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Aristofanés a Sókratés
1. Sókratés pøedmìtem polemiky
Ateisté
upalováni
na hranici

Jak je známo, Aristofanés byl prvním, kdo navrhoval zbavit se Sókrata
fyzicky, kdy v závìru Oblak nechá filozofovu myslírnu mizet v plamenech. E. R. Dodds ve své slavné knize The Greeks and the Irrational (Øekové
a iracionálno, 1951) poznamenává lapidárnì, ale výstinì, e hlavním Aristofanovým zámìrem bylo, aby se diváci pøi pohledu na poár bavili, ani
by vìnovali pøílinou pozornost tomu, e v plamenech umíral Sókratés.
Celá závìreèná scéna je ve své podstatì velmi útoèná. Starý a nezkaený
Athéòan Strepsiadés, který upadl do dluhù kvùli svému snobsky rozmaøilému synovi, jen byl stejný jako jeho matka, se odeel vzdìlat do Sókratovy
myslírny. V závìru komedie vak pochopí, e ta je místem a pramenem
zkaenosti a ateismu, a proto za zdatné pomoci svého otroka Sókratovu myslírnu zapálí a vysmívá se pøitom zoufalému volání obìtí. Sókratés staèí jenom øíci, e se dusí, a ihned poté zemøe, jeden z jeho ákù je zachvácen plameny a bolestnì sténá. Avak rozvánìný háø, který pøedtím zosnoval proces proti Sókratovi (v. 1482), nezná slitování, napadá obìti jako bezboníky,
kteøí musejí být poprávu potrestáni smrtí, a pobízí otroka, aby neastníkùm
nelítostnì utìdøoval rány (v. 1506-1509): Proèpak se rouháte tìm na nebi / a chcete najít sídlo Mìsíce? / (Ke Xanthiovi, který mezitím u slezl dolù) / Tak do nich, vak má k tomu dùvody, / u proto, e i bohùm køivdili.
Celá komedie konèí tím, e poár je vlastnì zasloueným trestem za bezbonost obìtí. Útok proti Sókratovi je tím závanìjí, uvìdomíme-li si, e
jako druhá se v tée soutìi umístila Ameipsiova komedie Konnos, nazvaná
podle stejnojmenného Sókratova uèitele ve høe na kitharu a rovnì zamìøená proti Sókratovi. Oblaka se o Dionýsiích v r. 423 pø. n. l. umístily jako tøetí (tj. propadly), co Aristofana velmi pohorilo. V následujícím roce v parabasi Vos (v. 1044-1045) vyèítá divákùm, e nepochopili zcela nové mylenky uvedené v komedii v pøedelém roce. Jeho chování vùèi divákùm pùsobí a nevybíravì. Obviòuje je ze zrady a bezohlednì jim vyèítá, e mají
pomateno v hlavì (Vosy, v. 1045).
Zdá se, e na Oblakách Aristofanovi velmi záleelo, jak soudíme z toho,
e se je rozhodl pøed dalím uvedením znovu pøepracovat.

