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Podává Václav Veverka .

~}Les oeuvres de Pindure devinrent
c.lassiqnes, pour ainsi díre, aussitOt aprěs

sa mort. Herodot Je cite dejá. Athénes
adopte sa gloire . . . , . Platon lui empruntc de bellcs pensécs .•. ·"
Alf'l'ecl OI'Oiset. *)

Uveden~'mi

slovy Ceoiselovými pěkné označen účin básní nejpr·edlyrika !·eckého Pindara. Zmíním se několika slovy o jeho poesii.Pindar jest básník nashze ethický, náboženslq'. Pravými perlami
jeho básní jsou mmvní a politické sentence. (Jbdivu hodna jest hloubka
jeho myšlének; v bohatosti a velkoleposti obrazf1 nemá sobě rovna; r·eě
jeho vyniká vznešeností, k čemuž i núJečí (chorických lyrikf1 s formami
dorskými a aiolsk5rmi) pf·ispívá. Hhythllly jeho jsou plny majestátnosti
a pťtvodnosti.
Pindar básnil ke každé písni i novou melodii a tudíž i nové
metrické formy; melodie právě získaly JIHl největsí pi'ízei'l. ·Pef1vod byl
li'ra (loutna) neb flétna neb obojí dohromady, a s přednesem spojen
hyl tanec rieb pochod. - Bohužel, že nezachovaly se melodie ani ;r,pěvf1
Pindarových ani jiných chorick ýcl! búsníkf1 r·eckých. Tím nasl~ytají se
Yelké potíže ph rozdělování jejích verši't, ježlo v jednoLli\'ých pi'ípadech
nelze pi·esně stanovili Lvar kol a následkem toho i rozdělení period.
Tak dí ,V. Christ v »Geschichte der griecb. Liter.« slr. 154, pozn. 2.
v;r,!Jledem k rozdělení veršf1 Pindarových: >>Das rechle ist uoch nicht
erfunden «; Dr . .J. Krúl v knize '' Řeckú a i'ímská rhylhmika a metrika«,
J. str. 122. praví o měření kol: »Jak které kolon měi'iti máme, o tom
rozhoduje sklad celé básně a· hlavně kola okolní. .Jiného krilei'Ía po
ztrátě melodií, jimž podř'ízeua byla slova textu, nemáme.« nějsího

...-,

*) V díle »La poésiP dP Pindare et Jns lois clu lyri:;me gt·ec«, Paris, 1880 mt
str. Hl. --

l*
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Co se týče přednesu epinikií, vítězných zpěvfi, pi'ipomínám, že
byly určeny ku přednesu od chorů, které byly sestaveny z vrstevníkf1
a př·átel vítězových a vycvičeny buď od bámíka samého neb od zvláštního mistra. Báseň byla objednána buď od vítěze neb od jeho přátel.
Když vítěz vjel do rodného města, tu prováděno bylo epinikion buď:
1. p!·i průvodu k ollál·i boha, kde vítěz složil st{\j věnec, neb 2. večer
při zastaveníčku u· domu vítězova, neb konelině 3. pl'i hostině v královském paláci. - O volbě a uspořádání látky v Pindarových epinikiích tuto pojednávati bylo by obšírné; čeho třeba, vyloženo v poznámkách k jednollivým epinikiím. Po vydání znamenitých prací prof. Dra. J. Krúle z oboru metriky
jak staroklassické tak i č~eské jest možno u nás již odvážiti se na
p!·ízvučný pr·eklad Pindara v rozměrech originálu.
Obtíže ovš?m jsou
značné; avšak třeba jen malí'Ch volností a ne patrných změn, a právě
v přízvučnéin pr·ekladě, jedině př'irozeném pro češtinu, vyniknou pěkné
rhythmy i myšlénky básní Pindarových. -Pi'i tétb práci užito hlavně těchto děl:
1. \V. Ch r i st, Pindari carmina cum deperditorum fragmentis
selectis, Lipsiae, 1891 (Blbl. Teubner.)
2. J. J. S c h w i c ker t, Pindars Olympische Siegesgesaenge,
Griechisch und deut.sch, Trier, 1878.
3, . :Mor. Schmidt, Pindars Olympische Siegesgesaenge, Griechisch
und deutsch, Jena, 1869.
4 .. L. Schmidt, Pindars Leben und Dichtung, Bonn, 1862 ..
5. Alfr. Cr oiset, La poésie de Pindare et les lois du lyrisme
grec, Paris, 1880 (Hachette).
6. W. Ch r i st, Geschichte der griechischén Literatur (Han db.
der class. Alterthumswissenschaft, VIL) 1890.
7. Dr. J. Král, Řecká a římská rhythmika a metrika, I., Praha, 1890
8. Dr. J. Krá I, O prosodii české (Listy filol. 1893 a núsl.); jiné
plánky téhož spisov. o mett·ice i kritiky (v Listech filol.). Podávaje první pokusy z Pindara vzdávám nejsrdečnější díky
slovut. panu prof. Drn ..J. Královi za vzácné pokyny a rady, jež mi
laskavě udělil. -
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Epizefyrských,

