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PÝTHAGOREJSKÁ AKÚ SMATA
T O M Á  V Í T E K (Praha)

Pùvod, význam a úèel pýthagorejských akúsmat pøedstavují u nìkolik
století pøedmìt intenzivních studií a odborných diskuzí,1 ale pøíli mnoho konkrétních a obecnìji akceptovatelných výsledkù to bohuel nepøineslo. Nadále schází moderní kritické vydání a komentáø vech výrokù,
které pøipadají v úvahu, úspìnì pøetrvávají i mnohé mýty, které jsou
svázány s Pýthagorou a s poèátky jeho koly. Akúsmaty byly mínìny
Pýthagorovy nauèné výroky, které si zapamatovali jeho bezprostøední
1
CARL WILHELM GÖTTLING, Die Symbola des Pythagoras, in: TÝ, Gesammelte Abhandlungen aus dem classischen Alterthume, I, Halle 1851, s. 278-316 [dále GÖTTLING
1851], a TÝ, Ueber die Symbola des Pythagoras, in: TÝ, Gesammelte Abhandlungen, II, München 1863, s. 280-283, CORNELIUS HÖLK, De acusmatis sive symbolis
Pythagoricis, Diss. Kiel 1894 [dále HÖLK 1894], FRIDERICUS BOEHM, De Symbolis
Pythagoreis, Diss. Berlin 1905 [dále BOEHM 1905], PAUL CORSSEN, Die Schrift des Arztes Androkydes PERI PYQAGORIKVN SYMBOLVN, in: Rheinisches Museum
67, 1912, s. 240-263 [dále CORSSEN 1912], ARMAND DELATTE, Études sur la littérature
pythagoricienne, Paris 1915, s. 269-312 [dále DELATTE 1915], EDUARD ZELLER  WILHELM NESTLE, Die Philosophie der Griechen, I.1, Leipzig 19237, s. 400-415 [dále ZELLER  NESTLE 1923], WILLIAM KEITH CHAMBERS GUTHRIE, A History of Greek Philosophy, I, Cambridge 1962, s. 183-195 [dále GUTHRIE 1963], KURT VON FRITZ, s. v.
Pythagoras 1, in: Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft
[dále RE], A II XXIV, 1963, sl. 171-209 [dále VON FRITZ 1963a], sl. 192-195, JAMES A.
PHILIP, Aristotles Monograph on the Pythagoreans, in: Transactions and Proceedings
of the American Philological Association 94, 1963, s. 185-198 [dále PHILIP 1963],
TÝ, Pythagoras and Early Pythagoreanism, Toronto 1966, s. 134-150 [dále PHILIP
1966], MARTIN PEARSON NILSSON, Geschichte der griechischen Religion, I, München
19673, s. 703-708 [dále NILSSON 1967], WALTER BURKERT, Lore and Science in Ancient
Pythagoreanism, Cambridge 1972, s. 166-192 [dále BURKERT 1972], BERTEL LEENDERT
VAN DER WAERDEN, Die Pythagoreer: Religiöse Bruderschaft und Schule des Wissenschaft, Zürich 1979, s. 64-99 [dále VAN DER WAERDEN 1979], ROBERT PARKER, Miasma,
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áci a uèinili je souèástí ústnì tradované moudrosti.2 Podle vìtinového pøesvìdèení Pýthagorás sám ádný spis nikdy nenapsal,3 a proto
¤koÕsmata èasto byla  a dodnes jsou  povaována za nejstarí dochovanou èást jeho nauky.4 K jejich písemnému zachycení muselo dojít
nejpozdìjí ve 4. století pø. n. l., protoe v této dobì u o nich existovala
speciální literatura (par. 1 a 6). Zùstává nicménì nejasné, zda výroky
skuteènì pocházejí od Pýthagory (nebo pøesnìji: zda mají pouze jediného autora), kdo, kdy a z jakých motivù je shromaïoval, tradoval nebo
modifikoval, pøípadnì co mìly øíkat a komu. Cílem následujícího pøíspìvku bude na tyto otázky alespoò zèásti odpovìdìt a poodhalit motivy, které pøi jejich øeení vedly starovìké i moderní interprety.
1. Starovìké spisy o akúsmatech
Nìkterá akúsmata údajnì citoval Aristotelés v jednom ze svých ztracených spisù o pýthagorejcích,5 jene je krajnì nejasné, která to pøesnì
byla, zda je pozdìjí prameny citují pøesnì a co o nich athénský filozof
skuteènì øíkal (viz par. 6). Celý samostatný spis na toto téma prý sepsal
i historik Anaximandros z Mílétu (cca 4. st. pø. n. l.), jmenovec slavnéOxford 1983, s. 291-298 [dále PARKER 1983], JOHAN C. THOM, Dont Walk on the
Highways: The Pythagorean Akousmata and Early Christian Literature, in: Journal
of Biblical Literature 113, 1994, s. 93-112 [dále THOM 1994], LEONID ZHMUD, Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus, Berlin 1997, s. 93-104
[dále ZHMUD 1997], GEOFFREY S. KIRK  JOHN E. RAVEN  MALCOLM SCHOFIELD, Pøedsókratovtí filosofové, Praha 2004, s. 298-307 [dále KIRK  RAVEN  SCHOFIELD 2004].
PETER T. STRUCK, Birth of the Symbol. Ancient Readers at the Limits of their Texts,
Princeton  Oxford 2004, s. 90-110 [dále STRUCK 2004]. Starí literaturu uvádí obsáhle napø. JOANNES ALBERTUS FABRICIUS, Bibliotheca Graeca sive notitia scriptorum veterum Graecorum, I, Hamburgi 1708 [dále FABRICIUS 1708], s. 465-466.
2
Tuto ideu ztìlesòuje termín ¥koysma, ale jediný, kdo ho v souvislosti s pýthagorejskými maximami tu a tam pouíval (snad na základì prvovýskytu slova u PLATÓNA, Epist. III,314 A), byl a JAMBLICHOS (VP 18, 82-3, 85, 140, 245, De myst. I,11).
Nìkteøí odborníci se domnívají, e ho pøevzal od Aristotela (HÖLK 1894, s. 39, CORSSEN 1912, s. 262, BURKERT 1972, s. 175 a 196, DELATTE 1915, s. 279), ale to je zcela
nedoloený pøedpoklad (Z HMUD 1997). V antice se tìmto výrokùm øíkalo hlavnì
aÅnøgmata (hádanky) nebo sÕmbola (tajné nebo kryptické výroky), ponìvad podle obecné víry jim bez náleité interpretace nebylo moné porozumìt (viz níe).
3
PORFYRIOS, VP 57 (DK 46,2), DIOGENÉS LAERTIOS [dále DL] VIII,6 (DK 14,191) aj.
4
Srov. HÖLK 1894, s. 14-15, nebo BURKERT 1972, s. 166.
5
Frg. 194-197, Rose = VALENTIN ROSE, Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, Lipsiae 18863, s. 157-159 [dále ROSE 1886].
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ho pøírodního filozofa,6 ale o tom se vedou velké spory (viz par. 6). Podobnì nejasné je, zda se akúsmat týkal Filochorùv (4. st. pø. n. l.) spis
Perù symbÍlvn,7 ponìvad jednak ne kadé pojednání o kryptických
výrocích a symbolech nutnì rozebíralo jen ty pýthagorejské,8 jednak
symbola oznaèovala i typ vìtebného znamení a Filochoros byl mimo
jiné i vìtec, který o vìtìní psal.9
Dalí knihu o akúsmatech (nebo jejich sbírku) sestavil témìø neznámý Androkydés,10 jen pøedstavoval hlavní pramen nìkolika pozdnì antických tradentù.11 Stejnojmenný lékaø figuruje ve spisech z 4. století
pø. n. l.,12 ale to témìø urèitì není ná mu.13 Autor spisu musel pùsobit
6
FGrHist 9 T 1 = SUDA, s. v. Anajømandroq: Anajim¡ndroy, Milµsioq, Ò
neãteroq, ÉstorikÍq. ggone d® kat¢ toÖq Artajrjoy xrÍnoyq to× Mnµmonoq
klhuntoq. °grace symbÍlvn Pyuagoreøvn ¯jµghsin. DL II,2: ggone d® kaù
¥lloq Anajømandroq ÉstorikÍq, kaù aÚtÎq Milµsioq, t ð I¡di gegrawãq.
Otázkou je, zda je tento autor totoný s Anaximandrem, jeho zmiòuje X ENOFÓN,
Mem. III,6, ponìvad to by posouvalo dobu sepsání spisu do 5. století. Srov. HÖLK
1894, s. 20-21, BURKERT 1972, s. 166, EDUARD SCHWARTZ, s. v. Anaximandros 2, in: RE
II, 1894, sl. 2086.
7
FILOCHOROS, FGrHist III B 328 T 1, BURKERT 1972, s. 167, STRUCK 2004, s. 107109.
8
HÖLK 1894, s. 15-19. Srov. napø. KLÉMÉNS, Strom. I,15,73,1 a V,8,45,2.
9
Symbola jako vìtná znamení: FGrHist III B 328 F 192a-c; vìtebné spisy:
FGrHist III B 328 F 76-9: Perù mantik·q; vìtec: PETER KETT, Prosopographie der
historischen griechischen Manteis, Diss. Nürnberg 1966, s. 77-78. Za (nepýthagorejský) vìtebný spis pokládá spis Perù symbÍlvn také HÖLK 1894, s. 15.
10
JAMBLICHOS, VP 145: t¢ ÞpÎ AndrokÕdoy ¯n t perù Pyuagorikån symbÍlvn. [JAMBLICHOS], Theol. arithm. 52,8-9: AndrokÕdhq te Ò PyuagorikÎq Ò Perù
tån symbÍlvn gr¡caq. ATHÉNAIOS, Deipn. X, 425 D: AndrokÕdoy to× Pyuagoreøoy Perù Pyuagorikån symbÍlvn. HÖLK 1894, s. 40-41, ISIDÓRE LÉVY, Récherches
sur les sources de la legénde de Pythagore, Paris 1926, s. 66-70 [dále LÉVY 1926].
11
CORSSEN 1912, s. 262, LÉVY 1926, s. 67-8, a zejména HÖLK 1894, s. 41-57, jen
pøesvìdèivì prokázal, e z Androkyda èerpali svá akúsmata napø. PLÚTARCHOS, De lib.
educ. 17,12 D-E, DL VIII,17, PORFYRIOS, VP 42, HIPPOLYTOS, Ref. VI,26-7, a HIERONYMUS, Adv. Rufin. III,39, PL XXIII,566.
12
THEOFRASTOS, Hist. plant. IV,16,6, KLEARCHOS, FHG II,312 = ATHÉNAIOS, Deipn.
VI,258 B. Srov. té PLINIUS, NH XIV,58 a XVII,239, KLÉMÉNS, Strom. V,8,45,2-3
a VII,6,33,7, NIKOMACHOS, Intr. arithm. I,3,3. Podrobnìji viz HÖLK 1894, s. 41-48,
CORSSEN 1912, s. 240-263, BURKERT 1972, s. 167, pozn. 8.
13
HÖLK 1894, s. 44-6, JAKOB FREUNDENTHAL, s. v. Androkydes 2, in: RE I, 1896, sl.
2149 [dále FREUDENTHAL 1896], a LÉVY 1926, s. 67 a 69-70, právem poukazují na prvky sotva sluèitelné s raným hellénismem, zejména na propracovaný alegorický výklad
symbolù a heterogenní a zcela nehistorický seznam pøímých Pýthagorových ákù
(JAMBLICHOS, VP 103-5). Totonost s lékaøem ze 4. st. se naopak snaí dokázat CORS-
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pøed nejstarími tradenty, kteøí z nìj èerpali, tj. pøed øeèníkem Tryfónem
(1. st. pø. n. l.) a neznámým Démétriem z Byzantia (asi 1. st. pø. n. l.),
ale podle veho nepøíli dlouho pøed nimi.14 Pøesto akúsmata netvoøila
jedinou a moná ani hlavní náplò jeho knihy, ponìvad Jamblichos z ní
èerpal minimálnì anekdotu o pýthagorejci Thymaridovi z Tarentu
a Kléméns významy tzv. efezských symbolù.15 Koneènì posledním známým autorem, jen o akúsmatech sepsal knihu Perù symbÍlvn, byl
právì Jamblichos, od nìho o nich také nejvíce víme.16
2. Forma
Dochovaná akúsmata17 pøedstavují zpravidla struèné jednoduché výroky, které byly u v antice roztøídìny do tøí skupin:18
SEN 1912, s. 240-263, jen vak zasáhl do textu témìø vech citovaných pasáí a pøi
odhalování jejich správného a pùvodního smyslu výraznì pøekroèil hranice pravdìpodobnosti.
14
Odborníci vìtinou usuzují na autora z 1. st. pø. n. l., který si Androkydovo jméno buï falenì vypùjèil (ZELLER  NESTLE 1923, s. 410, pozn. 1, HERMANN DIELS, Die
Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1903, s. 291, HÖLK 1894, s. 46, BOEHM 1905, s.
5, pozn. *), anebo se jednodue jmenoval stejnì jako hellénistický lékaø (FREUDENTHAL
1896, sl. 2149-2150, LÉVY 1926, s. 66-67 a 70).
15
JAMBLICHOS, VP 145, KLÉMÉNS, Strom. V,8,45,2 (srov. té Strom. I,15,73,1), HÖLK
1894, s. 47. Nìkteøí odborníci se shodují na tom, e na Androkydovi jsou závislé i jiné
pasáe z Jamblichova VP, lií se vak v jejich identifikaci i míøe: srov. HÖLK 1894, s.
46-60, CORSSEN 1912, s. 201-262, LÉVY 1926, s. 69, aj.
16
VP 186, Protr. 21,112,2, HÖLK 1894, s. 20 a 66-67. JOHN DILLON  JACKSON
HERSHBELL, Iamblichus, On the Pythagorean Way of Life, Atlanta 1991, s. 195, pozn.
