovu „Antigonu" jako 

model ideálního dramatu, které respektuje logos jako vše přesahující princip, 

kterému je třeba podřídit svůj život. V této kapitole se budeme věnovat rozboru 

Euripidovy63 „Médei", která nabízí jiný úhel pohledu na antické pojímání řádu. 

6.1. Specifika Euripidova ztvárnění tragédie „Médea" 

Kriticky uvažující člověk antického světa sice není schopen zcela zavrhnout 

polyteistický antropomorfní systém, ale už o něm dokáže pochybovat a uvažovat i o 

jiných alternativách. Změnilo se i vnímání divadelního představení. To si sice 

nadále zachovalo formu obřadu, ale diváci se už spíše zajímají o to, co nového jim 

jinak dobře známé postavy sdělují. Tradiční a oblíbené mýty tak nabývají zcela 

nového významu. Tragédie v podání Euripida užívá zdánlivě stejné výrazové 

prostředky, jako užívali i jeho předchůdci a konkurenti, ale on sám jim dává zcela 

nové konotace. Euripidés tak využívá mýtus jako vzor к tomu, aby ho mohl 

přetvořit po svém. 

Tradice předepisovala autorům tragédií, aby si náměty pro své hry vybírali 

pouze z okruhu mýtů. Tato skutečnost však značně omezovala tematický okruh. 

Bylo těžké zaujmout diváka, a proto Euripides velmi dbal na to, aby zapůsobil 

originálním zvárněním všobecně známé látky. Vyhledával méně oblíbené a známé 

mýty. Zpracovával jejich odlišné varianty pomocí ropzšíření dané látky. Později 

dokonce zcela měnil původní mýty. Vkládal do nich nové příběhy a měnil tak jejich 

děj podle vlastní potřeby. Některá jeho dramata dokonce nemají ani tragický konec. 

Vnesl do antické tragédie více prvků ze všedního života, protože své hry nestavěl 

pouze na základě kolektivního vědomí jednotného a božského řádu, kterému se 

musí každá lidská bytost přizpůsobit, ale zobrazoval své hrdiny jako individua, 

která touží po svobodě. 

Euripides často považoval za nutné v prologu předem divákům vysvětloval 

děj. Antický divák velmi dobře znal své mýty, a proto musel Euripides dopředu 

6 3 Tragédii Médeu napsal Euripidés (480 - 407 p.n.l.) kolem roku 431 p.n.l. byla součástí trilogie 
Filoktétés, Diktys. Doplňovalo ji satyrské drama Ženci. Na městských hrách s ní Eiuripidés získal 
třetí místo. Médea je zasazena na ostrov Korint a odehrává se před domem Médii. 
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obhajovat své dějové změny. Stávalo se mu, že se svým pojetím natolik odchýlil od 

původního děje, že mytologické vyprávění dostalo jiný konec. Musela proto do hry 

zasáhnout vyšší síla, tzv. „deux ex machina", bůh na stroji, který posunul konec 

„správným" směrem. 

Pro Euripida je charakteristická jistá rozpolcenost. Svými hrami vnáší do 

zaběhlých pořádků prvky chaosu. Snaží se změnit společenský řád a náhled na život 

jedince. To bylo v demokratické polis, kde společnost fungovala na kolektivním 

principu, zcela nepřijatelné. Euripides si byl vědom svého přístupu к látce, proto 

také násilně upravoval konce svých dramat tak, aby odpovídaly své mytické 

předloze. Těmito zásahy do her zcela narušoval princip stavby tragédie, protože 

jako autorský subjekt vstupuje do hry a mění děj proti původní danosti, kterou sám 

vytvořil prostřednictým svých postav a jejich charakterových vlastností. 

Euripides nehledá, nespatřuje význam ve starých „bájích". Jeho hrdinové 

nejsou koncipováni jako mučedníci, kteří mají být prezentováni jako jisté ideály pro 

lid, ale jsou to obyčejní lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci, což není nijak 

výjimečné. Na tomto místě spatřujeme jistý rozpor, protože je zde odmítán 

nadlidský a tedy vše přesahující rozměr mýtu. Zároveň však tvoří jeho tematický 

základ a motivickou linii. Odmítá tradiční pojetí bohů, ale jeho originálně pojatá 

dramata se většinou neoejdou bez jejich vnějšího zásahu. 

"Tragický okruh se rozprostírá mezi dvěma světy, s čímž souvisí jeho dvojitý 

vztah k mýtu náležejícímu к době, která uplynula, ale jež je stále přítomná ve 

vědomí lidí, а к novým hodnotám... Toto nové originální pojetí je hybnou silou děje. 

V tragickém konfliktu je ještě hrdina, král nebo tyran plně vázán hrdinskou a 

mytickou tradicí, ale vyřešení dramatu mu uniká. Osamocený hrdina není nikdy 

schopen dospět к vyřešení konfliktu, které je vždy triumfem kolektivních hodnot, jež 

se zrodili v nové demokratické obci."64 

Síla jeho dramat tedy nespočívá v zobrazení a pojímání řádu světa. Nehledá 

božskou pravdu a smysl života. Vnesl do tragédie prvek jisté obyčejnosti. Jeho 

hrdinům chybí aura nedotknutelnosti a dokonalosti. Jsou to nakonec jen obyčejní 

smrtelníci. Jeho tragédie pojednávají o nejrůznějších všedních problémech lidského 

života. Euripides přímo popírá samotný bytosný smysl dramatu, protože nadřazuje 

osamocené idividum síle kolektivních hodnot. Své tudíž hry nestavěl na základě 

64 Canfora, Luciano. Dějiny řecké literatury. 1. vydání. Praha: KLP, 2001, s. 134 - 135 
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kolektivního vědomí jednotného božského řádu, kterému se musí každá lidská 
bytost přizpůsobit, ale snažil se zobrazovat své hrdiny jako individua, která touží po 

svobodě. 