v pěstním zápase v Olympii. ·

Obsah.
Někdy lidé potřebují vánku, jindy deště: kdo svým úsilím dodělal se pěkného
výsledku, chce písel'í míti, základ to a věčnou památku slávy (v. 1-8.). Zvláště vítězům
olympijským pochvalná písel'í patří. Chci pečlivě ji zapěti, avšak ke 'zd<tru ttel:a Jest
pěvci pomoci božské (v. 9--13.). S ní na počest tvého zápasu pěstního, Ages1dame,
rozezvučím písel'í jako přídavek k olivovému věnci, pochvalně vzpomínaje při tom ua
národ Lokru Epizcfyrských (v. 14-20.). Pojďte se mnou, Musy, k slavnosti k onomu
národu; vím jistě, že jest pohostinný, umění milovný, vzdělaný a hrdinný podle přiro
zené povahy své, kteréž nclze snadno a náhle proměniti (v. 21-:--28.).

Str o fa.
1.

5.

Mnohdy člověk po vánku větmém touží,
jindy vláhy děšťov~rch krůpějí ždá,
jež jsou dítky mrakf1 a mlh;
svou kdo silou zdaru dojde,
píseň chce sladkou mít v úděl:
v ní jest příští slávy vznik,
v ní se věrně zachovává
památka na velkou cnost.

A n t i s t r o fa.

10.

15.

Olympijským vítězům závisti prostý
chvály zpěv je připraven. Pečlivě teď
jazyk můj ho pěstiti chce;
boží však jen mocí zkvétá
umělec důmyslem moudrým.
Synu Archestratův, věz,
Agesidame, že tvému
zápasu pěstnímu v čest

6
Ep od o s,

ku

věnci

olivy zlaté sladkozvukou
ti rozzvučím k slávě,
Epizefyrských rod Lokri't.
zúroveú ~oslavit chtě.
Se mnou v prťtvod spějte; ručit mohu vám,
že, {J Musy, nepřijdeme k lidu tam,
jenž hy hosti\m prchal v dál,
krásy jenž neznal hy moci; on tě
moudrý, slatn~; jest:
nozených vloh ni lišky rudé
ani lvové r·vaví v ráz
nikdy věru nepromění. píseň

20.

25.

Olym1Jijský

vítězný zpěv

7.

Diagorovi Rhodskému,
zvítězivšímu

v

pěstním

1

)

zápase v Olympii.

Obsah.