19, soudí (stejnì jako pøed nimi Kuster a Nauck), e tímto spisem mìl Jamblichos na
mysli svùj Protreptikos (byl napsán po VP), jene v nìm se na Perù symbÍlvn odkazuje, co pravdìpodobnost této dedukce dosti sniuje (HÖLK 1894, s. 66-67).
17
Nejvìtí poèet akúsmat citují JAMBLICHOS, VP 82-6 (9 + 18), 105 (4), 109 (6)
a 152-6 (cca 8), 186 (1), a 227 (1), Protr. 21 (39), DL VIII,17-8 (18) a 33-5 (cca 8),
PLÚTARCHOS, De lib. educ. 12 D (10), Num. 14 (9), Quaest. conv. 703 E (1) a 727
A (7), De Is. et Os. 354 F (4) a Aet. Rom. 290 E (3), KLÉMÉNS, Strom. I,1,10,3 (1)
a V,5,27-31 (8), ATHÉNAIOS, Deipn. X, 452 D (6), PORFYRIOS, VP 38 (cca 4), 42-3 a 45
(13), SUDA, s. v. Anajømandroq (3) a s. v. PyuagÍraq (18), HIPPOLYTOS, Ref. VI,267 (9), HIERONYMUS, Adv. Rufin. III,39, PL XXIII,566 (8), TRYFÓN, Rhet. graec. III,193,
Spengel (5), AILIÁNOS, VH IV,17 (5), FILOPONOS, In De anim. 116,29 (5), MANTISSA
PROVERB. I,58, II,17 a 81 (4), THEODÓRÉTOS, Gr. aff. cur. VIII,1 (4), aj. (podrobnìjí seznam uvádí PHILIP 1963, s. 193). Tento materiál je zèásti shrnut také v DK 58 C 1-6.
18
JAMBLICHOS, VP 82-3: p¡nta d® t¢ oßtvq <kaloÕmena> ¤koÕsmata dirhtai eÅq trøa eÆdh: t¢ m®n g¢r aÚtån tø ¯sti shmaønei, t¢ d® tø m¡lista, t¢ d®
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Vechna <takzvaná> akúsmata se rozpadají do tøí skupin: první
z nich vyznaèuje, co nìjaká vìc je, druhá urèuje, co je nejvíce,
a tøetí vymezuje, co je tøeba èinit nebo neèinit. (1) Pøíklady ze skupiny ,co nìjaká vìc je (tø °sti) jsou takovéto: Co jsou ostrovy
blaených? Slunce a mìsíc. Co je vìtírna v Delfách? Tetraktys,
která pøedstavuje harmonii, v ní zpívají Seirény. (2) Pøíklady ze
skupiny ,co je nejvíce (tø m¡lista) jsou takovéto: Co je nejspravedlivìjí? Obìtovat. Co je nejmoudøejí? Èíslo, ale hned na druhém místì je to ten, kdo vìcem dává jména. Co je nejmoudøejí
z vìcí, které jsou v naí moci? Lékaøství. Co je nejkrásnìjí? Harmonie. Co je nejmocnìjí? Znalost. Co je nejlepí? tìstí. Jaká vìc
platí za nejpravdivìjí? e lidé jsou patní. ... (3) Akúsmata, která
se týkají toho, co je tøeba uèinit a co být uèinìno nesmí (tø prakton), jsou napøíklad takováto: musí plodit dìti (protoe je tøeba
zanechat nìkoho, kdo bude slouit bohu), klást prvnì pravou nohu,
nechodit po veøejných cestách, nenamáèet ruce do nádobky urèené
k úlitbám nebo nemýt se v domì (jeto je nejisté, zda jsou èistí ti,
kteøí vechno sdílejí).
Toto rozèlenìní se uchovalo pouze u Jamblicha, který také jako jediný
uvádí pøíklady pro vechny tøi skupiny maxim. Vichni ostatní tradenti
citují pouze ze skupiny první19 a tøetí,20 zatímco ojedinìle se vyskytujítø deÁ pr¡ttein º m¶ pr¡ttein. t¢ m®n oÝn tø ¯sti toia×ta, oÌon tø ¯stin aÉ
mak¡rvn n·soi; ½lioq kaù selµnh. tø ¯sti tÎ ¯n DelwoÁq manteÁon; tetraktÕq:
Óper ¯stùn ¼ ¨rmonøa, ¯n  aÉ Seir·neq. t¢ d® tø m¡lista, oÌon tø tÎ dikaiÍtaton; uÕein. tø tÎ sowãtaton; ¤riumÍq: deÕteron d® tÎ toÁq pr¡gmasi t¢ ÏnÍmata tiumenon. tø sowãtaton tån par ¼mÁn; Åatrikµ. tø k¡lliston; ¨rmonøa.
tø kr¡tiston; gnãmh. tø ¥riston; eÚdaimonøa. tø d® ¤lhustaton lgetai; Óti
ponhroù oÉ ¥nurvpoi. ... t¢ d® tø prakton º oÚ prakton tån ¤koysm¡tvn
toia×t¡ ¯stin, oÌon Óti deÁ teknopoieÁsuai (deÁ g¢r ¤ntikatalipeÁn toÖq uerapeÕontaq tÎn ueÍn), º Óti deÁ tÎn dejiÎn ÞpodeÁsuai prÍteron, º Óti oÚ deÁ
t¢q levwÍroyq badøzein ÒdoÖq oÚd® eÅq perirrantµrion ¯mb¡ptein oÚd® ¯n balaneø loÕesuai· ¥dhlon g¢r ¯n p£si toÕtoiq eÅ kauareÕoysin oÉ koinvno×nteq. HÖLK 1894, s. 31-35, DELATTE 1915, s. 274-305.
19
DL VIII,33: tµn t ¤ret¶n ¨rmonøan eÈnai ... wiløan tð eÈnai ¯narmÍnion
ÅsÍthta (Ctnost je harmonie. ... Pøátelství je souladná rovnost). JAMBLICHOS, VP
140: tøq eÈ, PyuagÍra; wasù g¢r eÈnai ApÍllvna `YperbÍreon (Kdo je Pýthagorás? - hyperborejský Apollón). AILIÁNOS, VH IV,17: ¼ d® ö Iriq, °wasken, êq
aÚg¶ to× ¼løoy ¯stø. kaù Ò poll¡kiq ¯mpøptvn toÁq æsùn »xoq wvn¶ tån
kreittÍnvn (Tvrdil, e Íris [tj. duha] je paprskem slunce a e zvuk, který mu èasto
vpadával do uí, je hlas vyích sil). Dalí pøíklady uvádí THOM 1994, s. 100-101,
i kdy nejsou bezesporné.
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cí výroky druhé skupiny se podle nìkterých badatelù zdají být znaènì
ovlivnìny pozdní filozofií, a to obsahem i terminologií.21 Jamblichos
jako paralelu akúsmat druhé skupiny nabídl výroky sedmi mudrcù, kteøí
podle nìj ili jetì pøed Pýthagorou a akúsmatùm tohoto typu poskytli
jakýsi vzor,22 ale podle veho se tak jen pokouel dodat svému dìlení
vysoké stáøí a autoritu.23 Podle mnoha badatelù ho jednodue pøevzal

Výroky této skupiny zmiòují tradenti nejèastìji a vìtinou právì jenom je, take
se zdá, e nìkteré sbírky se na nì omezily. Napø. CORSSEN 1912, s. 262, tvrdí, e taková byla celá sbírka Androkydova.
21
KIRK  RAVEN  SCHOFIELD 2004, s. 303. Ji HÖLK 1894, s. 4, soudil, e výroky
z tìchto dvou skupin nemohou sahat a k Pýthagorovi. Nìkteøí badatelé jsou sice
o jejich starobylosti a pùvodnosti pøesvìdèeni (DELATTE 1915, s. 306-307, CHRISTIAN
RIEDWEG, Pythagoras: Leben, Lehre, Nachwirkung, München 2002 [dále RIEDWEG
2002], s. 103-104), ale na to lze namítnout, e: 1) Jamblichos pøinejmením nìkteré
opsal z pozdìjích nepýthagorejských pramenù, napøíklad z Platóna (srov. VP 82: tø
sowãtaton; ... deÕteroq d® Ò toÁq pr¡gmasi t¢ ÏnÍmata umenoq  PLATÓN,
Crat. 436 B: Ò umenoq pråtoq t¢ ÏnÍmata, oÌa ¼geÁto eÈnai t¢ pr¡gmata,
toia×ta ¯tøueto kaù t¢ ÏnÍmata; srov. té Crat. 411 C a 416 C a MARTIN LITCHFIELD WEST, Early Greek Philosophy and the Orient, Oxford 1971 [dále WEST 1971],
s. 216, pozn. 4); 2) kromì Jamblicha výroky této skupiny necituje nikdo jiný ne on
sám a jeho pozdìjí ètenáøi (PROKLOS, In Crat. 16,3-4, a In Alc. I, 259,13-6); 3) dalí
pøíklady jsou skryty v textech, jejich pøináleitost do akúsmat je témìø vylouèena,
viz DL VIII,35: tån sxhm¡tvn tÎ k¡lliston swaÁran eÈnai tån stereån, tån
d ¯pipdvn kÕklon; nebo AILIÁNOS, VH IV,17: °lege d® Éerãtaton eÈnai tÎ t·q
mal¡xhq wÕllon.
22
VP 83: °sti dð aßth ¼ aÚt¶ t tån ²pt¢ sowistån legomn sowø. kaù
g¢r ¯keÁnoi ¯zµtoyn, oÚ tø ¯sti t¤gauÍn, ¤ll¢ tø m¡lista: oÚd® tø tÎ xalepÍn,
¤ll¢ tø tÎ xalepãtaton (Óti tÎ aÞtÎn gnånaø ¯stin): oÚd® tø tÎ ï dion, ¤ll¢
tø tÎ ïston (Óti tÎ °uei xr·suai). t toiaÕt g¢r sowø methkoloyuhknai
°oike t¢ toia×ta ¤koÕsmata: prÍteroi g¢r oátoi PyuagÍroy ¯gnonto (A tento [zpùsob] je stejný jako takzvaná moudrost sedmi mudrcù. Ti toti nehledali, co je
dobré, nýbr to, co je nejlepí; ne to, co je obtíné, nýbr to, co je nejobtínìjí [tzn.
,poznat sebe sama]; ne to, co je snadné, nýbr to, co je nejsnazí [tzn. poddat se zvyku]. Takováto akúsmata se zdají následovat tento druh moudrosti, jeto tito mudrci
ili pøed Pýthagorou).
23
Ze stovek dochovaných výrokù sedmi se jich nejvìtí poèet podobá akúsmatùm
tøetí skupiny (BURKERT 1972, s. 169), zatímco tìm z druhé skupiny jen nìkolik málo.
Sbírky sedmi také vznikly a poèátkem hellénismu, a proto pro akúsmata sotva mohly poskytovat nìjaký starobylý vzor (TOMÁ VÍTEK, Výroky sedmi mudrcù, in: Filosofický èasopis 54/3, 2006, s. 363-380 [dále VÍTEK 2006], MARCUS ASPER, Literatursoziologisches zu den Sprüchen der Sieben Weisen, in: Die Worte der Sieben Weisen,
hrsg. JOCHEN ALTHOFF  DIETER ZELLER, Darmstadt 2006, s. 83-103 [dále ASPER 2006],
zde s. 97).
20
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z Aristotela,24 nebo z nìjakého jetì starího zdroje,25 ale tuto hypotézu
jednak nepodporují ádné doklady,26 jednak jamblichovská klasifikace
výrokù odráí spíe hellénistické zájmy (napøíklad zálibu v urèování
nejrùznìjích nej-).27
Jamblichos upozoròuje jetì na jeden formální rozdíl, a sice na délku
akúsmat. Vìtina jich prý byla krátká, avak ta, která se týkala obìtí,
pøevtìlování a pohøebních zvyklostí byla delí.28 Protoe vak ádné takové akúsma necitoval ani on, ani nikdo jiný, je otázkou, zda jsou bez
oznaèení rozptýlena v pramenech popisujících ivot pýthagorejcù, anebo ve sbírkách nikdy nefigurovala a Jamblichos jejich pøítomnost v nich
pouze pøedpokládal (viz par. 4).
3. Obsah
Pokud by mìl Jamblichos pravdu, pak by se akúsmata neliila jen formálnì, nýbr i obsahovì, ponìvad dochované výroky z uvedených tøí
skupin se tìchto témat a na výjimky netýkají a u vùbec neøíkají, jak
24
HÖLK 1894, s. 34-35, CORSSEN 1912, s. 262, DELATTE 1915, s. 284, BURKERT 1972,
s. 173, THOM 1994, s. 100, pozn. 32, RIEDWEG 2002, s. 100, aj.
25
ZHMUD 1997, s. 95.
26
Srov. KIRK  RAVEN  SCHOFIELD 2004, s. 303. Tvrzení, e toto dìlení stopovì
dokládá u PORFYRIOS, VP 41-3 (PHILIP 1963, s. 190), oèividnì není pravdivé: v par. 41
by bylo moné spatøovat výroky první skupiny (jak èiní také WEST 1971, s. 215), ale
par. 42 ani v nejmením nepøipomíná výroky skupiny druhé.
27
Nìkterá akúsmata tohoto typu Jamblichos zjevnì pøevzal z hellénistických modifikací výrokù Thaléta, jednoho ze sedmi mudrcù (srov. LÉVY 1926, s. 4, pozn. 1,
DELATTE 1915, s. 285, a GUILLAUME ROCCA-SERRA, Aristote et les sept Sophistes, in:
Revue philosophique de la France et de letranger 107/172, 1982, s. 321-338 [dále
ROCCA-SERRA 1982], zde s. 233, pozn. 59). Srov. JAMBLICHOS, VP 82: tø tÎ sowãtaton; ¤riumÍq  PLÚTARCHOS, Sept. sap. conv. 153 D: tø sowãtaton; xrÍnoq (DL
I,35: sowãtaton xrÍnoq); VP 82: tø k¡lliston; ¨rmonøa  153 D: tø k¡lliston;
kÍsmoq (DL I,35: k¡lliston kÍsmoq); VP 82: tø kr¡tiston; gnãmh  DL I,35:
t¡xiston no×q (153 D: tø ÅsxyrÍtaton; ¤n¡gkh); VP 82: tø ¥riston; eÚdaimonøa
 153 D: tÍ æwelimãtaton; ¤retµ. Ve starí literatuøe se takováto nej- vyskytují
pomìrnì vzácnì, srov. napø. EUÉNOS, Frg. 9a: Èas je nejvíce i nejménì moudrý
(sowãtatÍn toi k¤maustaton xrÍnoq). Podrobný výèet podobných hádankovitých nej- podává WOLFGANG SCHULTZ, Rätsel aus dem hellenistischen Kulturkreise,
Leipzig 1909, s. 117-121 (è. 220-234).