6. 2. Interpretace konfliktu Médei a Iásona a jako protikladu dvou odlišných 

principů, které zastupují světy dne a noci 

Euripidova tragédie65 „Médea" vypráví o hněvu zrazené ženy, která se mstí 

svému milenci Iásonovi za to, že ji opustil pro jinou ženu. Do popředí vystupuje 

šílená žárlivost, která je spojená s touhou po milované osobě, a ta se posléze mění 

v nenávist. V centru pozornosti stojí boj Médei proti společenskému uspořádání. 

Ocitla se sama ve společnosti, která jí pohrdá. Tato tragédie staví na první místo 

osobní problém jedince, a tak nad božský řád povyšuje právo jedince moci se 

svobodně rozhodovat a podle toho také jednat ve svém vlastním zájmu. Euripidés 

přivádí na svět hrdiny takové, jací jsou, se všemi jejich lidskými nedostatky. 

Médea není typická mýtická hrdinka, která by přijala a smířila se vším, co jí 

osud nachystal. Jako žena nemá plnoprávné postavení, a jejím výchozím 

předpokladem je to, že přijme své podřízené postavení vůči muži. Médea je navíc 

barbarka, která přišla s Iásonem z cizí země, což její postavení ještě více ztěžuje, 

protože zůstává navždy nepochopenou cizinkou. V Řecku totiž není její svazek 

s Iásonem považován za platný. Tento fakt navíc komplikuje Iásonovo postavení, 

protože on sám si s Médeou po boku nemůže zajisti privilegia, která mu jako 

hrdinovi bez pochyby náleží. S touto ženou si totiž nemůže nárokovat panovnický 

trůn. Ten si může s konečnou platností zajistit jen sňatkem z královskou dcerou. 

Iáson je typický hrdina, který si svými skutky vydobyl věčnou slávu. Jako 

takový je představitelem a ochráncem principů lidského zákona dne. Je zcela 

předvídatelný a založený na poslušnosti a respektu к zákonům. Ty přisuzují muži 

vládnoucí pozici, stává se ochráncem pořádku ve společnosti. Musí zajistit řádné 

Médea vypravuje část mýtu o argonautech, plavcích, kteří usilovali o získání zlatého rouna. 
Královská dcera Médea pomohla z lásky Iásonovi získat zlaté rouno, protože však zradila svou zemi, 
musela s ním uprchnout do Forintu. Iáson však nezůstal Médee věrný, zamiloval se do dcery krále 
Kreonta Glauky a chtěl se s ní rovněž oženit. Médea neunesla zradu svého milého a naplánovala 
velmi krutou pomstu. Poslala Glauce jako svatební dar svatební šaty a ozdobu do vlasů, které se však 
na ní vznítili a ona uhořela a spolu s ní i její otec. Potom Médea spáchala ještě hrůznější čin, protože 
zavraždila obě své děti, které měla s Iásonem. Sama potom unikla na kouzelném voze. 
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fungovaní celé obce a tomu podřizuje i svůj soukromý život. Iáson tak učiní tím, že 

zavrhne svou družku Médeu a své děti. Tento krok je ale v antické polis 

omluvitelný, protože muž má absolutní nárok na určování osudu své ženy a dětí. A 

Iáson se tak podřizuje lidským zákonům, které vládnou v Korintu. Jeho rozhodnutí 

může pramenit i z čistě „sobeckých mužských" důvodů, protože jako muž nedokáže 

Médeinu osobnost zcela ovládnout. Je pohlcen strachem z neznámého v tom 

smyslu, že se obává Médeiných schopností. Svou situaci a rozhodnutí opustit ji 

zdůvodňuje takto: „ Tak často jsem už viděl, právě jako dnes, jak nez krocená vášeň 

je zlo nezdolné. Tys mohla v této zemi klidně bydleti, jen kdybys chtěla snášet vůli 

mocnějších... Však odpykáš-li nyní pouhým vyhnanstvím svá slova proti vládci, to 

měj za zisk jen! Já jsem se stále snažil, abych vzkypělý hněv králův zmírnil, chtěje 

tě tu udržet; než tys nenechala svého šílenství, svých urážek a hrozeb: musíš tedy 

pryč! A přes to všecko neříkám se rodiny, i vede mě sem ženo, péče o tebe , bys 

nešla bez prostředků s dětmi ze země a nestrádala."66 

Toto jeho rozhodnutí nás přivádí do střetu s principem noci, který prezentuje 

Médea. V předchozí části jsme stanovili, že noc reprezentuje vyšší síly. Svět noci je 

nadřazen světu dne, jelikož zastupuje řídící princip. Médea je čisté ztělesnění noci. 

Je s ní spojena v několika podstatných bodech. Je to cizinka, což jí vylučuje nejen 

z aristokratické společnosti. Navíc je to žena, která má čarodějnické schopnosti a 

částečně dokáže ovládnout síly, které jsou pro většinu lidí nepochopitelné, a tedy i 

nedostupné. Tato kombinace činí Médeu záhadnou a nedosažitelnou, přičemž ji 

к nelibosti ostatních její výjimečné schopnosti povyšují nad ostatní lidi. Je tedy 

zřejmé, že pokud by se nezamilovala do Isáona a nepomohla mu svými magickými 

schopnostmi, nesplnil by svůj úkol a nemohl by se tak zařadit mezi nesmrtelné 

hrdiny. 