Poznamenání.
1. Chlapec Agesidamas pocházel z města Lakd't Epizefyrských v Dolní Italii,
osady to Lokrů Ozolských. Dobyl v Olympii v 74-. olympiadě, tedy as roku 4-84. př.
Kr. vítězství v pěstním zápase.·Tehdy byl Pindar 38 let s~ár a sláva jeho daleko rozšíl;ena. Byl tudíž vybídnut, aby opěval také vítězstyJ v ncjslav!lějších 11árodních hrách l;eckých, vítězství
v Olympii. Byla to pro Pin dam první nabídka. opě1'ati vítěze olympijského; proto pokládal si to za velikou čest, což patrno z povznešené nálady celé písuě i z toho, že
spoléhá zvláště mt milost a přízeň bohl1 (v. 12 a 13.). Píse!'i tato básněna hned po
vítězství, nebyla urcena, jako· ostahíí, k veřejnému provádění s hudbou a tancem; jest
to jell slib jiné, větší písně, již chtěl básník nacvičiti a provésti. O tom svědčí vv.
14-20, kde mluví o zamýšlené písni k oslavě Agesidamově i Lokrů, a v. 21 a následující, kde zve s sebou Musy k slavnosti k Lokrí'un. -- Zdá se, ze z této cesty hásJJÍ·
kovy i písně sešlo. ·
Krásné obrazy a obraty (o touze po písni, o významu jejím, o pomoci božské,
o neproměnnosti přirozeué povahy a p.) vynikají samy sebou. --

Jako bohatý khán podává o svatbě svému mladistvému zeti pohár vínem
chtěje jej tímto darem poelíli: t:tk i já písPJ'í, nalitý nckCar, dar to IlJu s,
věnuji vílězfun ve slavných hrách (v. 1-20.). Chci nyní opěvati vítěze v o:ympii,
Diagoru i jeho vlast, ostrov Rhodos, i celý jeho rocl (v. 2l-B4.). Počnu praotcem rodu
Tlepolemem, synem IIerakleoví'm, jenž ve zlosti zabil holí nevlastního bratra své
lmbičky Alk.mény, Likymnia; i ž:ádal Apollomt o radu, j:tk hy unikl z bědného svého
postavení (v. ilií-- :)6.). 13filJ odpověděl, ahy odebral se na ostrov; jejž hohft král porosil kdysi zlat:;m dP~těm, na Rhodos. Této milosti od Dia dostalo se ostrovanům
v oné době, kdy Athéna s vPlikým rykem vyskočila z Diovy hlavy (v. ó7-GS.). Tehdy
totiž rozkázal zár·ivý bí'th Helios, jehož majetkem ostrov hyl, aby obyvatelé Hhodu
první Athénč obětovali. Uposlechli a vystoupili s obělí na hrad; avš:tk z:tpomenutí
mrak mchmuril jim mysl, a zapomněli yzíti ohf'l'í. Pr·inesli tedy oběť hez ohně; to
zalíbilo se velice Diovi i Athéně. Zeus seslal na ostrov zlatf dešf, Athéna pak dala
jim největší zrnčnost ve V)'tl'arném umění, tak že ll'oř:Ii sochy podobné živoucím
tvorfun. Sláva jich vnikla v cell' svět (v. 69-96.). Helios pak k majetku onoho spanilého ostrova pr·išel takto. V době, kdy bohové o zemi se dělili, skrýval se ostrov
Rhodos jrštč v mořských hlubinách. Hel i os u dělení nPhyl, i bylo na něho zapomenuto.
Žádal tedy Hrlios Dia, aby mu s bohyní LachPsis přiřknuli onrm úrodný ostrov, až
z hlubiny mor·ské se vynořL Přání jeho bylo splněno (v. 97-123.). Ostrov vynořil se,
a Hclios pojal nymfu Rhodu, jPž na ostrově bydlela, za manželku. Měl s ní sedm syn\L
Synové jednoho z nich, Krrkafa, jménem Ialysos, K:uneiros a Lindos, rozdělili si
území i města, a dle jich jmén nazvána byla. i jejich sídla (v. 124 -1BG.). N?. tomto
ostrově ledy došel Diagorftv praolrc sprošlěn[ hčd i příjemného úlnlkn a zařídil slavné
zápasy. Jeho potomek Diagoras již dvakráte ověnčil se květy těch zápasů a i při
jiných zápasech mnohokráte zvítězil, tak čtyřikrát na Isthmu, v Nemei, i dvakrát
v Athénách, podobně v Argech, v Thébách, v Arkadii, Boiotii, v Pellaně a Aigině,
kde šestkrát zvítěz.il, rovněž v l\I"garftch (v. 13'7-155.). Nuže, Die otče, žehnej statnému, skromnému a přímému vítězi Diagorovi a clop!·rj mu slávy i celému rodu Eratovcu, s kterýmž veškerá obec jejich zárovP!l cílí štěstí a radost. Ty ovšem jsou zrovna
tak nestftlé, jako proudy vzduehov{·, jPž v mžiku jinak vějí (v. liíG-170.). naplněn)',
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Strof a 1.