28
VP 85: t¢ m®n oÝn toia×ta tån ¤koysm¡tvn ¯stø, t¢ d® pleÁston °xonta
m·koq perø te uysøaq kau ²k¡stoyq toÖq kairoÖq påq xr¶ poieÁsuai t¡q te
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nìco dìlat èi nedìlat. ádné z nám dostupných akúsmat také není dlouhé. Buï tedy sbírky obsahovaly rùznì dlouhé a tematicky rùznorodé pokyny,29 anebo Jamblichos pokládal za akúsmata nìco, èemu tak ostatní
autoøi neøíkali.30 Ve skuteènosti by mohly platit obì monosti. Autoøi,
kteøí akúsmata citují, uvádìjí jejich seznamy, které mají leccos spoleèného, ale poøadí výrokù se lií a zpravidla nìco chybí a nìco pøebývá.
Sbírky, z nich èerpali, tudí nejspíe neuvádìly úplnì totoné výèty. To
nutnì neznamená, e si tradenti podle potøeby tu a tam nìjaké akúsma
pøimýleli nebo odmýleli; spíe si asi nebyli vdy jisti autenticitou jednotlivých výrokù, nebo narazili na nìjaké jiné, které se jim zdály být
obzvlátì pýthagorejské, a zaøadili je. Pøedpokládat lze kumulativní
efekt, tj. vìtí obsáhlost pozdnì antických sbírek oproti sbírkám hellénistickým, co by také umonilo vysvìtlit rùznorodost jejich obsahu
a nìkteré zjevné ahistorismy.31 Na druhé stranì se témata, která Jamblichos pøisuzoval dlouhým akúsmatùm, objevují i u jiných tradentù, ale
bez výslovného oznaèení akúsmata nebo symbola. Zdá se tedy, e Jamblichos tìchto termínù uíval i v irím smyslu jako oznaèení ústnì pøedávané Pýthagorovy nauky.
Obsahovì sourodá nicménì pøíli nejsou ani akúsmata krátká, která
lze rozèlenit do následujících okruhù:32
1) etická: Musí plodit dìti (è. 57); Nestíhej svou vlastní enu
(è. 62); Tomu, kdo ádá o radu, neraï nic jiného ne jen to nejlepí,
jeto rada je posvátná (è. 63); Dobré je zemøít vestoje a mít rány na
pøední èásti tìla, zatímco opak toho je patný (è. 65); Ovládej pøed jinými svùj jazyk a bude následovat bohy (è. 66); Nepoddávej se nekontrolovanému smíchu (è. 67); Ze veho nejvíce nabádal k dodro¥llaq <ueån tim¢q : add. Deubner> kaù perù metoikµsevq t·q ¯nte×uen kaù
perù t¢q taw¡q, påq deÁ katau¡ptesuai (Taková tedy jsou [Pýthagorova] akúsmata, avak ta, která se týkají obìtí, jsou delí. Pojednávají napøíklad o tom, jak by
mìly probíhat pøi kadé vhodné pøíleitosti obìti a jiné <pocty vzdávané bohùm>,
o pøesídlování due z pøítomného ivota, o hrobech a náleitém zpùsobu pohøbívání).
29
BURKERT 1972, s. 173 a 190, ZHMUD 1997, s. 95.
30
Napø. DELATTE 1915, s. 296-298, se domnívá, e tato akúsmata uvádìl v mnohem
vìtí míøe, ne se obecnì pøipoutí, a pokouí se je z jeho textu derivovat.
31
Srov. NILSSON 1967, s. 704, STRUCK 2004, s. 99. Viz k tomu níe.
32
Pøekládám podle Boehmovy klasické edice (BOEHM 1905), na kterou smìøují
i èísla v závorkách; odkazy na primární prameny uvádím jen v pøípadech, kdy výrok
v Boehmovì edici chybí, nebo existuje v nìkolika odliných variantách.
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vání pøísahy (è. 68); Je mnohem zbonìjí utrpìt køivdu ne zabít lidskou bytost (è. 69).33
2) nauková: Duha je záøe slunce. ... Ozvìna ... je hlasem tìch, kteøí jsou mocnìjí ne my.34 Co jsou ostrovy blaených? Slunce a mìsíc;35 Mìj v úctì spíe rèení ,tvar a krok ne ,tvar a trojobol (è.
75).36
3) náboensko-rituální:
a) dietetická: Zdruj se bobù (è. 11); Nedotýkej se ryb, které
jsou posvátné (è. 12); Nedotýkej se bílého kohouta (è. 13);37 Nejez
rybu s èerným ocasem;38 Nejez rybu s èerveným ocasem;39 Nejez
dìlohu ivoèichù;40 Nejez zdechliny;41 Nejez oduevnìlé tvory (è.
14); Nejez srdce (è. 15); Nejez mozek (è. 16).42
b ) a s k e t i c k á : Námahy jsou dobré, zatímco rozkoe jakéhokoli
druhu patné.43
c) náboenská: Do svatyò je tøeba vstupovat zprava, avak vycházet zleva (è. 1); Do svatynì je tøeba vstupovat v èistém odìvu, v nìm
nikdo nespal (è. 2); Obìtovat a pøistupovat k chrámu je nutné bez bot
33
È. 57: deÁ teknopoieÁsuai; è. 62: gynaÁka oÚ deÁ diãkein t¶n aÞto×; è. 63:
symboyleÕein mhd®n par¢ tÎ bltiston t symboyleyomn: ÉerÎn g¢r symboylµ; è. 65: Þpomnonta kaù °xonta traÕmata ¯n t °mprosuen teleyt·sai
¤gauÍn, ¯nantøvq d® ¯nantøon; è. 66: glãsshq prÎ tån ¥llvn kr¡tei ueoÁq
²pÍmenoq; è. 67: ¤sxt glvti m¶ °xesuai; è. 68: eÚorkeÁn d® p¡ntvn m¡lista paraggllei; è. 69: poll d® m£llon ¤dikeÁsuai Ósion eÈnai lgei º kteønein ¥nurvpon.
34
ARISTOTELÉS, Frg. 196 = PORFYRIOS, VP 41: citát viz výe.
35
JAMBLICHOS, VP 82: citát viz výe. Srov. ROCCA-SERRA 1982, s. 333, pozn. 55.
36
È. 75: protøma tÎ sx·ma kaù b·ma to× sx·ma kaù triãbolon. Krok byl
symbolem geometrie, trojobol symbolem obchodu, a proto prý výrok preferoval
geometrii pøed obchodem (J EAN-PAUL DUMONT, Les présocratiques, Paris 1988,
s. 1409-1410, ad s. 591, pozn. 4). Srov. PROKLOS, In Eucl. 84,15-23.
37
È. 11: ky¡mvn ¤pxesuai; è. 12: tån ÅxuÕvn m¶ ©ptesuai Ósoi Éeroø; è.
13: ¤lektryÍnoq m¶ ©ptesuai leyko×.
38
PLÚTARCHOS, De lib. educ. 17, 12 E: m¶ geÕesuai melanoÕrvn.
39
JAMBLICHOS, Protr. 21, 108,8: ¯ryuÁnon m¶ proslamb¡noy.
40
HIEROKLÉS, In Carm. aur. 26,12: mµtran zoy m¶ ¯suøein.
41
HIEROKLÉS, In Carm. aur. 26,14: unhsimaøvn ¤pxesuai deÁn.
42
È. 14: ¯mcÕxoy ¤pxoy; è. 15: kardøaq ¤pxesuai; è. 16: ¯gkwalon m¶
¯suøein.
43
È. 64: ¤gauÎn oÉ pÍnoi, aÉ d® ¼donaù ¯k pantÎq trÍpoy kakÍn.
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(è. 3); Pokud je ve svatyni nedobrovolnì prolita krev, je tøeba ji oèistit
zlatem nebo moøskou vodou (è. 4); Rodit ve svatyni je zakázáno
(è. 5); Nesmí si jen tak odskakovat do chrámu, ponìvad boha nelze
èinit vedlejí záleitostí (è. 59); Nevìø nièemu podivnému o bozích
a boských naukách (è. 58).44
d) ritualistická: Nezabíjej vi ve svatyni (è. 6); Ulévej bohùm
u ucha èíe, avak nepij z tée èásti, z ní jsi ulil (è. 8); Nenos obraz
boha jako znamení na prstenu (è. 9); Nechoï po veøejných cestách
(è. 41); Nenamáèej ruce do nádobky urèené k úlitbám (è. 44); Nespojuj se s enou, která pøi souloi nosí zlato (è. 21); Nelámej chléb
(è. 39); Kdy vanou vìtry, pokloò se ozvìnì (è. 54); Nepomáhej pøi
skládání nákladu, nýbr pøi jeho nakládání (è. 61); Je tøeba klást prvnì pravou nohu (è. 20); Na odchodu se neobracej k hranicím (è. 43);
Neiv tvory se zahnutými drápy (è. 27); Nemoè obrácen proti slunci (è. 53); Neutírej stolièku pochodní (è. 36); Nehleï do zrcadla ve
svìtle lampy (è. 52); Poplivej odstøiené vlasy a nehty (è. 47); Na
odstøiené nehty a vlasy nemoè ani nelapej (è. 48); Nerozhrabávej
meèem oheò (è. 33); Nepøekraèuj kotì (è. 31).45
U jen letmý pohled na tyto neúplné výèty staèí k tomu, aby se pøedpokládaná heterogenita maxim zaèala mìnit v nesluèitelnost. Zdá se témìø
nemoné, e vechny tyto výroky mohly pocházet ze stejné sbírky, ba
hùøe: e by mohly tvoøit souèásti tée nauky. I kdy ponecháme stranou
krajnì obtínou zkombinovatelnost prvních dvou skupin se tøetí, nelze si
nepovimnout, e ani tøetí skupina nedrí pøíli pohromadì. Nìkteré výroky napøíklad obírnì vypoèítávají zakázané a povolené ivoèichy
44
È. 1: eÅsinai d® eÅq t¢ Éer¢ kat¢ toÖq dejioÖq tÍpoyq paraggllei; è. 2:
eÅq ÉerÎn eÅsinai deÁn kauarÎn Ém¡tion °xonta kaù ¯n  m¶ ¯gkekoømhtaø tiq;
è. 3: uÕein xr¶ ¤nypÍdhton kaù prÎq t¢ Éer¢ prosinai; è. 4: ¯n Éer ¥n ti
¤koÕsion aÌma gnhtai, º xrys º ual¡tt perirraønesuai; è. 5: m¶ tøktein
¯n Éer; è. 59: eÅq ÉerÎn oÚ deÁ ¯ktrpesuai, oÚ g¢r p¡rergon deÁ poieÁsuai tÎn
ueÍn; è. 58: perù ueån mhu®n uaymastÎn ¤pøstei, mhd® perù ueøvn dogm¡tvn.
45
È. 6: wueÁra ¯n Éer m¶ kteønein; è. 8: spndein toÁq ueoÁq kat¢ tÎ oÝq t·q
kÕlikoq oÅvno× ³neken, kaù Ópvq m¶ ¤pÎ to× aÚto× pønhtai; è. 9: ¯n daktylø
m¶ wrein shmeÁon ueo× eÅkÍna; è. 41: oÚ deÁ t¢q levwÍroyq badøzein ÒdoÕq; è.
44: oÚd® eÅq perirrantµrion ¯mb¡ptein; è. 21: xrysÎn ¯xoÕs m¶ plhsi¡zein
¯pù teknopoiø; è. 39: tÎn ¥rton m¶ katagnÕnai; è. 54: ¤nmvn pneÍntvn t¶n
¸xä proskÕnei; è. 61: wortøon m¶ sygkauaireÁn ... synanatiunai d; è. 20: deÁ
tÎn dejiÎn ÞpodeÁsuai prÍteron; è. 43: ¤podhmo×nta ¯pù toÁq Óroiq ¤nepistrepteÁn; è. 27: gamcãnyxaq m¶ trwein; è. 53: prÎq ½lion tetrammnon m¶
Ïmøxein; è. 36: ddø eÅq u£kon m¶ ÏmÍrgnysuai; è. 52: par¢ lÕxnon m¶ ¯sop-
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a èásti jejich tìl,46 jeden pamatuje dokonce i na zdechliny;47 ale jiná maxima u rovnou prosazuje úplný zákaz masa (è. 14), nic nedbajíc toho,
e obìtovaná zvíøata být poívána mohla (è. 17). Jeden výrok hovoøí
o zákazu zabíjení ve svatyni (è. 4), ale druhý to vztahuje jen na vi (è.
6). Jiná akúsmata rozepisují druhy zapovìzených ryb,48 dalí vak uvádí obecnou zápovìï posvátných ryb (è. 12). Nìkteré výroky jsou témìø
synonymní49 nebo rozepisují do dvou výpovìdí to, co by bylo snadno
moné øíci v jedné.50 Protoe autorùm a tradentùm jednotlivých sbírek
sotva mohlo tolik nelogièností a rozporù uniknout, zdá se, e nemìly totoný obsah a e nìkteré výroky do nich byly zaøazeny døíve a jiné a
pozdìji.