Médea si je však na druhé straně vědoma svého božského původu, na který 

se i v nejtěžších chvílích spoléhá s tím, že jí pomůže vyřešit vzniklou situaci. „Tobě 

přec, ty vnučko vznešeného Hélia, se nesmí vysmát prohnaný rod Sisyfův, s nímž se 

teď spojil sňatkem zrádný Iáson,"67 Tím je myšleno nejen potrestání Iásona za to, že 

porušil danou přísahu, ale zejména okamžik, kdy Médea uniká Isánovi, který se j í 

chce pomstít. Iáson přísahal Médee, že pokud mu pomůže získat zlaté rouno, tak se 

66 Euripides. Médea. IN: Antické tragédie. 1. vydání. Praha: Odeon, 1970, s. 444 
67 Euripides. Médea, s. 442 
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stane jeho ženou. Porušením posvátné přísahy na sebe Iáson přivádí Médeinu zlobu 

a následnou krutou pomstu. 

Sama Médea j e v neřešitelné situaci, protože na jejích rukách je krev její 

vlastní rodiny a tím, že se dopustila zločinu, se z ní stal psanec bez vlasti, který je 

odsouzen být až do své smrti všude cizincem. Pocit vykořenění z vlastní rodiny je 

pro antického člověka trestem horším než smrt. Ztratit právo podílet se na 

pokračování a budování společnosti polis je nepředstavitelné, protože pokud takový 

člověk půjde kamkoliv, již nemůže najít bezpečí a uplatnění, které mu poskytuje 

jeho vlast. Médea je však na sebe ochotná toho riziko vzít, protože věří, že jí Isáon 

zajistí nový domov. Její důvěra v něj je taktéž posílena jeho přísahou, he rnám 

domova ni rodné vlasti,není vyváznutí z běd. Ó chybil jsem tenkrát, že jsem 

poslechla slov Řeka, utíkajíc z domu otcova! A tomu se teď pomstím s boží pomocí! 

Již neuzří svých synů nikdy naživu, jež zplodil se mnou, nikdy, nikdy nezrodí mu děti 

nová žena: bídně zahyne ta bídná mými kouzly jedu plnými. Jsem žena, ne však 

slabá, tiché povahy a chabé vůle; patřím к druhu jinému: znám krutě nenávidět 

nepřátele sve..."68 

6.3. Médein nárok na spravedlnost ve světle její pomsty 

Má tedy Médea právo na to, potrestat Iásona? Ona sama se provinila proti 

vlastnímu společenství, za což by měl automaticky následovat spravedlivý trest. 

V jejím případě bychom za trest mohli považovat dobrovolný odchod do 

vyhnanství. Tím však její utrpení nekončí. Její vyvolený jí opouští kvůli jiné ženě a 

navíc souhlasí i s jejím opětovným vyhnanstvím, čímž se znásobuje její trest. „Žár 

šílený z rodného domu tě vyhnal, doplulas v dáli a jícnem dvou skal jsi pronikla 

šťastně. Teď tě cizí tě hostí kraj, ty ubohá, prázdnem zeje tvé lůžko, jež opustil 

manžel, a j ako bezectný psanec jsi ze země štvána,"69 

Zdánlivě v tomto okamžiku dochází к převaze principu Iásonovy lidské 

podstaty nad božskou, která ochraňuje Médeu. Nemusíme s tím souhlasit, ale její 

osobnost převyšuje Iásona svými znalostmi o druhém světě. Využití Médeiných 

schopností je však sporné a není nijak morálně ospravedlnitelné ve světě, kde platí 

právo mužů. 

68 Euripides. Médea, s. 459 
69 Euripides. Médea, s. 443 
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Médea však požaduje spravedlnost, a také má na ni nárok, protože v tomto 

případě Iáson porušil přísahu a dopustil se zrady, za což by měl následovat i 

přiměřený trest. Médea však spravedlivý trest zaměňuje za krutou pomstu a bez 

rozdílu stíhá všechny, kdo mají podíl na jejím neštěstí. Volí velmi nelítostnou 

odvetu a v rámci ní využije všechny své schopnosti tak, že jimi zahubí Iásonovu 

snoubenku a jejího otce. 

Tento skutek však nedokáže utišit její touhu pomstít se Iásonovi. Do jisté 

míry můžeme Médeino chování ospravedlnit, ale jen do okamžiku, kdy zavraždí 

vlastní děti, které měla s Iásonem. Tímto skutkem se definitivně vylučuje ze 

společenství lidí. Za svůj čin by měla přijmout spravedlivý trest, ale ona raději 

využívá svého spojení s bohy a uniká Iásonovi. Jednou z podstatných změn, kterou 

učinil Euripidés je motiv smrti dětí Iásona a Médii. Podle původního mýtu je jejich 

smrt sice krutá, ale jedná se o pouhou nešťastnou náhodou. V dramatu jsou však 

děti zavražděny zcela vědomě. Tímto momentem dostává Médeina msta zcela nový 

nelidský rozměr. 

Ani Iáson není postavou zcela bez viny. Dokázal porušit danou přísahu, ale 

už si nechtěl připustit, že se zavázal plnit určitou roli vůči Medée, což však 

nedokáže, protože naplňuje pouze svou vlastní představu o světě. V okamžiku, kdy 

již Médeu ani své vlastní děti nepotřebuje, je ochoten je obětovat na oltář svého 

vlastního štěstí. Nová legitimní svatba mu zaručí pokračování jeho rodu. Ve chvíli, 

kdy se celý jeho nový svět a idea zhroutí pod rukou Médeiny pomsty si vzpomene, 

že má vlastní potomky. „Mně zbývá jenom oplakávat osud svůj. Já nebudu se těšit 

z mladé manželky, a dětí, jež jsem zplodil, jež jsem vychoval, už neoslovím zaživa -
7 ft • 

jsou ztraceny!" Bohužel i na to je již pozdě, protože jsou zavražděni, a to v 

důsledku toho, že děti musí nést část viny svých otců. 