5.

1o.

Strofa 2.

Jak číš kdy vezma kdos,
v níž rosa se révová chví,
z ní se napije a podá
zeli mladistvému v dar
ji z ruky možné, zlaty vrchol
věna a vešker~'cb statki\
z domu jež v domov mu dá,
hostiny pflvab a rozkoš, tak jej poctiv,
závist že zpflsobil tím
mu u př'í1.omných př·átel
pro svorný, blažený· súatek:

35.

!o.

45.

Antistrofa 1.

A n t i s t r o f á 2.

tak nektar šumn~' já
::ílaje vítězfun v hrách,
J\Ius to dar, plod duše sladk~r,
těm se zpěvem vděčit chci,
kdož v Olympii, v Pythu první.2)
Šťasten pak, kdokoli dobré
pověsti v objetí dlí.
Chnris 3) však kvetoucí na jiného vždycky
směje se v ptlvabné hř·e,
jež loutnou clwí, neb v tonech
z útroby ~vučivé flétny.

co
je

teď

Hí.

2o.

5o.

55.

Epodos 1.

25.

30.

Za z.vuku obou jsem pi·išel
v slavnostním prí'!vodu s Diagorou zde
moi·skou dcer~u Afrodity,
snonbenku Helia, Rhodu opěvat,
ph čemž chci chválit reka statného,
kter~' se u Alfeia teď ověnčil v hrách,
rovněž u Kastalských proudf1
v zápase pěstním, též otce Démageta.,
bohyni Diké 4) jenž ctil;
jich domov u výspy Asie širé
ostrov jesti s U·emi městy
vydobytý mečem aržským. 5) -,--

Chci Tlepolemem hned
jim začíti společný zpěv,
potomki'1m těm Heraklea,
jejichž všude známa moc.
Vždyť praotcem se Diem pyšní, 6)
pramatkou Astydameia
se strany matčiny jest. Omylf1 nesčetných síť však v duši lidské
kolkolem visí a tkví,
a nevypátrá věru
dfnnysl smrtelni'ch nikdy,

teď

i v pi·íští

čas

člověku

nejlepší zisk.7)
Likymniať, Alkmenina
nevlastního bratra to,
jenž z Mideova rodu pošel,
ze suché olivy holí
v Tiryntě 8) udeřiv v skráú,
v hněvu té krajiny zakladatel zabil.
Vášně tak vzboui·ené vír
i moudrou mysl zmámí.
K bohu šel, o věštbu žádal.

Ep od o s 2.

6o.

...
65.

Z hlubiny svatyně vonné
jemu dal odpověď zlatovlasý Mh, 9)
aby od lernského břehu 1 o)
ku zemi oblité moi·em ihned plul,
bohfl kde velký král kdys porosil
zlatými hojně kapkami město i kraj,
uměním když Hefaistovým, 11)
kovovou sekerou z lebky otce svého
Athéna vyběhla v svět
a dala v plesný se, hromový ryk:
Nebe žáslo ustrnutím,
žásla nad ním Země matka.

10
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Strofa 3.

70.

75.

A 1-lelios v ten čas,
jenž světla jo zářiv~r Mh,
kázal rnilym dětem dbáti
povinnosti pf'íšlí též,
by oni první skvostný oltář
bohyni zdvihli a oběť
posvátnou vložili naú
k potěše otce i děvy s chřestným kopím.12)
Věhlas a veselý duch
je lidem vždycky v úděl,
mají-li Hozvahu v úctě;

A nt i str o fa 3.
80.

85.