4. Zpùsoby interpretace
Z výe uvedeného rozèlenìní vyplývá, e v seznamech masivnì dominují akúsmata pøísluející do ritualistické kategorie, kterou jsem uvedenými pøíklady ani zdaleka nevyèerpal. Jsou to shodou okolností pøesnì
ta akúsmata, na nì se nejvíce hodí název symbola. Byla to právì ona,
s jejich výkladem mìli veliké problémy u ve starovìku. Je nasnadì, e
etická a striktnì náboenská akúsmata typu neroï ve svatyni pøíli
dùvtipu nevyadovala, naproti tomu výroky, které formálnì náleejí do
tøetí Jamblichovy skupiny (co èinit a co ne), vzbuzovaly a vzbuzují nemalé rozpaky. Velmi výstinì se na toto téma vyjadøuje Jamblichos:51
trøzoy; è. 47: ¤pokarm¡tvn sån kaù ¤ponyxism¡tvn kat¡ptye; è. 48: ¤ponyxøsmasi kaù koyraÁq m¶ ¯poyreÁn mhd® ¯wøstasuai; è. 33: maxaør p×r m¶
skaleÕein; è. 31: mhd® s¡ron Þperbaønein.
46
È. 13: bílý kohout, è. 15: srdce, è. 16: mozek, è. 18: morek.
47
HIEROKLÉS, In Carm. aur. 26,14: citát viz výe.
48
PLÚTARCHOS, De lib. educ. 17, 12 E, aj.: mel¡noyroq; JAMBLICHOS, Protr. 21,
108,8: ¯ryuÁnoq.
49
Napø. è. 9: ¯n daktylø m¶ wrein shmeÁon ueo× eÅkÍna (Nenos na prstenu
obraz boha jako znamení) a è. 22: daktÕlion m¶ wÍrei (Nenos prsten).
50
Napø. è. 7: spond¶n d® m¶ katamÕonta proswresuai deÁn (Nelze provádìt úlitbu se zavøenýma oèima) a è. 8: spndein toÁq ueoÁq kat¢ tÎ oÝq t·q kÕlikoq (Ulévej bohùm u ucha èíe); nebo è. 47: ¤pokarm¡tvn sån kaù ¤ponyxism¡tvn kat¡ptye (Poplivej své odstøiené vlasy a nehty) a è. 48: ¤ponyxøsmasi
kaù koyraÁq m¶ ¯poyreÁn mhd® ¯wøstasuai (Na odstøiené nehty a vlasy nemoè
ani nelapej).
51
VP 86: ¯p ¯nøvn m®n oÝn ¯pilgetai tø deÁ, oÌon Óti deÁ teknopoieÁsuai
³neka to× katalipeÁn ³teron ¤nu ²ayto× ueån uerapeytµn, toÁq d® oÚdeùq lÍ-
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V nìkterých pøípadech je pøipojen dùvod, proè (èinit èi neèinit pøedepsaným zpùsobem), napøíklad e je nutné plodit dìti, aby èlovìk
místo sebe zanechal nìkoho, kdo bude slouit bohùm. V jiných pøípadech vak ádný dùvod uveden není. A nìkteré z uvádìných dùvodù se zdají být pøipojeny od zaèátku, zatímco jiné byly doplnìny
a pozdìji, napøíklad nelámat chléb, protoe to neprospívá pøi soudu v podsvìtí. Uvádìné pravdìpodobné dùvody tìchto zápovìdí
nejsou pýthagorejské, nýbr byly vynalezeny mimo kolu lidmi,
kteøí pro nì zkoueli vymyslet pravdìpodobný dùvod.
Podle tìchto slov tradenti pøedpokládali, e nìkterá akúsmata (zejména
ta ritualistická) musí mít nìjaký jiný, skrytý smysl, co je èinilo obtínými hádankami, které vyadují dùvtipné øeení. Sbírky je sice uvádìly,
ale jejich poøadatelé podle Jamblicha u pùvodní smysl neznali a o jeho
odhalení se pouze pokoueli.52 e toté platilo nejen o antických uèencích, ale i o lidech, kteøí se hlásili k pýthagorejství, ukazuje Plútarchùv
pýthagorejec Lucius, jen se úèastnil s ostatními hosty debaty, jaký význam jednotlivá akúsmata mají èi mohou mít.53 A jako Plútarchovi hosté náruivì odhalovali plauzibilní významy jednotlivých akúsmat, tak
nezùstávali pozadu ani tradenti sbírek èi jejich zlomkù a sami chybìjící
zdùvodnìní doplòovali. Základní kritérium jejich interpretace tvoøila,
jak Jamblichos otevøenì pøiznává, jakási blíe nespecifikovaná pravdìpodobnost (eÅkotologøa).
Nìkterá symbola byla asi u od poèátku opatøena jakýmsi výkladem,
ale nedochovalo se jich mnoho a témìø vdy se jedná o pseudozdùvodnìní, které ve skuteènosti nic neobjasòuje: ¤podhmån t·q oÅkøaq m¶
¯pistrwoy: ErinÕeq g¢r metrxontai;54 melanoÕroy ¤pxoy:
xuonøvn g¡r ¯sti ueån;55 ¤lektryÍna trwe m®n m¶ u×e d: mµn
goq prÍsesti. kaù °nia m®n tån ¯pilegomnvn dÍjei prospewyknai ¤p
¤rx·q, °nia d® pÍrrv: oÌon perù to× tÎn ¥rton m¶ katagnÕnai, Óti prÎq t¶n ¯n
doy krøsin oÚ symwrei. aÉ d® prostiumenai eÅkotologøai perù tån toioÕtvn
oÚk eÅsù Pyuagorikaø, ¤ll ¯nøvn °jvuen ¯pisowizomnvn kaù peirvmnvn
pros¡ptein eÅkÍta lÍgon.
52
Srov. té VP 82 a Protr. 21, 105,12-5. Seznam akúsmat uvádí napø. S TRUCK
2004, s. 103, pozn. 58.
53
Quaest. conv. VIII,7,1-2, 729 B-D.
54
JAMBLICHOS, Protr. 21, 107,14 a 114,29 (è. 43). Kdy se vydá na cestu, neobracej se k domovu, jinak s tebou pùjdou Erínye. Srov. té HIPPOLYTOS, Ref. VI,26.
55
JAMBLICHOS, Protr. 21, 107,3 a 112,1-2: Vyhýbej se rybì s èerným ocasem, nebo náleí podsvìtním bohùm. Srov. té VP 109.
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g¢r kaù ¼lø kauirvtai.56 Poslednì uvedené tvrzení vak cituje Diogenés Laertios s úplnì jiným odùvodnìním,57 co vzbuzuje podezøení, e
pùvodnì u sebe ádný výklad nemìlo, a e tedy i výe zmiòované výjimky nejsou ne dodateènì pøipojená odùvodnìní, která jen dost záhy
prolnula s textem.58 Podle Jamblicha, jen se v této souvislosti odvolával
na akúsmatika Hippomedonta z Asiné, Pýthagorás vechna akúsmata
sice vyloil a odùvodnil, ale protoe je následnì tradovalo pøíli mnoho
tupých tradentù, dolo k tomu, e se výklady ztratily a zùstala jen samotná hesla.59
Podle tohoto tvrzení se tedy za moèením proti slunci a sedáním na hrneèek pùvodnì skrývaly dùmyslné a hluboké etické a metafyzické pravdy, jene se ztratily.60 Tomu je nicménì velmi obtíné uvìøit. Jsou-li výroky tøetí skupiny konfrontovány se symboly skupiny první a druhé,
stává se jejich pøedpokládané utajení zcela nevysvìtlitelné, ponìvad
tato akúsmata zjevnì nijak zaifrována nejsou a znamenají pøesnì to, co
øíkají. Ba více, toté platí i pro øadu výrokù skupiny tøetí, které jsou uvedeny v jiných pýthagorejských i nepýthagorejských pramenech v naprosto doslovném významu (napø. è. 2, 4, 5, 11, 12 aj.). Pùvodní sbírka
proto nejspíe neobsahovala buï vùbec ádná odùvodnìní, anebo jen
nìkolik málo neinformativních.61 Vechny alegorizující a intelektualistické výklady se zdají být pozdìjí a zjevnì nepøesahují hellénistickou
dobu, v ní se staly obecnì rozíøenou interpretaèní praxí.62

56
JAMBLICHOS, Protr. 21, 107,18 a 116,11 (è. 16): Kohouta pìstuj, ale neobìtuj,
nebo je zasvìcen Mìsíci a Slunci. Srov. té VP 84.
57
DL VIII,34: ¤lektryÍnoq m¶ ©ptesuai leyko×, Óti ÉerÎq to× MhnÎq kaù
Ékthq: tÎ d »n tån ¤gauån: t te Mhnù ÉerÍq: shmaønei g¢r t¢q ëraq (Nemìli se dotýkat bílého kohouta, ponìvad je zasvìcen Mìsíci; ponìvad pøedstavuje prosebníka a prosba byla pokládána za dobrou vìc; ponìvad ohlauje hodiny).
58
Srov. HÖLK 1894, s. 27, a ZHMUD 1997, s. 97.
59
VP 87. HÖLK 1894, s. 11 a 18, DELATTE 1915, s. 306.
60
To se snaili prokázat i GÖTTLING 1851, s. 284, DELATTE 1915, s. 287n. a STRUCK
2004, s. 99 a 102.
61
PHILIP 1963, s. 190. Srov. té VON FRITZ 1963a, s. 194.
62
GUTHRIE 1962, s. 184, BURKERT 1972, s. 174-175, ZHMUD 1997, s. 96-99, a zèásti
i RIEDWEG 2002, s. 92 a 100-101. Tento bod je ovem velmi sporný, ponìvad urèitý
typ alegoreze ojedinìle existoval u v 6. a 5. st. pø. n. l. a pýthagorejci bývají poèítáni
k tìm, kteøí ji zaèali prosazovat (srov. ROBERT M. GRANT, Dietary Laws among Pythagoreans, Jews, and Christians, in: Harvard Theological Review 73, 1980, s. 299-310
[dále GRANT 1980], zde s. 308 a STRUCK 2004, s. 103).
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Hlavní dùvod vzniku tìchto výkladù lze snadno nahlédnout. Tradenti
vìdìli, e Pýthagorás k výkladu pouíval zvlátní symbolický jazyk.63
Neuniklo jim také, e pýthagorejci uchovávali urèité tajné nauky64 a e
èást z nich pøedstavovaly Pýthagorovy výroky, které byly støeeny pøed
nezasvìcenci.65 Odtud u byl jenom krok k pøedpokladu, e takovou tajnou naukou jsou akúsmata, která je mátla svou jednoduchou pøímoèarostí a primitivitou. Podle Jamblicha se normálnímu èlovìku akúsmata
jeví jako nejasné, smìné a bezcenné babské vásty, zatímco po náleitém výkladu se z nich stávají dokonale prùzraèná moudra boské povahy.66 Pøedpokládaná souvislost akúsmat s pýthagorejskou naukou také
osvìtluje pravdìpodobnost interpretací jednotlivých tradentù, tento
princip je spoleèný i tìm nejodlinìjím výkladùm. Podívejme se na nìkolik pøíkladù:
Zákaz noení vyobrazení boha na prstenu (è. 9) vysvìtloval Jamblichos nutností dret takový posvátný pøedmìt doma v èistotì a vzdáváním úcty vycházejícímu slunci.67 Avak podle Porfyria to znamenalo
nesdìlovat kadému názory o bozích a podle Klémenta odvracet se od
smyslových vìcí k inteligibilním.68 Za zápovìdí srdce (è. 15) vidìl Jamblichos výzvu k nerozruování jednoty a soudrnosti vekerenstva,
avak Athénaios výcvik v odolnosti vùèi bolesti a Diogenés Laertios
výstrahu pøed trápením due alem.69 Nepoutìt vlatovky do domu (è.
26) prý znamenalo nepøijímat do domu mluvky a neplatící darmojedy,
ale také nevpoutìt lenivce a hlupáky do pýthagorejského spolku.70
63
ARISTOTELÉS, Frg. 196 = PORFYRIOS, VP 41: °lege d tina kaù mystik trÍp
symbolikåq, ª d¶ ¯pù plon Aristotlhq ¤ngracen ([Pýthagorás] pronáel
urèité vìci mystickým a symbolickým zpùsobem, z nich vìtinu zapsal Aristotelés).
64
KLÉMÉNS, Strom. V,9,58,1: oÚ mÍnoi ¥ra oÉ PyuagÍreioi kaù Pl¡tvn t¢
poll¢ ¯pekrÕptonto; JAMBLICHOS, VP 227: di¢ symbÍlvn ¥llµloiq oÉ ¥ndreq
¸nøttonto a 223: Þpomnµmata tina kewalaiãdh kaù symbolik¢ syntaj¡menoi;
ASKLÉPIOS, in Met. 44,13-4: oÉ g¢r PyyagÍreioi mÕuoiq m®n oÚk ¯kxrhnto, ¤ll¢
symbÍloiq. STRUCK 2004, s. 101-102.
65
JAMBLICHOS, VP 104 a Protr. 21, 106,5-9, [LÝSIS], Epist. ad Hipp. 1, PLÚTARCHOS,
Frg. 202 = STOBAIOS, Anth. III,1,199. THOM 1994, s. 94 a 102, ZHMUD 1997, s. 102,
STRUCK 2004, s. 101-102.
66
VP 105 a 227.
67
VP 84 a 256.
68
PORFYRIOS, VP 42; KLÉMÉNS, Strom. V,5,28,4-5.
69
JAMBLICHOS, Protr. 21, 123,3; ATHÉNAIOS, Deipn. X, 459 D; DL VIII,17-8 (viz té
PLÚTARCHOS, De lib. educ. 17, 12 F, MANTISSA PROVERB. II,10, aj.).
70
PLÚTARCHOS, Frg. 93 a Quaest. conv. VIII,7,1, 727 F (srov. té KLÉMÉNS, Strom.
V,5,27,1, PORFYRIOS, VP 42); JAMBLICHOS, Protr. 21, 119,4.