6. 4. Etický rozměr tragédie „Médea" 

Tragédie „Médea" zobrazuje děj i postavy ve skutečném světě. Euripidés 

nechce zobrazovat ideální postavy. „Médea" není tragédií, která by nadřazovala 

zájmy společnosti nad jejího člena. Snaží se realisticky ukázat obyčejného člověka 

se všemi klady i zápory. Euripidovi tragédie tak nejsou vystavěny na snaze 

70 Euripides. Médea, s. 479 
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vychovávat diváka. Chce ho spíše bavit. К jeho oblíbeným tématům patří velká a 

nenaplněná láska, výbuchy vášní a citů, nejrůznější formy utrpení, radosti i strasti 

všedního života. 

V Euripidových hrách nalezneme svědectví o kritickém zahledění, neklidu a 

pochybnostech. Těmto myšlenkám dává zaznít skrze své postavy. Divadelní 

postava Médei nemá čistě etický význam a to hned z několika důvodů: není to totiž 

ideální žena, a proto na ni nemohou být kladeny stejné nároky jako například na 

Antigonu. U Euripida se tak projevuje určitý dvojaký vztah k mýtu, protože ho ve 

svých hrách kritizuje, ale přitom jsou látkou pro dramata. Protestuje sice proti 

tradičním antropomorfním představám o bozích, ale sám jich velmi chytře využívá 

v případech, kdy není schopen najít rozhřešení své tragédie. Svým hrdinům vkládá 

do úst moderní etické reflexe a nechává je zápasit s nepřátelskou společností. 

Médea sama takto popisuje své postavení na Korintu: „My předně kupou peněz 

samy musíme si koupit muže, on pak těla našeho se stane pánem - horší zlo zla 

prvého! A tu jde hlavně to, dostat řádného či špatného; nebo rozvod - není ženě ctí, 

a odmítnout muže - to je nemožné! Tak vstoupí žena do nového života, a neznajíc 

ho z domu, musí hádati, jak vyhověti svému choti nejlépe,"71 

Zatímco v „Antigoné" se jedná o řád božský. Tragédie „Médea" řeší konflikt 

osobní, a zároveň rodinný. Ačkoliv do něj zasahují obě strany dne a noci, přesto 

zůstává osobním problémem hrdinů. Charakteristickým rysem Euripidových her je, 

že se snažil zpochybňovat konvenční hodnoty a s nimi i tradiční pojetí božského 

smyslu pro spravedlnost, který se objevuje v mýtech. Zároveň se u něho vyskytuje 

sklon к sentimentu a melodramatu. Liší se od Sofokla tím, že ukazuje hrdiny takoví 

jací jsou se všemi jejich klady a zápory. 

71 Euripides. Médea, s. 435 - 436 
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7. Komedie 

V předchozích částech o tragédii byl sledován způsob ztvárnění řádu 

v antické tragédii. Tento literární žánr byl po té charakterizovala prostřednictvím 

děl Sofoklových a Euripidových. Domnívám se, že jejich tragédie nejlépe 

vypovídají o tom, jak se vyvíjelo a proměňovalo chápání řádu v řecké společnosti. 

Sofoklova „Antigona" reprezentuje nej starší období, kdy se člověk považoval za 

pevnou a nedílnou součást všeobjímajícího světového řádu, kde byl jedinec zcela 

podřízen vyšším silám. Jako takový nemohl v dané společnosti uspět. Euripidova 

„Médea" posouvá řeckého člověka к jinému přístupu ke společnosti a klade před 

něj nové nároky, které mu přináší jistý náhled na svět, a s tím se zde otevírají i jiné 

otázky o postavení člověka ve společnosti. Lidská bytost se pokouší vzpírat svému 

osudu, který determinuje její život a snaží se uskutečňovat sny v rámci svých 

daných možností. Euripidovy divadelní postavy se snaží o vymanění se z mýtického 

prožívání života v sebeobětování se. 

7.1. Postavení komedie v antickém světě 

Jak zapadá komedie do tohoto světa? Antická komedie se zabývá událostmi, 

které jsou bližší člověku, protože se obrací ke zcela světským událostem. Ukazuje 

všední život obyčejného člověka, který není nijak výjimečný. Jeho jedinou snahou 

je být v životě alespoň trochu šťastný. Věnuje se tedy všedním i aktuálním 

událostem, paroduje válku, politické i společenské poměry. 

Vývoj řecké komedie dnes dělíme do tří vývojových částí na starou, střední 

a novou attickou komedii. Liší se od sebe tematickým zaměřením. Pro „starou" bylo 

charakteristické zobrazení aktuální politické situace, nebo karikování některé 

významné osobnosti veřejného života. Z těchto nabízených společenských poměrů 

často viděl tento druh komedie východiska pouze prostřednictvím utopické vize. 

Naproti tomu „nová attická" komedie obracela svoji pozornost к milostným 

zápletkám či rodinným vztahům. Od „staré" se „nová" komedie liší i tím, že 

nezpracovává originální zápletky, ale věnuje se určitým zavedeným dějovým 

stereotypům, které jsou blízké divákovi. Zabývá se společenskými či jinými 

překážkami, např. takovými, které brání sňatku smilovanou dívkou. Příčinou 
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vzniku takových komických situací bývá špatná identifikace osob, nebo jejich 

převlek za někoho jiného. Častým motivem může být i odhalení pravého rodinného 

původu. Z tohoto důvodu jsem si jako vzorovou komedii vybrala jedno 

z Meandrových děl. Jedná se o komedii „Takový protiva", což vlastně znamená 

„zlý dědek". 