DO.

než zapomenutí
též př·ichází zlemněl~r mrak,
přímou cestu činf1 svádí
od rozumu v bludnou tmu.
I oni yyšli nemajíce
semene žárného ohně.
Bez ohně schystali pak
na. hradě v húji svou oběť. Zeus však sesJ::tl,
pf·i\'Odiv žlulav~; mrak,
jim zlatý deště pi'íval:
Athéna bohyně sama

Ep od o s 3.
vešker~;m uměním

lidským
rukama vlústi dala jim.
Nosily pak cesty díla
podohnú tvorflm, jimž život, pohyb jest.
Sláva jich vnikla v kraje daleké.
Vrozená moudrost vzrflSiú, když pěslí ji cvik. Staré zvěsti lidské praví,
s Diem když bohové o :wm dělili se,
tenkráte Rhodos že z vln
prý nečněl nad mořskou hladinou ještě,
v solných však prý hlubin lfmě
ponořen se ostrov skrýval.

Str o fa 4.

105.

110.

A n t i s t r o f a 4.

115.

120.

100.

Jen přúl si, aby v slib
své ruce mu pozdvihla hned
Lach es is, ta s vínkem zlatým, 13)
bez Yclikých přísah slol',
jež bohy váže, aby však mu
přikývla s Kronovým synem,H)
země ta na jasný vzduch
bh1Yu až vypne, že pro vždy jeho bude.
ř\eči té splněna tr.esť
a v pravdu změnila. se.
Vypučel ze spousty Yodni

Ep od o s 4.
125.

zručnýma

95.

Kdes v dáli právě dlel
hlth Helios; nedostal díl,
nechali jej bez území,
boha, jenžlo svatý jesl.
Když sám se hl:lsil, Zeus chtěl znova
děliti.
Helios nedal,
pravě, že uviděl tam
v hlubině siilého moi'e zemi vzrftstat
ode dna k povrchu vod
jak lidem pi·eúrodnou,
rovněž tak příznivou stádl'nn.

130.

1a5.

ostroY, a v moci jej drží
zál'ivých paprskft rodný otec sálll,
vládce koní ohúodech)rch.15)
S Rhodou tam v blažetW siiat.ek potom všed,
sedmero splodil synú slynoucích
u starých t.ehdúž velikým dftmyslem svým,
z nichžt o jeden Ialysa
nejprve splodil, pak lZameira a Linda.
Pro sebe kažcl)r z nich žil,
když v tři si podlly otcovskou zemi,
města rovněž rozdělili;

po nich nazvána jsou síclla.IG)
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Ho.

115 .

'Tu '·vy~rÓÚění slast
z všech osudných skytnuta běd
Tlepolemu, praotci to
Tirynthských, jak bůh by byl,
i vzplála vonná oběť ovcí,
rozhodčím v zápasech stal se. 2)
Květy jich dvakráte již
ověnčil vítěz se Diagoras, štěstí
na Isthmu čtyřikrát měv,
i v Nemei byv dvakrát,
v strmých též Athénách vítěz.

A n t i s t r o fa 5.

15o.

155 .

I aržská výzbroj jej
i thébských znal závodf1 reJ,
zná jej Arkadie také,
Boitfnr též řádné hry,
byl v Pellaně i na Aigině,
šestkrát kde zvítězil. Řečí
nejinou velebí jej
v :Megarách kamenná deska. kterýžto ovládáš výš
tam Atabyrskou, 17) čest dej
vítězi, základu písně,

Die

otče,

Ep od os 5.

160.

165.