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V zákazu sedat na choiníx (è. 32) spatøovali tradenti výzvu, aby adept
nespoléhal na pomíjející potravu (Tryfón), pøedvídavì plánoval na zítøek (Plútarchos), byl pracovitý a vyhýbal se zahálce (Plútarchos), horlivì se vìnoval filozofii a péèi o dui (Jamblichos) a nezatajoval spravedlnost (Filoponos).71 V akúsmatu netrhej chléb (è. 39) tradenti opìt
odhalili obavu z trhání pospolititosti a pøátelství, ze soudu v Hádu, ze
zbabìlosti, posvátnost dìlení vesmíru (Diogenés Laertios) èi vìtného
znamení (Jamblichos), nebo potøebnost finanèní prozíravosti a sobìstaènosti (Hippolytos).72
Tyto ukázky demonstrují, e tradenti zcela zmìnili ánrové dìlení
akúsmat, které jsem orientaènì zavedl.73 K tomu vyuili takøka výhradnì ritualistické výroky, z nich vytvoøili výpovìdi rigoróznì etické nebo
náboenské, které byly v pùvodním èlenìní zastoupeny asi jen skromnì.74 K tomu se nìkteøí z nich i výslovnì pøiznávali.75 Akúsmata èi jejich èásti, do nich se ádný takový hlubí smysl dosadit nedal (a není
jich málo), buï vynechávali,76 nebo transformovali do pøíhodnìjího
71
TRYFÓN, Rhet. graec. III,193,31 (viz té MANTISSA PROVERB. I,58); PLÚTARCHOS,
Quaest. conv. VII,4,6, 703 E; PLÚTARCHOS, De lib. educ. 17, 12 F (srov. té EUSTATHIOS, In Hom. Od. II,188,24-5); JAMBLICHOS, Protr. 21, 116,26; FILOPONOS, In De
anim. 116,30-1.
72
DL VIII,35; JAMBLICHOS, VP 86; HIPPOLYTOS, Ref. VI,27. K výkladu srov. ROCCASERRA 1982, s. 333, pozn. 57.
73
Srov. RIEDWEG 2002, s. 91-92, jen k podobným závìrùm dospìl po srovnání výkladù tých akúsmat u Porfyria a Jamblicha.
74
Srov. HÖLK 1894, s. 35, BOEHM 1905, s. 5-6, a BURKERT 1972, s. 174, podle nich
s rozsáhlými alegoricko-etickými výklady pøiel a Androkydés v 1. st. pø. n. l.
75
Srov. PLÚTARCHOS, Quaest. conv. VIII,7,4, 728 B: ta×tð eÅpän ¯gã moi dokå
poi·sai lÍgvn ¥deian: eÚuarsåq g¢r ¹dh toÁq ¥lloiq symbÍloiq pros·gon,
¸uik¢q ¯pieikåq poioÕmenoi t¢q lÕseiq aÚtån. (Má slova, jak se mi zdá, poskytla volnost projevùm ostatních, nebo nyní se bez obav vrhali na dalí symbola a nabízeli jejich výklady, které byly pøevánì etické). FILOPONOS, In De anim. 116,29-30:
Óti g¢r di¢ symbÍlvn ¯dødaskon oÉ PyuagÍreioi, prÍdhlon kaù poll¡kiq
eÅrµkamen: Óuen kaù t¢ ¸uik¢ aÚtån paragglmata toia×ta (Je toti zcela
zøejmé, e pýthagorejci vyuèovali prostøednictvím symbolù, to jsme zmiòovali ji vícekrát. Proto i jejich etické výroky vypadají následujícím zpùsobem [následují etické
výklady è. 32, 42, 33, 30 a 43]. Srov. HÖLK 1894, s. 65.
76
BURKERT 1972, s. 174, uvádí jako pøíklad zápovìï ryb melanúros, triglé a akaléfé
(srov. PLÚTARCHOS, Quaest. conv. IV,5,2,8, 670 D, GELLIUS, Noct. Att. IV,11,12, DL
VIII,33), z nich do akúsmat pronikl pouze melanúros (blíe neznámá èernoocasá
ryba), k nìmu bylo snadné pøipojit (nepravdìpodobné) výklady, e se za ním skrývají lidé s èerným charakterem (PLÚTARCHOS, De lib. educ. 17, 12 E), lháøi zatemnìní
lí (TRYFÓN, Rhet. graec. III,193, CHOIROBOSKOS, Rhet. graec. III,253,13) nebo úcta
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znìní.77 Nìkdy také vhodné výroky jednodue pøedpokládali na základì
èetby autorù, v nich spatøovali pýthagorejce nebo jejich pøívrence
a znalce. Napøíklad akúsmata, která se nápadnì shodují s tezemi Platóna (a jiných starích filozofù), jsou témìø jistì plodem dodateèné akúsmatizace.78 Jak lákavé je takový krok uèinit, dokazují i nìkteøí moderní stoupenci primárnì náboenského charakteru akúsmat,79 kteøí obèas
v pramenech takové výpovìdi vyhledávají a prohlaují je za prozaizovaná symbola.80
Výklady výrokù pùsobí èasto velmi násilnì, ale a na výjimky nebývají zcela svévolné; obèas k nim lze i dohledat paralely v jiných pýthagorejských pojednáních. To také dále vyjasòuje povahu výe zmiòované pravdìpodobnosti, jí se tradenti pøidrovali. Dochované interpretace
se toti zdají být výsledkem snahy pøevést nesrozumitelný èi nevhodný
výrok na nìjakou ji známou pouèku, která byla povaována za pýthagorejskou, nebo by za takovou být pokládána mohla. Tradenti se soustøeïovali na ivot pýthagorejcù a zdùrazòovali jeho etiènost a religiozitu, ale z jejich výkladù  stejnì jako z akúsmat samotných  pøirozenì
nijak nevyplývá, e takový ivot pùvodní èi nìjací pozdìjí pýthagorejci opravdu vedli. Jejich intrepretace jsou projektivní a vidí jenom to, co
vidìt chtìjí. To více ne názornì pøedvádí Jamblichos v Protreptiku,
kde za témìø vemi výroky dùvtipnì odhaluje výzvy k horlivému (novok podsvìtním bohùm, kterým bývala èasto zasvìcena èernì zbarvená zvíøata (JAMBLICHOS, Protr. 21, 107,3 a 112,1-2, VP 109).
77
Nejèastìji je z takových manipulací podezírán Jamblichos, jeho nìkteøí badatelé obviòují  podle veho právem  i z vymýlení nových akúsmat (HÖLK 1894, s. 67,
PHILIP 1963, s. 193, GRANT 1980, s. 301).
78
Srov. è. 1 a 72  PLATÓN, Leg. IV,717 A-B; è. 57  Leg. VI,773 E; è. 63  Theag.
122 B, Epist. V,321 C (srov. GÖTTLING 1851, s. 283); è. 67  Leg. V,732 C, Resp.
III,388 E (srov. PHILIP 1963, s. 193); TÍMAIOS, FGrHist 566 F 13a-b = DL VIII,10 
Phaedr. 279 C, Lys. 207 C, Resp. 424 A aj.; TÍMAIOS, FGrHist 566 F 13b = DL VIII,10
 Leg. VI,757 A; JAMBLICHOS, VP 82: tø ¯sti tÎ ¯n DelwoÁq manteÁon; tetraktÕq:
Óper ¯stùn ¼ ¨rmonøa, ¯n  aÉ Seir·neq (Co je vìtírna v Delfách? Tetraktys, která pøedstavuje harmonii, v ní zpívají Seirény)  Resp. X,617 B-C; AILIÁNOS, VH
IV,17, PORFYRIOS, VP 41: ¼ Æriq °wasken êq aÅg¶ to× ¼løoy ¯stø (Duha je záøe
slunce)  ANAXIMENÉS, DK 13 A 7, A 18.
79
Napø. HÖLK 1894, s. 35 a 39, soudí, e vìtina výrokù v Aristotelovì sbírce mìla
náboenskou povahu a e právì na nì JAMBLICHOS, VP 85, naráel.
80
BOEHM 1905, takto získal výroky è. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 28, 55, 68, 69, 73, 74,
které jsou krajnì spuriózní (pramenem vech je JAMBLICHOS, VP 152-6); podobnì si
poèínal i DELATTE 1915, s. 295n., jen se vak neomezoval jen na Jamblicha.

01vitek2.pm6

360

24.2.2009, 14:51

PÝTHAGOREJSKÁ AKÚSMATA

361

platónskému) filozofování tak køiklavì nepøimìøeným zpùsobem, e je
a priori zbavuje jakékoli pravdìpodobnosti.81
Jestlie vak akúsmata ádný skrytý smysl nemìla, nezbývá ne se
vrátit k provedenému obsahovému rozèlenìní a vyvodit z nìj dùsledky,
ponìvad v hrubých rysech obsahuje témìø vechny body, na nì se
podle pramenù zamìøovala Pýthagorova nauka a kola. Dochovaná
akúsmata se vak daleko nejvíce soustøeïují na tzv. ritualistickou stránku, ji zase jen vzácnì zohledòovala pýthagorejská nauka známá z jiných zdrojù. Pokud vak ritualistická akúsmata neskrývala ádné tajné
a hluboké významy a vyadovala doslovnì to, co øíkala, pak to dosti
podstatným zpùsobem promìòuje obraz nauky, kterou by mìla obsahovat. ánrovì toti patøí do oblasti lidové povìry, která rùznými zpùsoby
prorùstala celou antikou od zaèátku a do konce.82
V nìkterých pøípadech se symbola s povìrami doslovnì shodují.
Pøíkazy Nemoè proti slunci a Bìhem obìti si nestøíhej nehty83 se
objevují u Hésioda (a u mnoha dalích autorù a národù) a znamenaly
pøesnì to, co øíkají.84 Akúsmata Vykroè pravou nohou a Kdy vyra81
Protr. 21,108,16-126,6. HÖLK 1894, s. 67, BOEHM 1905, s. 6. Podobný, by ne tak
extrémní pøípad pøedstavují i alexandrijtí novoplatonici Filoponos a Olympiodóros
(6. st. n. l.), kteøí zcela svévolnì vyloili hned tøi akúsmata (è. 42, 43 a 61) jako zápovìï sebevrady, její oprávnìnost se spolu s Platónem snaili vyvrátit (HENRY DOMINIQUE SAFFREY, Une collection méconnue de symboles pythagoriciens, in: Revue des
études grecques 80, 1967, s. 198-201, zde s. 201). Násilnost tìchto dodateèných výkladù kritizuje i VON FRITZ 1963a, s. 194.
82
Poprvé na tuto skuteènost upozornili CHRISTIAN AUGUST LOBECK, Aglaophamus
sive de theologiae mysticae graecorum causis, Regimontii 1829, s. 248-249 [dále LOBECK 1829], ERWIN ROHDE, Die Quellen des Jamblichus in seiner Biographie des Pythagoras, in: Rheinisches Museum 26, 1871, s. 554-576 [dále ROHDE 1871], zde s.
561, a 27, 1872, s. 23-61 [dále ROHDE 1872] (43 výrokù je prý urèitì projevem povìry
a 13 dalích s velkou pravdìpodobností) a HÖLK 1894, s. 2, masivnì ji pak doloil ve
své disertaci Rohdeho ák BOEHM 1905, s. 6-8 (výklad) a 8-56 (komentáø), jen témìø
ke vem symbolùm dohledal paralely v antické a pozdìjí evropské povìøe (ze 75 jím
uvádìných symbolù jich prý má tento pùvod 56). Následující badatelé tento názor vesmìs sdílejí (srov. napø. PHILIP 1963, s. 192, nebo PARKER 1983, s. 291-297), ale znaènì se lií v míøe jeho zastávání a v hodnocení jednotlivých výrokù.
83
È. 53: prÎq ½lion tetrammnon m¶ Ïmøxein; JAMBLICHOS, Protr. 21,108,1
(srov. è. 49): par¢ uysø m¶ Ïnyxøzoy.
84
HÉSIODOS, Op. 727 a 742-3. BOEHM 1905, s. 49-50, NILSSON 1967, s. 705, MARTIN
L ITCHFIELD WEST, Hesiod: Works and Days, Oxford 19962, s. 333-335 a 339-340,
a WEST 1971, s. 217, pozn. 5. Naproti tomu GÖTTLING 1851, s. 287, je pevnì pøesvìdèen, e stejnì znìjící akúsmata mìla úplnì jiný (tj. intelektuálnì-etický) smysl.
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zí na cestu, neobracej se k domovu85 vycházejí z magických pravidel,
která se vztahovala na opoutìní domu a pobyt na cestì.86 Zákaz sbírat
jídlo spadlé ze stolu (è. 19) opìt souvisí se snahou vyhnout se patnému
znamení, nebo takové jídlo náleelo mrtvým, kteøí by se pøi krácení
svých práv mohli rozhnìvat a nìkoho usmrtit.87 Výzva k poplivání odstøiených vlasù a nehtù (è. 47) pøedstavuje transkulturnì rozíøenou povìru, podle ní poplivání (èi pomoèení) pøeruuje magické pouto mezi
odøezanými èástmi a jejich vlastníkem, aby je èarodìjníci nemohli zneuít k jeho ovládnutí (zaiva nebo po smrti).88 Také varování pøed pomocí s nakládáním bøemene (è. 61) moná vyjadøuje obavu z neznámého
(magického) pøedmìtu a z potencionálnì kodlivého èi nakalivého pøenáení jeho obsahu na pomocníka a jeho okolí.89 O povìru se opírá dále
zápovìï obìti bílého kohouta (è. 13), který byl posvátným ptákem slunce èi mìsíce a zapuzovatelem neèistých a temných sil,90 nebo doporuèování dotýkat se pøi hømìní zemì (è. 55), ponìvad místa, do nich udeøil
blesk, byla nedotknutelná.91 A tak by bylo mono pokraèovat.
85
È. 20: deÁ tÎn dejiÎn ÞpodeÁsuai prÍteron; JAMBLICHOS, Protr. 21,107,14
(srov. è. 43): ¤podhmån t·q oÅkøaq m¶ ¯pistrwoy.