7. 2. Zrod komedie 

Nyní se můžeme ptát, jak vůbec komedie vznikla. Její pravděpodobný zrod 

je možné datovat do 2. poloviny 5 století př. n. 1. Slovo komedie můžeme odvodit 

z řeckého slova komos, které znamená veselí. Aristoteles uvádí, že komedie vznikla 

pravděpodobně improvizací osob, které zpívali falické písně. Byli to tzv. 

falloforové, lidé, kteří nosili o slavnostech falos, symbol plodnosti. Komedie se jako 

samostatný žánr pravděpodobně vyvinula z žertovných scének, které byly součástí 

oslav bohů plodnosti. 

Stejně jako u tragédie můžeme tedy vznik tohoto dramatického žánru spojit 

s rituálem a chováním s ním spojeným, o kterém jsme již podrobněji psali 

v předchozích částech. Na rozdíl od tragédie však komedie vychází z j iné stránky 

obřadního chování. Během iniciačního procesu je řádně obnoven běh světa, a po 

jeho skončení nastává určité uvolnění vzniklé situace. Je logické, že právě z potřeby 

jistého odlehčení vypjatého momentu vzniká prostor právě pro zábavnou či 

komickou situaci. 

Podobně jako tragédie, tak i komedie se později stala oficiálním artiklem 

řeckého městského státu, protože byla nakonec zařazena jako součást soutěže tzv. 

Dionýsií, a to někdy mezi léty 487 nebo 486 př. n. 1. Také komedie pochopitelně 

měla svou zavedou strukturu. Zpravidla obsahovala „prolog", ve kterém byla 

nastíněna vlastní zápletka příběhu. Dále následoval „agón", jenž obsahoval debatu o 

sporu nad již zmíněným načrtnutým plánem komického konfliktu. Po něm byl 

připojen „parobis", který zahrnoval ódu sboru a vlastní scénky děje. Poslední částí 

byl „kómos" neboli následné smíření postav, tedy jakási oslava smírného řešení. 

Domnívám se, že komedie musela pravděpodobně vzniknout i 

prostřednictvím impulsu podobného tomu, který dal podnět pro kulturní rozvoj 

v rámci athénské demokracie, a proto má analogické kořeny jako drama. Stala se 

jistou přirozenou reakcí na tragédii a s ní i na společnost, ve smyslu uspořádání 
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systému antické polis, kterou tak živě a obratně parodovala. Jestliže tragédie 

vyvolávala v divákovi katarzi, očištění a uvědomění si neměnného řádu, tak 

komedie toto citové hnutí zmírňovala a obracela pozornost diváka к všednímu 

životu občana polis. 

7. 3. Specifika komedie jako dramatického žánru 

„Komedie je zobrazením směšného děje s nevelkým, ale uceleným rozsahem, 

a to takové při němž se. používá řeči zkrášlené v každém úseku příslušnými 

prostředky zvlášť, děj se nevypráví, ale předvádějí se jednající postavy, a radostí a 

smíchem se dosahuje očištění takových pocitů. Matkou komedie je směšnost,"72 

Komedie se tak prezentuje jako dramatický žánr s tendencí ke smírnému 

řešení konfliktu. Pro komedii však není charakteristické pouze smírné vyústění 

zápletky, ale přizpůsobuje svou stavbu povaze dramatického konfliktu. Zápletka je 

v komedii nadsazená a z hlediska diváka je i snadno řešitelná. To znamená, že 

postavám se zdá, že jde o zcela neřešitelný problém. Z těchto okolností, které 

nejsou řešeny zcela standardním způsobem, pak vyrůstá i vlastní komická situace. 

Na rozdíl od tragédie se nejedná o žádné silné morální dilema, které by 

nějakým zásadním či fatálním způsobem ohrožovalo zúčastněné postavy na životě. 

Je třeba zdůraznit, že v závěru komedie je konflikt vždy vyřešen vzájemným 

usmířením všech postav, jehož součástí je zasloužená odměna pro kladné postavy a 

trest pro záporné. „ Výborně! - Přemohli jsme protivného dědka a slaně zvítězili. 

Radujte se s námi! Mládenci, hoši, muži, zatleskejte nám! A urozená Níké, co má 

ráda smích, ať nám svou přízeň ráčí navždy zachovať."13 

Komediální postava se od tragického individualizovaného hrdiny liší tím, že 

její charakter je načrtnut jednodušším způsobem představujícím pouze jakési 

„modely" pro lidské postavy, nebo určité předlohy lidských povolání. Jednají svým 

způsobem omezeně a divák, který by dokázal na rozdíl od postav ihned nalézt 

vhodné řešení, získává pocit převahy a může se tak bavit na účet aktérů komedie. 

„Komedie, jak jsme řekli, jest napodobení lidí chatrnějších, nikoliv však úplně 

72 Anonymní pojednání O komedii. (Tractatus Coislianus). IN: Aristoteles. Poetika. 1. vydání. Praha: 
Svoboda, 1996, s. 124 
73 Menandros. „Takový protiva". IN: Komedie pro všední den. 1. vydání. Praha: Svoboda, 1983, 
s. 95 
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špatných, vždyť směšné je částí ošklivého,"74 Určujícím faktorem pro tvorbu 

komických situaci je reakce zobrazovaných postav na nastolený dramatický 

konflikt. Jeho cílem je tedy vyvolat směšné účinky, protože postavy řeší vzniklou 

situaci poněkud krátkozrace, tedy s j istým utlumením všeobecně přijímaných 

mravních zásad. Jimi zvolená řešení jsou jen dočasná a vyvolávají další zbytečné 

potíže a tím vznikají nové komické situace, které tak mohou gradovat. 