170.

muži, jenž v zápase pěstním
vynikl, uděl pak čestnou přízeň mu
u rodák fl, u cizincli;
přímou jen zajisté cestou kráčí on,
které se zpupnost. vždycky vyhýbá,
v mysl si vštípiv upřímných praotcfl vzor.
Símě Kallianaktovo
společné nezahal v tmu.
Vždyť s Eratovctl
štěstím se veselí též
jich obec celá; však v jediném mžiku .
často náhle vzduchem víří
proudy jemné hned, zas bouřné. -

1, Diagoras z města Ialysu na ostrově Rhodu zvítězil v 79. slavnosti olympijské v pěstním zápase. Byl z vynikajícího rodu Eratovců, kter·í honosili se býti větví
Herakleovců. Dle pověsti přistěhoval se praotec jich Tlepolnmos z Argolidy na Rhodos,
kdež povstalo více kolonií. Pindar, maje opěvati Diagorovo vítězství, použil mythu
trojího: 1. o kolonisaci samé, 2. o zavedení nezápalné oběti u praobyvatelů a 3. o povstání ostrova. - Mythy ty spojeny jsou myšlénkou, že vždy náhodou povstalé opomenutí něčeho neb př·enáhlení mělo pro ostrov Rhodos požehnaný výsledek. Souvislost
je tato: Zeus při rozdílení země bohi'tm opominul nepr-ítomného Helia, pročež dostal
Helios ostrov Rhodos, do té doby v hlubinách mořských skrytý. Helios nar-ídil praobyvatelům, aby oni první obětovali Athéně, jež právě z hlavy Diovy vyskočila; praobyvatelé zapomněli k oběti vzíti s sebou obell, tudíž obětovali bez ohně. Nezápalná oběť
líbila se Diovi i Athéně; Zeus za to poslal na o srov zlatý dcšť, At!Jrna dala Rhodským
zručnost v umění výtval'!lém. Na tento ostrov utekl se Tlepolemos, zabiv v přenáhlení
svého prastrýce Likymnia, a stal se zakladatelem slavného rodu Eratovců, jenž Rhodu
je k prospěchu a slávě. - Poněvadž událost, časem dřívější, slouží k objasnění události pozdější, je u vypravování pořádek opáčný. Důmyslné sentence vynikají jasně samy sebou. I krás'nýrni obrazy a obraty
vyniká tato vítězná píse!l k. pí·. na začátku porovnání písně s naplněným pohárem,
na konci obraz o náhlé proměně vzdušných proudu (o proměnlivosti poměrl't v životě
lidském), popis květoucí Charitky, jež usmívá se ladnými tóny písně na své miláčky,
zosobněná to lahoda písně, pěkné označení věštírny Apollonovy »hlubina svatyně vonné<<
líčení, jak Athéna vyskočila z hlavy Diovy, jak Lachesis se zlatým vínkem kol čela
ruce k slibu zdvihá, jak cesty na Rhodu nosily díla podobná živým tvorům atd. 2. Nejslavnější všehellénské zápasy v Olympii k poctě Dia jsou všeobecně známy;
Pinclar označuje je na jiném místě jako zápasy u Alf"ein, ježto řeka Alfeios vedle
Olympie tekla. - Pyth·ijské zápasy k poctě Apoliona, konány blíže Delf, jichž starší
jméno jest Pythó; jinde označuje je Pin dar názvem "t~ Kc~stalského pramene", jenž
nad Delfami prýštil. Jiné zápasy byly: istlwujské, jež odbývaly se na Jsthmu km·inlllském k poctě Poseidona vždy v 1. a B. roce olympiady; nemejské, jež konány v Argolidě blíže Kleou v háji Dia Nemejského v::\dy v 2. a 4. olympiadě. Hry a zápasy
prováděny i v Athéncích při panatheuajích, u svatyně na pohoří Lykw:onn v Lh-kcuUi
(hry lykajské), na Rhodu., na Aigině, v JJiegcu·cich a jinde, jakž je i Pinélar ve verších
142-155. této písně jmenuje. 3. Charis - Charitky, lat. Gratiae, bohyuě pl'tvabu, společenského, slavnostního
života, též zpěvu. Hesiod jmenuje tr-i: Eufrosyné, Aglaia, Thalia. - Pin dar sám v 14.
olympijské vítězné písni je jmenuje a krásně líčí. 4. Diké, dcera Diova a Themidina, bohyně spravedlnosti, ochráukyně práva. 5. Vztahuje se ke kolonisaci ostrovtt Rhodu, ježto Tlepolemos přišel z Argolidy. -6. Rocl Eratovcu, pocházeje od Tlepolema, honosil se tím, že praotcem jich
jest sám Zeus, otec Heraklel'tv. 7. Ve verších 42-47. vyslovena myiHénka, jež pojí v jednotu všechny mythy
této vítězné písně. 8. Tiryns, staré město v Argoliclě, sídlo Tlepolemovo. 9. Apollon v Delfách. 10. Lerné, bar·inaté jezero, při něm město téhož jména na pobřeží v Argoliclě.
Tam prý Herakles zabil hydru lernskou. 11. Všeobecně byla rozšířena pověst, že Athéué vyskočila z hlavy Diovy; pozdější přídavek jest, že Hefaistos pi'i tom Diovi hlavu rozštěpil sekerou. -