86
GÖTTLING 1851, s. 291, BOEHM 1905, s. 27-28 a 47-48, NILSSON 1967, s. 706, PARKER 1983, s. 292. Ve, co zaèínalo pravou nohou, slibovalo pøíznivé poøízení, naopak
levá noha (èi levá strana vùbec) pøedznamenávala netìstí (JÓANNÉS CHRÝSOSTOMOS, In
Epist. ad Ephes. IV,12, PG LXII,92,32, PETRONIUS, Sat. 30, APULEIUS, Met. I,5, SUETONIUS, Aug. 92, PLINIUS, NH XXVIII,38, SUDA, s. v. prãt podø). Podobnì obrácení na
cestì jednak prohazovalo pøíznivou pravou stranu za nepøíznivou levou, a zpochybòovalo tak v dùsledku smìr cesty a její úspìnost, jednak mohlo vést k odhalení
a nepøíznivé reakci daimonských sil, které se èlovìku drely za zády a nepøály si být
spatøeny (pøíklady uvádí BOEHM 1905, s. 47-48).
87
PLINIUS, NH XXVIII,27, ARISTOFANÉS, Frg. 305 = DL VIII,34, ATHÉNAIOS, Deipn.
X,427 E, BOEHM 1905, s. 26-27, NILSSON 1967, s. 706. Jiný (= duchovní) význam výroku bezúspìnì brání GÖTTLING 1851, s. 313.
88
BOEHM 1905, s. 49-51, NILSSON 1967, s. 705. Z podobných dùvodù se nìkterým
sakrálním osobám pøi urèitých pøíleitostech nedoporuèovalo, aby se èesaly a støíhaly
si nehty (OVIDIUS, Fasti III,397 a VI,227-231).
89
MIROSLAV MARCHOVICH, Pythagorica, in: Philologus 108, 1964, s. 29-44, zde s.
43-44, ète výrok v následujícím smyslu: Keine (unbekannte) Bürde soll man abladen
und in unseren Nähe halten, sondern sich von ihr losmachen und sie einem anderen
weitergeben. GÖTTLING 1851, s. 305, HÖLK 1894, s. 35, a BOEHM 1905, s. 57, tento
výrok øadí mezi akúsmata etická.
90
BOEHM 1905, s. 20-23, NILSSON 1967, s. 704. Naopak DELATTE 1915, s. 289-290,
se snaí prokázat mystickou intelektualitu výroku tím, e ho propojuje s akúsmatem
o slunci a mìsíci, které jsou ostrovy blaených.
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5. Pùvod
Z analýzy ritualistických nebo spíe magických akúsmat vyplývá, e
èást z nich pochází ze starí doby, ne il Pýthagorás, a e proto Mistr
ani ádný jeho pøímý ák nemohou být jejich autory.92 Na druhé stranì
muselo mít zaøazení takového mnoství magických pravidel, která se
s výjimkou magických papyrù snad nikde jinde nevyskytují v tak velké
koncentraci, do sbírky pýthagorejských pouèek nìjaký dobrý dùvod.
Podobné pøitahuje podobné, øíkali Øekové, co implikuje, e musela
existovat u dosti záhy nìjaká akúsmata magického typu, k nim byly
výroky podobného raení pøipojovány pozdìji. A protoe je jen málo
pravdìpodobné, e by je nìkdo mohl vymyslet nebo imputovat do materiálu, který k tomu neskýtal vùbec ádnou záminku, musela ritualistická akúsmata tvoøit souèást sbírek u od samotného zaèátku.93
Pokud by nìkterá z nich pouíval u Pýthagorás,94 bylo by nutné pøipustit, e pùvodní kola nebyla tak prùzraènì racionální a intelektualistická, jak prosazují pozdní prameny. V takovém pøípadì by se pùvodní
Pýthagorova nauka jevila znaènì magickou a primitivní a naprosto postrádající stopy jakékoli vìdy a filozofie.95 Stoupenci Pýthagorovy vìdeckosti ovem tvrdí, e akúsmata v ádném pøípadì v Mistrovì kole
pouívána nebyla (nebo alespoò ne vemi áky), nebo nikdo, kdo by se
podle nich choval, nemohl ít ani normálním ivotem, nato pak dìlat
reálnou politiku; musela tudí vzniknout pozdìji.96

91
BOEHM 1905, s. 54-55, NILSSON 1967, s. 72-73 a 706. Dotyk mìl tedy chránit pøed
zásahem blesku, nebo boskému poslu jakoby znemoòoval na takové místo sjet
a zneèistit se. Na dùmyslnì odhaleném morálním smyslu trvá GÖTTLING 1851, s. 305.
92
GUTHRIE 1962, s. 183, BURKERT 1972, s. 169, PHILIP 1966, s. 136, THOM 1994,
s. 94, ZHMUD 1997, s. 98, RIEDWEG 2002, s. 92.
93
BURKERT 1972, s. 178, THOM 1994, s. 94.
94
Jak se domnívají napø. GÖTTLING 1851, s. 284, BURKERT 1972, s. 178, WEST 1971,
s. 215, ROCCA-SERRA 1982, s. 336, nebo KIRK  RAVEN  SCHOFIELD 2004, s. 304,
STRUCK 2004, s. 97-98.
95
ZELLER  NESTLE 1923, s. 410, pozn. 1, CHARLES JOSSERAND, Les Symboles pythagoriciens de Collenuccio, in: Lantiquité classique 1, 1932, s. 145-171, zde s. 145,
NILSSON 1967, s. 706-707, GUTHRIE 1962, s. 182-183, BURKERT 1972, s. 176-177.
96
ZHMUD 1997, s. 93-94 a 98-100, zèásti té JOHN BURNET, Early Greek Philosophy,
London 19304, s. 96 [dále BURNET 1930]. Na nemonost zachovávání rigorózních etických pravidel upozoròují také KIRK  RAVEN  SCHOFIELD 2004, s. 301-302.
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Tehdy se na scénì opìt vynoøují akúsmatici, kteøí prý jako posluchaèi (¤kroataø) v Pýthagorovì kole tvoøili vìtinu.97 Podle Jamblicha
filozofie akúsmatikù spoèívá v zaslechnutých výrocích (akúsmata),
které nejsou dokázány a chybí jim výklad, ale pøesto se nejlepího
(praktického) poznání dobírají ti, kteøí si je nejvíce osvojí; to prý je
mínìní (vech) pýthagorejcù.98 Tato teze chtìla zjevnì pøipomenout
údajné rozdíly a spory mezi prakticky a náboensky zamìøenými akúsmatiky a vìdì a teorii oddanými mathématiky a zanechat dojem, e
akúsmata pøedstavovala nejdùleitìjí nauku akúsmatikù právì tak, jako
tvoøila mathémata (vìdy) základní obsah èinnosti mathématikù.99
Mnozí badatelé tento výklad akceptují,100 ale z nìkolika dùvodù je
naprosto nehodnovìrný:101 za prvé se (rùzná) jména údajnì odtìpených
frakcí pùvodní koly objevují a v 3. st. n. l.102 a výklady k nim pøipojené obsahují nemálo rozporù a nepravdìpodobností (nejvíce je jich právì
u Jamblicha);103 za druhé jsou zásadnìjí rozdíly mezi pýthagorejci doloeny a ve 4. st. pø. n. l., co øadu støízlivìji uvaujících badatelù pøivedlo k názoru, e legenda o dvou kolách vznikla v reakci na tyto rozpory a tehdy,104 ale moná také a v prùbìhu hellénismu nebo v okruhu
novopýthagorejcù;105 a koneènì za tøetí sám Jamblichos se s ostatními
prameny shoduje na tom, e základním zdrojem vekeré výuky byly PýVP 30: oÉ d® polloù ¤kroataø, oàq ¤koysmatikoÖq kalo×sin.
VP 82: °sti d® ¼ m®n tån ¤koysmatikån wilosowøa ¤koÕsmata ¤napÍdeikta kaù ¥ney lÍgoy, Óti oßtvq prakton, kaù t§lla, Ósa par ¯keønoy
¯rruh, ta×ta peiråntai diawyl¡ttein êq ueÁa dÍgmata, aÚtoù d® par aÞtån
oÛte lgein prospoio×ntai oÛte lekton eÈnai, ¤ll¢ kaù aÞtån Þpolamb¡noysi toÕtoyq °xein bltista prÎq wrÍnhsin, oÊtineq pleÁsta ¤koÕsmata °sxon.
99
VP 87.
100
GÖTTLING 1851, s. 289, PAUL TANNERY, Sur le secret dans lécole de Pythagore,
in: Archiv für Geschichte der Philosophie 1, 1888, s. 28-36 [dále TANNERY 1888], zde
s. 32, DELATTE 1915, s. 271-272, NILSSON 1967, s. 707, VON FRITZ 1963a, s. 193-194,
JOHAN C. THOM, The Pythagorean Golden Verses, Leiden  New York  Köln 1995
[dále THOM 1995], s. 83, CHARLES H. KAHN, Pythagoras and the Pythagoreans, Indianapolis  Cambridge 2001 [dále KAHN 2001], s. 15-16, aj.
101
ROHDE 1871, s. 560, HÖLK 1894, s. 5-7.
102
KLÉMÉNS, Strom. V,9,59,1. ZELLER  NESTLE 1923, s. 400-401, ZHMUD 1997, s.
100-101.
103
Srov. ZELLER  NESTLE 1923, s. 412-415, ROHDE 1871, s. 559-560, TANNERY
1888, s. 30-55, DELATTE 1915, s. 308-312, BURKERT 1972, s. 194-195.
104
ROHDE 1871, s. 560, BURKERT 1972, s. 196-197 a 201-205.
105
ZELLER  NESTLE 1923, s. 415, pozn. 1, ROHDE 1871, s. 560 a 562, HÖLK 1894, s.
5-10, ZHMUD 1997, s. 102-104.
97

98
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thagorovy pøednáky, které poslouchali spoleènì vichni áci (jen ho ti
mladí a níe postavení nesmìli vidìt):106 proto se také nazývali spoluposluchaèi (Òm¡kooi) a celá kola nesla jméno spoleèná posluchárna
(ÒmakoeÁÍn).107
Autorem pøiøazení symbol akúsmatikùm by docela dobøe mohl být
sám Jamblichos, ponìvad termín akúsma uíval výhradnì on a vdy
jen v pasáích pojednávajících o akúsmaticích.108 Moná tak uèinil
v polemice se starími autory eticistních a intelektualistických interpretací výrokù, kteøí paradoxnì pøedpokládali, e reprodukují moudra mathématikù nebo je alespoò píí v jejich duchu. Nìkteøí badatelé proto
pøedpokládají dva zdroje výrokù s odliným smyslem, tj. jednoduché
pouèky tradované akúsmatiky a sloitìjí (hlubí) výzvy prostøedkované
mathématiky.109 Kdyby vak akúsmata opravdu pøedstavovala jen primitivní (morální) výzvy nebo mìla jiný smysl, který by akúsmatici neznali, sotva by pro nì mohla mít nìjaký smysl. Pokud by tvoøila po pìt
let hlavní, nebo dokonce jedinou náplò jejich výuky, nemìli by potuchy
nejen o nejjednoduích vìdách, jejich znalost jim tradenti velkomyslnì pøipisovali, nýbr vùbec o nièem.110 ádný tradent se také neodváil
tvrdit, e akúsmata nebyla pro mathématiky platná. Kromì toho nìkterá
akúsmata, je Jamblichos zaøadil do druhé skupiny (co je nej-), odpovìï prvoplánovì poskytují, z èeho je zøejmé, e dochované seznamy
výrokù ádné striktní dìlení mezi teorií a praxí a otevøeným a skrytým
vìdìním nedokumentují.
106
VP 72: aÚtoù d® ... met¢ t¶n pentaet· sivp¶n ¯svterikoù loipÎn ¯gønonto
kaù ¯ntÎq sindÍnoq ¯pµkoyon to× PyuagÍroy met¢ to× kaù blpein aÚtÍn: prÎ
toÕtoy d® ¯ktÎq aÚt·q kaù mhdpote aÚt ¯norånteq meteÁxon tån lÍgvn di¢
cil·q ¤ko·q (Sami [uchazeèi o pøijetí] ... se po pìtiletém mlèení stávali ,esoteriky,
poslouchali Pýthagoru bez záclony a mohli ho spatøit. Pøedtím se úèastnili jeho výkladù pouze prostøednictvím naslouchání a za záclonou, ani ho smìli spatøit. HÖLK 1894,
s. 14-15.
107
JAMBLICHOS, VP 30 a 73, PORFYRIOS, VP 20, OLYMPIODÓROS, In Alcib. 132,12.
108
Srov. VP 82-3, 85 a 140. ZHMUD 1997, s. 101-103.
109
GÖTTLING 1851, s. 289, takto rozlioval mezi jednoduchými akúsmaty pøísluejícími akúsmatikùm a mystickými symboly pøísluejícími mathématikùm. Velmi podobnou pozici zaujali také BURNET 1930, s. 96, a VON FRITZ 1963a, s. 194, a TÝ, s. v. Pythagoreer, in: RE II A XXIV, 1963, sl. 209-268 [dále VON FRITZ 1963b], zde s. 257,
kteøí pøedpokládají (rùznì staré) výroky s významem doslovným i symbolickým a dva
smìry v pýthagorejském hnutí, které je tradovaly. Vzdor tomu je zcela nesporné, e
rùzná jména výrokù oznaèovala naprosto toté (ROHDE 1871, s. 561, HÖLK 1894, s. 1214, THOM 1994, s. 94).
110
Srov. ZHMUD 1997, s. 94.