Nefelai
I a II

Toto pøepracované vydání s novou parabasí, kde se autor odvolává (v. 553)
na Eupolidovu komedii Marikás (uvedenou r. 421 pø. n. l.), se nám dochovalo.
Pokud jde o pøedstavení, je se konalo na základì pøepracovaného vydání, existují o nìm velmi protichùdné zprávy. V argumentu è. I (podle èíslování Doverova vydání) se hovoøí o pøepracování neúplném, je nebylo k dalímu pøedstavení
doporuèeno, i kdy se pøesnì neví, z jakého dùvodu. V argumentu è. II, obsahujícím výluènì materiál vybraný z didaskalií, se naopak hovoøí o dalím pøedstavení r. 422 pø. n. l., které rovnì nedopadlo dobøe  alespoò tak se toto místo
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 Aristofanés
asi 445  po 388 pø. n. l.; syn Filippùv a otec
Ararùv, nejslavnìjí autor antické komedie.
Ze 44 komedií (4 nejsou autentické) známých alexandrijským uèencùm se dochovalo
11 her: Acharòané ('AcarnÁj, Acharnés,
vítìzství o Lénajích r. 425 pø. n. l.), Jezdci
(`IppÁj, Hippés, vítìzství o Lénajích r. 424
pø. n. l.), Oblaka (Neflai, Nefelai, tøetí místo o Velkých Dionýsiích r. 423 pø. n. l.), Vosy (SfÁkej, Sfékes, druhé místo o Lénajích
r. 422 pø. n. l.), Mír (Er»nh, Eiréné, druhé
místo o Velkých Dionýsiích r. 421 pø. n. l.),
Ptáci (Orniqej, Orníthes, druhé místo pøi
Velkých Dionýsiích r. 414 pø. n. l.), Lýsistraté (Lusistr£th, 411 pø. n. l.), eny o Thesmoforiích (Qesmofori£zousai, Thesmoforiazúsai, 411 pø. n. l.), áby (B£tracoi, Batrachoi, vítìzství o Lénajích r. 405 pø. n. l.),
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enský snìm ('Ekklhsi£zousai, Ekklésiazúsai, 392 pø. n. l.), Plútos II (Ploàtoj, 388
pø. n. l.).
Chronologie dalích komedií: Hodovníci
(Daitalej, Daitaleis, 427 pø. n. l.), Babylóòané (Babulènioi, Babylónioi, 426 pø. n. l.),
Amfiaráos ('Amfi£raoj, 414 pø. n. l.), Plútos I (Ploàtoj, 408 pø. n. l.). Po r. 388 pø. n. l.
uvedl jeho syn Ararós na scénu hry Kókalos
(Kèkaloj) a Aiolosikón (Aolos kwn).
Dalí tituly: Proagón (Proagèn), Dramata aneb Kentauros (Dr£mata À Kntauroj, Drámata é Kentauros), Daidalos (Da daloj), Danaovny (Danadej, Danaides),
eny z Lémnu (L»mniai, Lémniai), Rolníci
(Gewrgo , Geórgoi), Foiníèanky (Fo nissai, Foiníssai), Køiklouni (Taghnista , Tagénistai), Trifalés (Trif£lhj), Gérytadés
(Ghrut£dhj), Polyeidos (PolÚeidoj).

veobecnì chápe, moná vak lo jen o to, e mu nebyl povolen ani sbor.
A opravdu následuje poznámka, e kvùli tomu u ani Aristofanés neuvedl pøepracovanou komedii opìtovnì na scénu. Skuteèností zùstává, e Kallimachos
nalezl v didaskaliích pouze jedno uvedení Oblak, a to o Dionýsiích v r. 423
pø. n. l. (frg. 454 Pfeiffer), co uvádí na pravou míru Eratosthenés: [...] v didaskaliích jsou výhradnì uvádìny jen ty komedie, které byly uvedeny na scénu.

Kdy byly v r. 423 pø. n. l. uvedeny o Dionýsiích hned dvì komedie namíøené proti Sókratovi, bylo mu o nìco více ne pìtaètyøicet let (pøedpokládá se, e se narodil v r. 470 pø. n. l., protoe Platón v Obranì o nìm hovoøí
jako o osmdesátníkovi). Tehdy byl ji mezi athénskými intelektuály váenou osobností a rok pøedtím se zúèastnil bitvy u Délia (424 pø. n. l.), kde se
Athéòané støetli s Boióany. Aristofanés, kterému bylo tehdy kolem pìtadvaceti, napadal na scénì toho, kdo podle nìho nesl vinu za moderní a zhoubnou
výchovu mládee. Kdy vzpomíná na staré zalé èasy, podléhá nostalgii
a neetøí chválou, co se promítá i do jeho tvorby. Ji v r. 427 pø. n. l. uvedl
Aristofanés svou první komedii nazvanou Hodovníci, v ní otevøenì horlí
proti moderní výchovì. Hlavními hrdiny jsou dva bratøi, kteøí proli odlinou výchovou, jeden byl vychován postaru a druhý novými uèiteli. Výsledek nemohl být pochopitelnì stejný. Zaèátek Aristofanovy kariéry byl tedy
útoèný a tato linie pokraèuje a rozvíjí se v jeho dalí komedii Oblaka. Sám
Aristofanés naznaèuje v parabasi Oblak tìsný vztah a podobnost mezi Oblaky a Hodovníky: aby vyjádøil hloubku vzájemné spojitosti mezi obìma hrami (v. 528-536), uchyluje se k pøedstavì Élektry, která odchází hledat svého
bratra. Komedie Hodovníci se nedochovala, ale na základì Aristofanových
odkazù lze usuzovat, e byla velmi schematická a obhroublá: syn vychovaný postaru pøedstavuje ideál ctnosti, zatímco druhý je ztìlesnìnou zvráceností (Oblaka, v. 529).

Proti moderní
výchovì:
Daitaleis
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