Cílem komedie není jen zesměšňovat, přestože se inspiruje situacemi ze 

skutečného životem. Pak lze vykreslit jistý žánrový obrázek všedního dne prostého 

řeckého člověka, který působí podobně jako laskavý úsměv nad lidskou pošetilostí. 

Jde o prosté zobrazení konkrétní epizody ze všedního života, která není spojena 

s nikterak vážným nebezpečím. Tak nás komedie z královských a šlechtických sídel 

přenáší do prostého obydlí obyčejného člověka a nechává nás nahlédnout do jejich 

soukromí. Tímto způsobem poznáváme poněkud jiného hrdinu než jakého nám 

představuje tragédie. 

Jedná se o zobrazení lidí horších, ne však ve všech jejich špatných 

stránkách, nýbrž jen v těch, který vzbuzují smích. Směšné je ovšem částí ošklivého: 

směšnost je totiž jakási chyba a ohyzdnost, která však nezpůsobuje ani bolest, ani 

škodu, jako například směšná maska je něco ošklivého a pokrouceného, aniž působí 

bolest."1 s Komedie tak pochopitelně předvádí jednání konkrétních postav na scéně 

jako jakýkoliv jiný žánr. Jejím cílem však není probouzení očistných vášní a 

navození pocitů katarze, ale naopak by měla u diváka navodit pocit příjemný, 

protože ho zbavuje nelibých pocitů, a to vyvoláním smíchu. Vybírá si obyčejné 

situace, které účastníci neřeší obvyklým způsobem. Právě z nereálnosti jejich 

jednání vychází směšnost. Tak můžeme konstatovat, že komedie vychází z běžné 

lidské zkušenosti. Napodobuje obyčejné lidi, nehledá hrdiny a hrdinky, a nesnaží se 

tvořit vzory. Komedie ukazuje jen běžné události, které se pouze realizují 

neobvyklým způsobem, a to s cílem vyvolat nezvyklou směšnou situaci. Tu může 

vyvolat řeč postav nebo jednotlivé události. Nesnaží se skrývat lidské slabosti, ale 

naopak je ještě zvýrazňuje. 

„Řekněme, že na dně komična vždy existuje tendence sklouznout po mírném 

svahu, kterým je nejčastěji svah zvyku. Už se nesnažíme neustále se přizpůsobovat 

společnosti, jejímž členem jsme. Polevíme v pozornosti, kterou jsme povinni životu. 

74 Aristoteles. Poetika. Praha: Gryf, 1993, s. 11 
75 Aristoteles. Poetika. 1. vydání. Praha: Svoboda, 1996, s. 66 
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Víceméně se podobáme roztržitému člověku. Roztržitost vůle uznáváme spíše než 

roztržitost rozumu. Tedy roztržitost a následně i lenivost. Rozcházíme se s konvencí 

tak, jako jsme se najednou rozešli i s logikou. Zkrátka, můžeme se tvářit jako někdo, 

kdo hraje. I zde je naším prvním pohybem přijmout pozvání к lenosti. Alespoň na 

chvíli se zamícháme do hry. To nám poskytne odpočinek z únavy života"16 

7. 4. Interpretace Menandrovy komedie „Takový protiva" 

Menandrova hra „Takový protiva" je typickou komedií. Není v ní podstatné 

a určující, kdo je kdo, ale spíše bychom se měli ptát, jakou vlastnost zastupují 

jednotlivé postavy. Jestliže totiž komedii zbavíme nepodstatných jmen, zůstanou 

pouze klíčové faktory, které ji tvoří. „Takový protiva" vypráví komický příběh o 

„zlém dědkovi", který „tyranizuje" své blízké. Situace pak vypadá následovně: 

„Protivný a zlý dědek" si vzal vdovu, která má malého syna. Spolu zplodili dceru, 

do které se posléze zamiluje vhodný mladík. Starý muž spadne do studny, pod 

vlivem této události se usmíří se svou ženou. Nakonec provdá šťastně svou dceru a 

ožení syna. 

Jak je patrné z následujícího vylíčení, děj, který je velmi prostinký se dá 

volně obměňovat. Stojí na postavách, o nichž můžeme spíše říci to, že prezentují 

určité lidské typy. Směšnost vyplývá jen ze ztvárnění navozené komické situace. 

„Lidičky! Nikdy v životě jsem neviděl, že by se někdo skoro utopil tak včas, tak 

příhodně! To byla ale sladká chvilka! Gorgiás, hned jak jsme se dovnitř přiřítili se 

vrhl do studně. Já zatím nahoře stál s dívenkou a nevěděli jsme, co počít. Co taky 

dělat za takové situace!"11 Komická situace je však nadnesená, není stejná jako 

v běžném životě. T a j e zde napodobována a záměrně se z ní vybírají právě takové 

okamžiky, které se dají dobře parodovat. Zároveň musí být důvěrně známé všem 

divákům, aby byl u nich vyvolán smích. 

Jestliže tragédie zachovává jistou míru strachu, pak v komedii musí být 

udržena naopak určitá míra směšnosti. Komedie má tedy takový děj, jehož osnova 

je založena na konkrétním směšném jednání. Je to žánr, který se zaměřuje na 

obecné, zatímco tragédie směřuje к vytyčenému ideálu. Komedie vykresluje pouze 

obecné charaktery, s nimiž se setkáváme stále znovu a znovu. Tragédie však 

76 Bergson, Henri. Smích. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1993, s. 85 
77 Menandros. Takový protiva, s. 73 

82 



zachycuje okamžiky prchavé, spolu s jedinečností charakteru lidského jedince. 