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6. Autorství
Nebyla-li vak akúsmata vytvoøena pro akúsmatiky ani pro mathématiky, ani je nelze ztotonit s naukou ádné z tìchto kol, kdo a pro koho je
sestavil? Pýthagorás to témìø jistì nebyl, i kdy je dosti pravdìpodobné,
e mu na konci 5. století a ve století následujícím byly nìjaké výroky
akúsmatického typu pøisuzovány. Akúsmata v kadém pøípadì nepøedstavují nejstarí Pýthagorovu nauku, nýbr spíe jakousi její hypotetickou kostru, na ni pozdìjí prameny nabalovaly dalí a dalí tkánì. Nìkteré kosti tohoto skeletu zajisté mohou pocházet z nejstarí Mistrovy
nauky,111 to platí zejména o nìkterých pøedpisech dietetických a o blíe
neurèitelném poètu pokynù magicko-ritualistických. Zároveò je zøejmé,
e nìkteré prvky musely být pøipojeny mnohem pozdìji: sem patøí pøedevím výroky etické, které mìly zèásti pøedobraz ve výrocích sedmi
mudrcù (viz par. 2), zèásti u Platóna a jiných starích filozofù (viz par.
4); výroky z druhé Jamblichovy skupiny (co je nej-);112 a výroky tøetí
skupiny, které pauálnì zobecòovaly to, co jiná akúsmata peèlivì vypoèítávala (viz par. 3).113
Vechny provedené rozbory naznaèují, e poøadatel nejstarí sbírky
byl do znaèné míry totoný s autorem øady v ní obsaených výrokù.
Teoreticky by jím mìl být Anaximandros z Mílétu mladí, který il buï
v druhé polovinì pátého století, nebo v první polovinì století ètvrtého
(par. 1).114 Avak název Anaximandrovy sbírky zní Výklad pýthagorejských symbolù, aèkoli výe provedené analýzy prokázaly, e nejstarí
sbírka ádné výklady neobsahovala. Na Anaximandra se také neodvolával ani jediný z tradentù, kteøí se sbìrem a výkladem akúsmat zaobírali.
Nejvìtí pochybnosti ovem vzbuzuje Sudova datace, ponìvad byzant111
ZELLER  NESTLE 1923, s. 410, pozn. 1, VON FRITZ 1963a, sl. 194-195, THOM
1994, s. 94.
112
HÖLK 1894, s. 4 a 34, jejich vznik klade a do Aristotelovy doby. Nìkteøí interpreti sice pokládají tato akúsmata za nejstarí a jedinì pravé Mistrovy pouèky, které
byly tradovány ve formì otázky a odpovìdi na zpùsob primitivního katechismu (DELATTE 1915, s. 306-307, THOM 1994, s. 101-102, ZHMUD 1997, s. 99, zèásti i KIRK 
RAVEN  SCHOFIELD 2004, s. 304), ale za jejich pozicí jasnì prosvítá nedokázaný pøedpoklad, e Pýthagorás byl zejména vìdec a s povìrou a rituály nemìl nic spoleèného.
113
Srov. NILSSON 1967, s. 706-707.
114
DELATTE 1915, s. 285-287, PHILIP 1963, s. 192, NILSSON 1967, s. 703, pozn. 2,
RIEDWEG 2002, s. 91, STRUCK 2004, s. 97-98, aj.
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ský lexikograf z 10. století sotva mohl mít ponìtí o pøesných datech vlády perského krále a takøka neznámého historika, který pùsobil o 1500
let døíve. Nìkteøí odborníci proto soudí, e Suda Anaximandra chybnì
zamìnil za Alexandra (Polyhistóra) z Mílétu (1. st. pø. n. l.),115 jen
o akúsmatech témìø urèitì psal.116 A u vak mají pravdu, nebo ne, pokud spis o akúsmatech pod Anaximandrovým jménem skuteènì koloval,
musel vzniknout pozdìji, tj. nìkdy v prùbìhu hellénismu, pøípadnì a
v dobì øímské.
V takovém pøípadì zùstává jako nejstarí tradent Aristotelés, jen
vak autorem, prvním poøadatelem ani komentátorem akúsmat urèitì
nebyl. Není vylouèeno, e jich v nìkterém ze ztracených spisù nìkolik
ocitoval, ale nic z dochovaných Aristotelových výkladù neopravòuje
pøedpoklad, e výroky sesbíral, systematicky uspoøádal a nezaujatì okomentoval.117 Podle vìtinového mínìní pojednal o akúsmatech ve spisu
Perù tån Pyuagoreøvn a, z nìho je pak pøevzali Hieronymus, Porfyrios a Jamblichos.118 Jamblichos vak Aristotela v souvislosti s akúsmaty vùbec nejmenoval, Porfyrios tak èinil pouze u alegorických názvù
rùzných èástí svìta, které zcela explicitnì odlioval od akúsmat, a Hieronymus jejich pùvod u Aristotela pouze pøedpokládal na základì èetby
Porfyria.119 Nikdo z nich neuvádí jméno spisu, co samozøejmost jeho
HÖLK 1894, s. 46, CORSSEN 1912, s. 250, LÉVY 1926, s. 67, pozn. 10, opatrnì
i THOM 1994, s. 95, pozn. 10.
116
KLÉMÉNS, Strom. I,15,70,1: Aljandroq d® ¯n t perù Pyuagorikån symbÍlvn. KYRILLOS, Adv. Iul. IV,133 D: ¯n t perù Pyuagorikån symbÍlvn. Není sice zcela jisté, e tento spis pojednával o akúsmatech, ale badatelé to vìtinou
pøedpokládají na základì Alexandrova autorství spisù o pýthagorejcích a jejich nauce
(BOEHM 1905, s. 5, CORSSEN 1912, s. 250, STRUCK 2004, s. 99).
117
Vìtina badatelù se shoduje pouze v tom, e Aristotelés výroky neokomentoval
(viz napø. HÖLK 1894, s. 30), avak ROCCA-SERRA 1982, s. 336-337, soudí, e to platí
pouze pro první skupinu akúsmat.
118
LOBECK 1829, s. 885-887, GÖTTLING 1851, s. 281, ZELLER  NESTLE 1923, s. 410,
pozn. 1, ROSE 1886, s. 147-160 (Frg. 190 - 205), HÖLK 1894, s. 22, BOEHM 1905, s. 5,
DELATTE 1915, s. 273 a 279, NILSSON 1967, s. 703, BURKERT 1972, s. 167, VAN DER
WAERDEN 1979, s. 80, ROCCA-SERRA 1982, s. 332-6, STRUCK 2004, s. 97 a zejména PHILIP 1963, s. 191n. Tuto knihu DL V,25 uvádí v seznamu Aristotelových dìl.
119
HIERONYMUS, Adv. Rufin. III,39, PL XXIII,566: illaque aenigmata, quae diligentissime Aristoteles in suis libris prosequitur (Pýthagorejské jsou také hádanky, které
ve svých spisech co nejsvìdomitìji vykládá Aristotelés). ROHDE 1872, s. 33, pozn. 1,
HÖLK 1894, s. 24-25 a 38-39, zèásti i THOM 1994, s. 95, pozn. 11, podle nìho Porfyriova akúsmata pocházejí od Androkyda. Jamblichovo pojednání o akúsmatech (VP
82-6) se do Aristotelova spisu neodváil zaøadit ani ROSE 1886, s. 159 (jen ostatnì
115
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identifikace s Perù tån Pyuagoreøvn silnì zpochybòuje. Tím více, e
pasáe, které z tohoto spisu údajnì pocházejí, obsahují heterogenní
a neobratnì uspoøádaný materiál, jen je podáván zpùsobem, který ani
vzdálenì nepøipomíná pohrdavì kritický tón, jím se Aristotelés zpravidla vyjadøoval o pýthagorejcích ve spisech èi pøednákách, které opravdu napsal a pøednesl.120 Kromì toho pozdnì antiètí autoøi Aristotelovi
pøisuzovali autorství ne ménì ne osmi dalích titulù o pýthagorejcích,121 take buï z nepochopitelných dùvodù obmìòovali názvy tée
knihy,122 anebo takové knihy opravdu kolovaly, ale vìtina z nich nemùe být pravá. I kdyby tedy výe uvedení tradenti skuteènì èerpali
z práce nesoucí Aristotelovo jméno, nijak by to nevyvracelo podezøení,
e se jedná o hellénistický pseudepigraf.123
rovnì rozdìlil Porfyriùv text na VP 41 a VP 42), Jamblichovu závislost na Aristotelovi odmítá i ZHMUD 1997, s. 103. Tyto závìry se snaili zpochybnit GÖTTLING 1851,
s. 282, PHILIP 1963, s. 188-190, a zèásti i THOM 1994, s. 95, pozn. 11.
120
Tyto skuteènosti napø. PHILIP 1963, s. 190, 192 a 197, sice uznává (srov. té
ERICH FRANK, Review of K. von Fritz, Pythagorean Politics in Southern Italy, in: American Journal of Philology 64, 1943, s. 220-225 [dále FRANK 1943], zde s. 225), ale
není z nich ochoten vyvodit patøièné dùsledky; ve, co je s to k obhajobì pravosti spisu uvést, je tvrzení, e nekvalitní byly u zdroje, z nich Aristotelés èerpal.
121
SIMPLIKIOS, In De cael. 511,30: Perù tån Pyuagorikån, In De cael. 512,11: ¯n
toÁq PyuagorikoÁq, In De cael. 470,16: Perù tån Pyuagoreøvn, In De cael. 386,
22: ¯n t tån Pyuagoreøoiq ¤reskÍntvn synagvg, In De cael. 2,2: ¯n t
deytr t·q synagvg·q tån Pyuagorikån, DL V,25: PrÎq toÖq Pyuagoreøoyq
a, THEMISTIOS, In De cael. 96,17: in commentariis, quos adversus Pythagoreorum sententias conscripsit, JAMBLICHOS, VP 31: Perù t·q Pyuagorik·q wilosowøaq, ALEXANDROS, In Met. 30,19-20: ¯n taÁq tån Pyuagorikån dÍjaiq a In Met. 56,9: ¯n t
deytr Perù t·q Pyuagorikån dÍjhq, THEÓN ZE SMYRNY, Exp. rer. math. 22,5: ¯n
t Pyuagorik, PTOLEMAIOS (?) u IBN ABÍ USAIBIA, Uyún, Nr. 22, s. 223: (His book
on) the doctrine of Pythagoras, two books. Kromì toho prý Aristotelés napsal
i zvlátní spisy Perù t·q ArxÕtoy wilosowøaq g a Ek tån Timaøoy kaù ArxÕtoy
a (DK 47 A 13).
122
Tohoto názoru je napø. PHILIP 1963, s. 186-187, podle nìho se jedná jen o rùzná
jména tée knihy, kterou sestavil ze dvou pùvodnì samostatných Aristotelových spisù
neznámý redaktor nìkdy v 1. st. pø. n. l.
123
Srov. té ROHDE 1871, s. 555, pozn. 1, ROHDE 1872, s. 33, HÖLK 1894, s. 22,
a ZHMUD 1997, s. 97-99 a 103. Existenci zvlátních Aristotelových studií o pýthagorejcích lze odvodit z jednoho odkazu v Metafyzice (Met. I,5, 986a12-3: diãristai
d® perù toÕtvn ¯n ²troiq ¼mÁn ¤kribsteron), ale nic nedokládá, e je opravdu
napsal. Naprostá vìtina údajù, které pozdìjí autoøi pøevzali z tìchto nedochovaných
knih, jen jinými slovy opakuje to, co je obsaeno ve spisech dochovaných, co posiluje podezøení, e by se mohlo jednat o pozdìji zkompilovaná excerpta.
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Pøesto se zdá, e v druhé polovinì 4. století u sbírka existovala.
V této dobì se toti u vedly polemiky o významu a platnosti pýthagorejských dietetických pravidel, která byla s velkou pravdìpodobností
její souèástí.124 Tehdy také zaèaly být masovì sestavovány a vydávány
podobné sbírky gnómického typu (výroky sedmi mudrcù, pøíbìhy Aisópovy, sbírky pøísloví, sbírky citátù slavných filozofù apod.), zatímco
døíve není nic takového doloeno.125 Tyto sbírky vznikaly zejména
v okruhu první a druhé generace Aristotelových ákù, kteøí nejen shromaïovali vhodný materiál ze starí doby,126 nýbr ho i dotváøeli a vtiskovali mu urèitý charakter, ani se pøíli starali o to, e pokyny soustøedìné v tìchto konvolutech jsou heterogenní, nevalnì uspoøádané,
zbyteènì se opakující nebo vzájemnì kontradiktorní.127 Protoe sbírky
symbol vykazují podobné rysy, nabízí se hypotéza, e první publikovanou sbírku sestavil nìjaký peripatetik na konci 4. století.128
Jeho identitu dochované doklady neumoòují stanovit, ale existují urèité náznaky, e by jím mohl být Aristoxenos.129 Jeho jméno se sice
v souvislosti s akúsmaty pøímo nevyskytuje, ale jeho tvrzení o delfském
pùvodù Pýthagorových etických nauk a nìkteré shody výrokù s jeho
osobními postoji nasvìdèují tomu, e se tohoto tématu pøinejmením
dotkl.130 Pro pozdìjí autory pøedstavoval natolik významný zdroj zpráv
Srov. ARISTOTELÉS, Frg. 194, ARISTOXENOS, Frg. 13 a 25 (srov. té Frg. 27-29a),
HÉRAKLEIDÉS Z PONTU, Frg. 40, EUDOXOS, Frg. 325, ARISTOFÓN, Frg. 9,5-9 a 12-13,7-8
(DK 58 E 2, E 3).
125
CARL SCHNEIDER, Kulturgeschichte des Hellenismus, II, München 1969, s. 329,
FRITZ WEHRLI, Demetrios von Phaleron, Basel 19682, s. 70, VÍTEK 2006, s. 370, pozn. 48.
126
Theofrastos údajnì sestavil Perù paroimiån a, Perù gnãmhq a a Perù ¯nuymhm¡tvn a (DL V,45 a 46, THEOFRASTOS, Frg. 152), Metroklés sbírku Xreøa (DL
VI,33), Klearchos ze Soloi Perù paroimiån a (Frg. 63-83, Wehrli) a Démétrios z Faléru AÅsvpeøvn a (lÍgvn AÅsvpeøvn synagvgµ), Xreiån a a Tån ²pt¢ sowån
¤powugmata (DL V,80-1, STOBAIOS, Anth. III,1,172).