14
12. Athéne. 13. Lachesis, jedna z Moir lat. Parcae. U Homéra původně jedna Moira, osud
to životní, později více jich. U. Hesioda jmenovány tr·i: Klotho, Lachesis, Atropos.
Klotho přede osud liclsk~'.· Lachesis pr·iděluje, Atropos, neodvratilelná, určuje kopec.
14. S Diem,
15. Jako. bůh slunce.
16. Skutečně na Hhodu byla města: Ialysos, I\ameiros, Linclos. 17. Atabyris, hora v jihozápadní části ostrova Rhodu s proslulým chrámem
Dia Atabyrského. - Vůbec na Rhodu ctěn byl zvláště Zeus Atabyrský a heroové
Heraklés a Tlepolemos. -

OlymJJijský vítězný zpěv 4.

Psaumidovi Kamarínskému,
zvítězivšímu

1

)

vozem v Olympii.

Obsah.
Ó Die>, jenž ovládáš nezkrotný hrom, tvé Hory, jež půvabně vzmtSCJl se při
hudbě loutny, vyslaly mne jal~o svědka lc nPjslavni\jším zápasům (v. 1-6.). Vt>de-li se
dobře cizincům, všichni dobl;í z toho se těší. Nu;(e Die, jenž pánem jsi i vysoké Aitny,
spočívající tíhou svou na stohlavém obru Tyfonu, přijmi laskavě tento zpěv o vítězství
v Olympii, složený s milostí Charitek jako pozdě pr·icházející oslava předností (v. 7-16.).
Psaumios to jest, jenř. vozem v Olympii zvítězil a slávu rodnému městu Kamaríně
získává. DopřPj mu zdaru i ve všem ostatním! Jest nejen pilným pěstitelem koní, ale
i velice pohostinným a jest nakloněn míru, příteli státi'!. Řeč má jest ryzí pravda,
ktrrou dokazuje zkot:ška (v. 17-- 30.). Zkou~kou i Argonaut Erginos unikl potupě žrn
na ostrově Lenmu. Vzdor posměchu, že jsa starcem, v zápas se pouští, slavně zvítězil
během, a jda si pro vítězný věnec děl pichlavě ku Hypsipyle: »To jsem dokázal rycblostí, ale i síla má a mysl jest svěží; uaopak často mladí lidé proti ptirozenému
postupu věku mají šPdiny!« (v. 31-- 42.)
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O ty, jenž nezkrolný hrom
ovládáš vrchní jak pán,
Die, tvoje H óry, 2)
jež př'i zvucích loutny uměle zvučn5'ch
se vznascJL v tanci vábném,
jak svědka ume slétly k zápasf1m slavným.
Kdy dobi·e cizincfun so vede,
k zprávě pi'íjemné hned
se těší všichni dobi·L
Nuž, Kronťtv synu, jenž Aitnu v moci máš,
stohlavého jež jest
obra Tyfona l.Ji·hně, 3)
větrf1 hravých skl• Srš,
ten s Charitek•) pf'ízní pi"ijmi zpěv,
jenž v Olympii zápas slaví,

17

16
A n t i s t r o fa.

20.

25.