Tragický hrdina nikdy není jen prototypem, ale je to autentická individualita, jak 

dokazují postavy Antigoné a Médei. 

7. 5. Etický rozměr komedie 

I komedie má však své hranice, protože by neměla pouze předvádět špatné 

vlastnosti určitých lidí. Za těchto okolností bychom totiž lehce zaměnili směšnost 

s ironickým posměškem, ve kterém se ztrácí komický moment. Komedie tedy 

předvádí lidskou omylnost tak, že ukazuje nedostatky těla i ducha. Snaží se vždy 

pozorovat vzniklou situaci z vnějšího pohledu. Je popisem osob, které můžeme 

sledovat, a které nám připadají směšné. 

Člověk potřebuje komedii, protože vyvolává smích, který dokáže alespoň na 

okamžik dát zapomenout na lidské neduhy. „Smích je především náprava. Má-li 

ponížit, musí v osobě, jež je jeho předmětem, vzbudit trapný dojem. Společnost se 

jím mstí za příliš velkou svobodu vůči ní. Smích by nedosáhl svého cíle, kdyby nesl 

znamení sympatie a dobroty,"78 

Jaká je tedy funkce směšnosti a smíchu jako jejího vnějšího projevu? Má 

vůbec komedie nějaké konkrétní místo ve společenském uspořádání, nebo je její 

funkcí pouze zábavná? Komedie v divácích nevyvolává soucit s postavou, která 

byla určitým způsobem ponížena. Prostřednictvím smíchu tak můžeme potrestat 

dotyčného za jeho přestupek ve smyslu překročení mravní normy. Smích, ale také 

může působit jako určitý lék a v rámci našeho vlastního dobra nás může velmi 

jemně upozornit na to, abychom se pokusili tyto chyby odstranit. 

Abychom však mohli považovat smích za nástroj spravedlnosti nebo za 

nositele pravdy, pak by musel vycházet z rozumové úvahy. Jedině takovým 

způsobem mu lze přiznat nárok na to, že dokáže potrestat viníky, a pak slouží 

dobru. Úkolem smíchu je pokořit, ale už není jasné, kdo je tím pokořeným, jestli je 

to objekt, který je považován za směšný, nebo jsme to mi sami. Smích není 

nositelem komična sám o sobě. Můžeme ho považovat pouze za vnější projev, 

kterým dáváme na vědomí, že je pro nás nějaká situace komická. Rovněž se může 

stát i nástrojem směšnosti. 

78 Bergson, Henri. Smích, s. 86 
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Znovu se tedy musím ptát jaké místo zaujímá komedie v antické společnosti. 

Má vůbec nějakou spojitost s božským řádem? A pokud ano, jak se v ní projevuje? 

V rámci samotného zdokonalování společnosti i sami lidé získávají jisté adaptabilní 

dovednosti. Společnost se pak sama snaží směřovat к jakémusi vytyčenému ideálu. 

Snaží se ze svého středu vymýtit sociálně deviantní jevy, které členové společnosti 

označí v rámci konkrétní společenské normy za nežádoucí. Snaha o kontrolu těchto 

jevů pak vede к tvorbě určitého normativního řádu, který by měli všichni dodržovat. 

Komedie může přispět tím, že sama poukáže na negativní jevy ve 

společnosti, a tím že je zviditelní, je označí za směšné. Dokáže tak donutit člověka, 

aby se nad nimi zamyslel a pokusil o vlastní nápravu. Tuto skutečnost můžeme 

demonstrovat na polepšeném „zlém protivovi", který š i je nakonec vědom vlastních 

chyb a nedostatků a snaží se je napravit. „Mýlil jsem se, přiznávám" člověk vždycky 

potřebuje někoho mít na blízku. Ten můj konec způsobila nedůvěra v člověka. Viděl 

jsem jen, jak ti lidé špatně žijí, viděl jsem, jak jim pořád jde jen o zisk. Nevěřil jsem, 

že by snad bylo možné, aby někdo vypomohl nezištně..."79 

Tragédie a komedie tvoří dvě strany jedné mince. Tragédie ukazuje hrdiny a 

individuality, jak statečně čelí všem ranám osudu, a to i za cenu vlastní smrti. 

Dávají člověku pozitivní příklad a demonstrují, jak vypadá ideální společenství. 

Komedie však naproti tomu může přímo poukazovat na problémy, které společnost 

skutečně trápí. Její protagonisté tvoří všeobecně známé lidské typy. Smích může 

mít i trpkou chuť, a to z toho důvodu, že je výsledkem reflexe společenského jevu, 

který nemusí být vždy příjemný. 

79 Menandros. Takový protiva, s. 75 
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Závěr 

Prvotní předpoklad, který měl vést к vymezení role řádu v antické filosofii a 

dramatu, byl realizován prostřednictvím děl Aristotela, rozborem tragédie od 

Sofokla a Euripida v komparaci s komedií od Menandra. Řád byl postupně 

vymezen ve vztahu k mýtu, v metafyzickém a etickém smyslu. Ukázal se také jeho 

vztah estetice, kde se vyjevuje jako jakýsi model pro výstavbu dramatu. Rovněž ho 

můžeme zachytit v tragédii a komedii, kde se konkretizuje v podobě nejvyššího 

zákona. 

Lidskou bytost zabývající se v mýtem, může svým způsobem považována za 

„filosofa", který se osobitým způsobem snaží popsat dění ve světě, jež ho 

obklopuje. Jeho pochopení všech souvislostí je však do značné míry naivní, protože 

přírodní jevy a zákonitosti vykládá prostřednictvím antropomorfních představ. 