127
Srov. VÍTEK 2006, s. 375-376, a THOM 1995, s. 73-75.
128
Podobnì ZHMUD 1997, s. 100, míní, e sbírku vytvoøil ve 4. st. buï nìjaký anonymní pýthagorejec, nebo nìkdo z Platónových a Aristotelových ákù.
129
K tému závìru dospìli u FABRICIUS 1708, s. 465, BURNET 1930, s. 96, a KAHN
2001, s. 70, ale nikdo z nich neuvedl pro své podezøení ádné argumenty.
130
Srov. Frg. 15 = DL VIII,8: whsù d® kaù AristÍjenoq t¢ pleÁsta tån ¸uikån dogm¡tvn labeÁn tÎn PyuagÍran par¢ Qemistokleøaq t·q ¯n DelwoÁq a
KLEARCHOS, Frg. 72, podle nìho z Delf pochází Pýthagorova pouèka koin¢ t¢ wølvn eÈnai, ji do akúsmat øadí napø. GÖTTLING 1851, s. 279-280 a 293; srov. té è. 67:
¤sxt glvti m¶ °xesuai (Nepoddávej se nekontrolovanému smíchu) a ARISTOXENOS, Frg. 7 = AILIÁNOS, VH VIII,13: lgoysi d® kaù AristÍjenon t glvti
124
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o pýthagoreismu, e ho výslovnì pøipomínali mnohem ménì, ne reálnì
vyuívali;131 teoreticky vzato by tedy mohli bez upozornìní èerpat z jeho sbírky akúsmat. Pokud by vak první sbírku skuteènì uspoøádal Aristoxenos, témìø jistì to neuèinil pod vlastním jménem, nebo by potom
musely zùstat nìjaké stopy. Snad se skryl za jméno nìjakého pýthagorejce, ale pravdìpodobnìjí se zdá, e ádného autora vùbec neuvedl,
co by umonilo vysvìtlit, proè tak málo tradentù odkazuje na konkrétního autora sbírky. Tímto krokem mohl chtít zvýit dojem autentického
záznamu pýthagorejské nauky,132 ale moná se jen pøidroval soudobé
praxe, ponìvad vydavatelé gnómických sbírek uvádìli svá jména jen
sporadicky.133
Aristoxenos se vydáváním a vykládáním nauk pýthagorejcù opravdu
zabýval,134 ale neváhal je dosti tendenènì uzpùsobovat vlastním cílùm
a pøedstavám i na úkor historické reality.135 Stavìl se odmítavì k zázraèným, romantickým a extremistickým prvkùm v ivotì a nauce Pýthagory, které mìli v oblibì nìkteøí jeho souèasníci, a namísto toho vyzdvihoval jeho vìdecké zásluhy, praktickou moudrost, protityranské
¤n¢ kr¡toq polmion gensuai (Také Aristoxenos se prý stal horlivým odpùrcem
smíchu). Rovnì DELATTE 1915, s. 305, míní, e Aristoxenos o akúsmatech hovoøil,
i kdy to prozrazuje jen nìkolik málo stop.
131
Napø. u Diogena je v kapitole o Pýthagorovi zmínìn estkrát, v Porfyriovì ivotì Pýthagory pìtkrát, v Jamblichovì ivotì Pýthagory dokonce jen ètyøikrát, ale
Rohde a dalí specialisté se snaili prokázat, e právì Jamblichovi slouil  prostøednictvím Nikomacha  jako pramen také ve VP 32-45, 71-9, 95-114, 129, 137-40, 157,
163-4, 170, 175, 200, 205, 209-13, 230-3, 248-51, 253 a 265-6 (ROHDE 1871, s. 554576, ROHDE 1872, s. 23-61, HÖLK 1894, s. 24, PIERRE BOAYNCÉ, Sur la vie pythagoricienne, in: Revue des études grecques 52, 1939, s. 36-50 [dále BOYANCÉ 1939], zde s.
37n.). Jiní badatelé jsou vùèi Rohdeho ekvilibristice s prameny právem dosti zdrenliví (LÉVY 1926, s. 45, pozn. 2, a zejména JAMES A. PHILIP, The Biographical Tradition-Pythagoras, in: Transactions and Proceedings of the American Philological
Association 90, 1959, s. 185-194 [dále PHILIP 1959]), ale Jamblichovo pøímé a rozsáhlé uívání Aristoxena nijak nepopírají (FRITZ WEHRLI, Aristoxenos, Basel  Stuttgart
19672 [dále WEHRLI 1967], s. 56 a 58, PHILIP 1959, s. 188).
132
Podobnì byly pýthagorejské Zlaté vere tradovány vìtinou anonymnì, viz
THOM 1995, s. 31-34.
133
ASPER 2006, s. 97.
134
Napsal prý Bøoq PyuagÍroy èi Perù PyuagÍroy kaù tån gnvrømvn aÚto×
(Frg. 11-25), Pyuagorikaù ¤pow¡seiq (Frg. 33-41) a Perù pyuagoriko× bøoy
(Frg. 26-32). LÉVY 1926, s. 44-45, WEHRLI 1967, s. 49-62.
135
ROHDE 1871, s. 562, ZELLER  NESTLE 1923, s. 568, pozn. 5, VON FRITZ 1963a, sl.
193-194, LÉVY 1926, s. 44-49, BOAYNCÉ 1939, s. 40 a 46, FRANK 1943, s. 222-225,
BURKERT 1972, s. 106-107.
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a svobodomyslné politické smýlení a umírnìnì asketickou a náboensky zaloenou etiku.136 Není proto nepøedstavitelné, e to byl on, kdo
akúsmata formálnì uspoøádal do nìkolika skupin a opatøil je pøíklady,
které sebral z rùzných zdrojù a dotvoøil. Jeho sbírka se vak od tìch pozdìjích musela liit, ponìvad mìl jiné názory na pýthagorejské dietetické pøedpisy.137 Tìko také øíci, zda èi nakolik do sbírky zahrnul tzv.
ritualistické výroky, ale pokud tak uèinil, pak musely postrádat symbolické komentáøe.138
Závìr
První sbírka akúsmat nebyla vydána pýthagorejci ani pro nì nebyla urèena. Podle Aristoxena v dobì jejího vzniku pýthagorejské spolky ji
zanikly,139 pokud ovem nìkdy vùbec existovaly.140 Ale i kdyby existovaly, sotva by se jejich èlenové potøebovali z publikované sbírky dozvídat to, co mìli znát nazpamì. První sbírka symbol nejspíe neodráela
ádný autentický dokument, nýbr byla sloena z nìkolika zdrojù rùzné
úrovnì a rùzného stáøí a upravena podle zámìrù editora. To platí i pro
vechny dochované sbírky pozdìjí, které byly vdy spíe umìlými rekonstrukcemi Pýthagorovy ústní nauky ne reálnými historickými záznamy, jakkoli je skuteènost mohla v blíe neurèitelné míøe inspirovat.
U nìkterých výrokù je jejich postklasický pùvod zøejmý, to platí pro výroky etické, které mìly svùj pøedobraz zèásti ve výrocích sedmi mudrcù,
zèásti u Platóna a jiných starích filozofù; pro výroky z druhé Jamblichovy skupiny; a pro výroky tøetí skupiny, které zobecòovaly to, co jiná
akúsmata konkrétnì vypoèítávala.
Srov. CARL VON JAN, s. v. Aristoxenos 7, in: RE II, 1896, sl. 1057-1065, zde sl.
1057, FRANK 1943, s. 222-223, JAN PATOÈKA, Nejstarí øecká filosofie, Praha 1996, s.
86, a AMEDEO VISCONTI, Musica e attività politica in Aristosseno di Taranto, in: Tra
Orfeo e Pitagora, Atti dei seminari Napoletani, (a cura di) MARISA TORTORELLI GHIDINI
 ALFREDA STORCHI MARINO  AMEDEO VISCONTI, Napoli 2000, s. 463-486, zde s. 464
a 465.
137
Pýthagorás podle nìj miloval boby a obìtoval a jedl vechna zvíøata s výjimkou
volù k orání a ovcí (Frg. 25 a 29a), zatímco dochovaná symbola zakazují boby a Aristoxenem uvádìné výjimky neznají (è. 11: ky¡mvn ¤pxesuai, è. 14: ¯mcÕxoy
¤pxoy, è. 17: tån uysømvn xr¶ ¯suøein mÍnon). Srov. par. 3, HÖLK 1894, s. 2
a 18-19, ZELLER  NESTLE 1923, s. 403, pozn. 2, FRANK 1943, s. 223, WEHRLI 1967,
s. 55, VON FRITZ 1963a, sl. 192-193, BOYANCÉ 1939, s. 40-42, GRANT 1980, s. 300-301.
138
GRANT 1980, s. 299, ZHMUD 1997, s. 98.
139
ARISTOXENOS, Frg. 18 a 19, DIODÓROS SICILSKÝ XV,76,4, WEHRLI 1967, s. 53-54.
140
LÉVY 1926, s. 45, pozn. 5.
136
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Hlavními adresáty sbírek byli zprvu vedle obyèejných ètenáøù autoøi,
kteøí na konci 4. století poøádali a vydávali zprávy o nejstarí pýthagorejské kole a pravé Pýthagorovì nauce, je více èi ménì pøizpùsobovali vlastním pøedstavám. Tito autoøi vesmìs patøili k ákùm Platóna
a Aristotela a vzájemnì se sebou polemizovali, co více ne jasnì dokládají Aristotelovy výpady proti staré Akadémii a dochované fragmenty z Aristoxena, Dikaiarcha, Tímaia, Hérakleida z Pontu, Speusippa
a Xenokrata. Jejich spory se ovem netýkaly jen pýthagorejcù a vyuití
jejich duchovního odkazu, nýbr v irím kontextu také charakteru Platónovy psané a nepsané nauky a její závislosti na Pýthagorovi a jeho
ácích.141 U pozdìjích sbírek, které vznikly v prostøedí novopýthagoreismu (Androkydés?), pøistoupily moná i jiné motivy (není toti
vylouèeno, e se podle akúsmat a jiných pøedpisù tehdy pokoueli nìkteøí lidé ít), ale spisy z 4. století a Platónova filozofie zùstávaly nadále dùleité jako základní zdroje a interpretaèní klíèe.
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R e s u mé
PÝTHAGOREJSKÁ AKÚSMATA
Akúsmata byla v antice pokládána za autentický záznam Pýthagorových
slov, jejich smysl byl nezasvìcencùm díky kryptické formì utajen.
Pozdìjí (vìtinou nepýthagorejtí) autoøi se k nìmu snaili proniknout,
a proto akúsmata rozdìlili do tøech skupin a opatøili alegorickými výklady. Protoe vak pùsobili v rùzných dobách a sledovali rùzné zájmy,
odliují se od sebe nejen znìním a interpretacemi jednotlivých akúsmat,
ale i jejich zaøazením nebo nezaøazením do svých sbírek. Vìtinou byly
tyto výklady vedeny pravdìpodobností (eikotologia) na základì srovnání s jiným pýthagorejským materiálem, ale nìkteøí autoøi se nezastavili
ani pøed velmi násilnými interpretacemi a vymýlením vlastních akúsmat (Jamblichos). Dochované zlomky ze sbírek jsou velmi heterogenní
a vzájemnì témìø nesluèitelné, a proto je vylouèeno, e by jako celek
mohly pøedstavovat nauku nejstarího pýthagoreanismu, nebo dokonce
Pýthagory samotného. Pùvodní akúsmata podle veho nemìla ádný
skrytý smysl, nýbr jejich hlavním zájmem se zdá být regulace lidského
chování v magicko-rituální sféøe. Interpreti se svými výklady snaili
promìnit akúsmata v racionálnì stanovená etická pravidla, ale to vyvrací mimo jiné i jejich identita se starími  nìkdy i transkulturními  magicko-povìreènými pøedpisy. První sbírka akúsmat se objevila v druhé
polovinì 4. st. pø. n. l. v okruhu Aristotelových ákù. Neobsahovala jetì ádné výklady, ale její autor u s materiálem úèelovì manipuloval,
nejspíe proto, aby mohl zasáhnout do dobových sporù o povahu nejstarí pýthagorejské nauky a míru pýthagorejského dìdictví ve filozofii
jeho souèasníkù (zejména Platóna). Tímto autorem by mohl být Aristoxenos, který se pýthagorejci velmi intenzivnì a kreativnì zabýval, ale
ádný pøímý dùkaz pro to nemluví.
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Summary
PYTHAGOREAN ACOUSMATA
In antiquity acousmata were considered as an authentic record of Pythagoras words, whose sense was concealed from the uninitiated by dint of
their cryptic form. Later, mostly non-Pythagorean authors attempted to
reveal it so that they divided them into tree groups and provided allegorical interpretations for them. As they were living in differents epochs
and following differents interests, they differed from each other both in
the wording and the explanation of single acousma and in acceptation or
not into their collections. Largely these interpretations were created with
respect to probability (eikotologia) on the basis of comparations with
other Pythagorean material, but some authors did not hesitate to interpretate very violently and fabricate their own acousmata (Iamblichus).
The extant fragments of collections are very heterogenous and mutually
almost imcompatible; that is why it is impossible to believe that they representate the doctrine of the oldest Pythagoreanism (or even Pythagoras himself) as a whole. Presumably the original acousmata did not hide
any other sense as their main aim seems to be a regulation of human behaviour in magic-ritual sphere. The interpreters transformed acousmata
into rational ethical rules, but it is controverted, for instance, with identity of acousmata with older  sometimes transcultural  magic-superstitious prescriptions. The first collection of acousmata was published in
mid-4th century B. C. in the circle of pupils of Aristotle. No interpretations were appended to it, but its author already manipulated with the material in order that he might intervene in contemporary discussion on the
character of the oldest Pythagorean teaching and the measure of Pythagorean heritage in philosophy of his period (especially in the philosophy
of Plato). This author should be Aristoxenos who was dealing with Pythagoreans very intensively and creatively, but the hypothesis cannot
be corroborated with any direct proof.
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