Bo.

skutečně ncrozlučny byly,

jak pm-:dní oslavy zář,
velkým jež přednostem plá. Psaumios to kráčí
VLlí': ř'ídě, jenž věncem 7.: olivy pisské5)
byv ověnčen Kamaríně
tím probouzí slávu. Ostatním přáním
kéž bl!h je pi,ízniv! Teď jej chválím,
chovu koní že dbá
i rád že hostí všechny,
kdož přijdou z ciziny, pak že mfru vždy,
států pHteli všech,
s čistým úmyslem př·eje
z celé duše své.
A nezbarvím ř,eč svou lichou lží;
jeť zkouška lidem di'lkaz pravdy:

Ep od o s.
vždyť

3ií.

4o.

zkouška jen vyprostila
syna též Klymenova 6)
kdys z hany u lemnijských žen.
Ten v kovovém brnění pro věnec si jda,
když v běhu vítězem byl,
k Hypsipyle 7) v odvět děl:
»Taky, hle, rychlostí já jsem;
též stejné jsou ruce a duch.
Než na mladících často dosL
již pučí šediny v bělavý květ,
ač je daleko věk,
kdy pHslušno to jest!<< -

zvolil na důkaz, že posměch činP.ný Psaumidovi nebyl
mythus o jednom z Argonautl't, Erginovi, synu Orchomenského krále
· Klymena, jenž pl'išcd již jako star·ec s Argonauty na ostrov Lemnos, chtěl se účast
niti závodu v běhu se zbrojí. Tu smála se mu královna Hypsip~·lé i ostatní ženy, že
· se toho jako stal'ec šedovlasý odvažuje. Když však zvítězil nade v~emi, dal královně
vtipné poučení. .- S c1Eunyslnou látkou souvis[ i metrum velice umělé. -Báscřl jeví jmenovitě bystré pozorován[ živottt. Pěkně uvádi se Zeús, jenž ovládá
blesk jako svého oře, jenž je pánem Aitny (bylať píseň ttt provozována v Kamaríně
rm Sicilii), břemena to stohlavého Tyfona. Líbezné postcwy Hor kr:\sně představuje
básník, any vznášejí se v půvabném tanci za zvukťt lyry. - Výrazně vynikají sentence
o zkoušce a o šedinách. 2, Viz pozn. 1. uprostřed. B. Tyfón, mohutný obr z hújC'čné doby, jenž měl sto hlav, zosobnění síly vSe
ničící. Dle Pindam leží pod sopkou Aitnou, sklán byv bleskem Diovým, a chrlí ohnivé
proudy. 4. Viz pozn. B. u Olymp. vítěz. zpěvu 7.
Ď. P.isCL, staré město Y Elidě, jež později zbořeno bylo. O:ympie byla vlastně
okres chrámový před branami Pisy. Z Olympil' clo Pisy vedla lak zvaná svatá cesta;
Olivú pisská tedy tolik, jako olympijská.
G. Klymcnos byl králem v O:·chomcnu. J r.ho syn Erginos účastnil se. plavby
Argonaultt jako kormidelník.
7. Hypsipylé, clcem Thoantova, královna na Lemnu v té době, kdy Argonauté
tam př;stáli.
oprávněn,

Poznamenání.
1. Osada Syrakusských, Kamarína byla město na jižní straně Sicilie, jež nijak
nevyniklo. Vítězství vozem Psaumida Kamarínského padá do 82. olympiady, kdy Pindar
byl již 70 let stár. Neztratil na svěžesti duševní, avšak dovedl se ovládati s krásochutí dokonalého umělce; proto píseň tato je rozměrem skrovná, ale obs~žná. Velmi
důmyslně vybral látku. Psaumis patrně při chovu koní dlouho marně se namáhal
a nemohl dobyti vítězství, tak že se mu i posmívali pro jeho marnou práci (na to
ironic~y poukazují také asi verše 7-9.). Konečně, když p!·išel pravý čas, zvítězil.
Proto dí básník, že vyslali ho k zápasům za svědka Hory, bohyně pořádku v pl'írodě,
dárkyně všeho, co nemůže býti od osudu vynuceno, co nastoupí tehdy, když čas je
tu. I u Psaumidy osvědčili svou moc. Spojiv je básník se vzýváním Dia, s nín1ž I-Iory
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