Mýtus vypovídá o tom, že svět kolem nás je plný záhad, které dokážeme v rámci 

vlastního uspokojení ne vždy zcela úspěšně vyřešit. Teprve pozvolna se údiv 

člověka transformoval ve schopnost odpovídat na otázky, které před něj staví 

příroda, bez pomoci božského zásahu do lidského světa. 

„Člověk sice žije, vládne a padá skrze božstva, ale nikoli kvůli nim. Z toho 

základu se pak rozvíjela další a další autonomizace člověka; tento člověk 

nezotročený hierarchickou úctou či hrůzou objevil koncem VI. Věku nové lidské 

možnosti, vědu filosofii; objevil nové formy netradičního politického života, totiž 

tyrannis jednotlivce, spoléhajícího jen na svou osobní zdatnost a obratnost, a 

demokracii občanů, rozhodujícím hlasem v radě; to vše ovšem krystalizovalo 

dlouhou dobu, než nabylo pevných forem..." 80 

Mýtické vnímání světa se tak začalo proměňovat ve smyslu nahlížení na něj 

samotný prostřednictvím logu, tedy stanovením jakéhosi věčného neměnného 

principu, který stojí na počátku všech jsoucen. 

Podle Aristotela tento logos stanuje všeobecně závazná pravidla a zákony, 

kterými se musí všichni řídit. Pokud bychom nerespektovali nadřazenost tohoto 

principu, pak by se uvolnila cesta к chaosu, a tedy i ke zlu. Z „božských" zákonů 

musí být odvozena i nižší lidská ustanovení, která zajišťují fungování společnosti. 

Jedině absolutní oddaností a podřízeností se řádu, může člověk naplnit svůj účel ve 

80 Patočka, Jan. Aristotelés: Přednášky z antické filosofie, s. 26 
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světě. Právě jeho schopnost poznávat mu dává určitá privilegia a povinnosti. Člověk 

stojí nad řádem přírody tak, že je obdařen svobodnou vůlí, která ho činí 

výjimečným a dává mu nadřazené postavení nad všemi „nižšími" jsoucny. 

Dominující postavení zajišťuje člověku jeho podíl na tvorbě řádu, ke kterému 

směřuje participací na vykonávání dobra. 

Etické schopnosti nejsou člověku předem dány. Jsou do něj vloženy pouze 

předpoklady pro jakési mravní jednání. Aristoteles stanovuje, že člověk by měl být 

vychován takovým způsobem, aby svůj život zasvětil konání dobra. Toho lze 

dosáhnout pouze vzděláním. To musí v sobě zahrnovat nejen teoretickou znalost 

etických principů, ale i jejich praktické provádění. Člověk musí žít svůj život 

v souladu s všeobjímajícím řádem. К výchově mravního jedince může přispět i 

estetická výchova, která člověku zprostředkovává pocity libosti a nelibosti.Umění 

se tak podílí na zajišťování dobra. Ukazuje jedinci buď prostřednictvím tragédie 

ideální hrdiny, kteří pro něj mají být vzorem dokonalosti, nebo mu představuje 

modelové lidské typy a prezentuje tak lidskou směšnost. 

Tragédie v Sofoklově „Antigoně" připomíná člověku, že ani nejsilnějšímu a 

nej lepšímu jedince není dovoleno přestoupit hranici, která od sebe odděluje svět 

bohů a lidí. Lidská bytost se stává pouhou figurkou v božích rukou. V tragédii se 

mravní otázky konkretizují, nabývají na naléhavosti, protože zprostředkovávají 

zážitek osudovosti. Antigoné je jako prototyp ideální hrdinky donucena se 

rozhodnout, a tímto svým skutkem se vědomě zasvěcuje smrti. Ukázali jsme, že 

tragédie „Antigoné" zastupuje takové drama, které bychom mohli označit za 

„ideální", a to nejen z toho důvodu, že jeho formální stavba odpovídá parametrům 

tragédie, jak je stanovil ve své Poetice Aristoteles. Antigoné v něm jako osudová 

hrdinka nemůže zákon svého bytí uskutečnit skrze čistě racionální poznání svého 

života. Zcela vědomě se podřizuje božskému řádu, který je tím, co přesně definuje 

hranici pro konstituování „lidství". 

Euripidés ve své tragédii „Médea" vychází ze zcela jiných principů. Drama 

již pro něj není rituálním prostředkem, skrze nějž se realizuje božský smysl všech 

věcí. Drama slouží zábavě a tomu je přizpůsobena i jeho formální stavba. Tato 

tragédie tedy zcela neodpovídá formálním požadavkům, které klade na tragédii 

Aristoteles. I jeho významový obsah je v opozici proti běžné zkušenosti antického 

člověka. Ukazuje, že člověk je individuální bytost, která má právo na svůj život, jež 

nemusí být vždy v souladu s potřebami obce. Jedinec má možnost se vzepřít 
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determinaci osudu. Tento boj není vždy marným a nemusí logicky vést i k sebe 

zničení, které je však v případě Médei vykoupeno životem v psance. 

Specifikum komedie jako dramatického žánru spočívá v jeho zobrazování 

věcí, které mají blíže к všednímu životu člověka. Snadněji mu také ukazují jeho 

nedostatky, protože se na rozdíl od tragédie nesnaží stanovit morální vzory. 

V komických situacích ukazuje člověku přímo jeho malost a snadněji může 

upozornit na společenské neduhy. Jejím přívlastkem je smích, který člověka dokáže 

na chvíli osvobodit od zodpovědnosti za vlastní svobodu, která může být někdy i 

nesnesitelným břemenem. 

i 
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