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Abáris(Abarij), prý Hyperborejec, 6. stol.
pø. n. l., divotvùrce, hlavní osoba jednoho dialogu Hérakleida z Pontu. Slovník Súda zaznamenává výbìrovì názvy jeho prací: Skythské
vìtby (Crhsmo Skuqiko , Chrésmoi Skythikoi); Sòatek boha øeky Hebra (G¦moj Ebrou toà potamoà, Gamos Hebrú tú potamú);
Oèistné básnì (Kaqarmo , Katharmoi); Pøíchod Apollónùv k Hyperborejcùm ('ApÒllwnoj ¥fixij ej `Uperborouj, Apollónos afixis eis Hyperboreús); Pùvod bohù (Qeogon a
katalog¦dhn, Theogoniá katalogadén, v próze), pøipisovaný i Aristeovi z Prokonnésu.
Adrástos z Afrodísiady(Adrastoj), polovina 2. stol. n. l., peripatetický filozof, autor historických a historiografických úvah o Aristotelovì Etice Níkomachovì a Theofrastovì Etice a dále komentáøe k Platónovu Tímaiovi.
Aelianus, Claudius Ø Ailiános, Klaudios
Aëtios('Atioj), 1. nebo 2. stol. n. l., doxograf, autor díla Výbor názorù øeckých filozofù
o pøírodní filozofii (Sunagwg¾ tîn ¢reskÒntwn, Synagógé tón areskontón).

DIELS, Doxographi Graeci, 273-444.

Afareus('AfareÚj), 4. stol. pø. n. l., syn sofisty Hippia a adoptivní syn Ísokratùv, skladatel
tragédií; byl pod vlivem rétoriky. V didaskaliích z r. 341 pø. n. l. se umístil na tøetím místì
s dramaty Peliovny (Peli£dej, Peliades), Orestés ('Orsthj), Augé (AÙgh).
Africanus Ø Iúlios Afrikános
Afthonios z Antiochie('AfqÒnioj), 4./5. stol.
n. l., rétor, ák Libaniùv, pøepracoval uèení rétora Hermogena v Progymnasmatech (Progumn£smata), v nich bylo údajnì obsaeno
40 bajek, zèásti se zakládajících na Babriovi,
zèásti zcela nových.
RABE, Rhet. Gr., X; Corp. Fab. Aesop., 2I, 133-151.

Agatharchidés z Knidu('Agaqarc dhj), 2.
stol. pø. n. l., historik a zemìpisec, peripatetic-

ký filozof, odpùrce asijského slohu, autor dvou
velkých historických dìl: Dìjiny Asie ('Asiatik£, Asiatika, 10 kn.) a Dìjiny Evropy (EÙrwpaik£, Európaika, 49 kn.), z nich máme
jen zlomky; ze spisu O Rudém moøi (Per tÁj
'Eruqr©j qal£sshj, Peri tés Erythrás thalassés, 10 kn.) se dochovaly výtahy u Fótia a Diodóra.
JACOBY, FGrHist, 86; MÜLLER, GGM, I, 111-195.

Agatharchos ze Samu('Ag£qarcoj), 5. stol.
pø. n. l., malíø, objevitel perspektivy v malíøství, autor ztraceného díla Hypomnéma (`UpÒmnhma), scénograf Aischylových tragédií.
Agathiás z Myriny v Malé Asii('Agaq aj,
6. stol. n. l., básník a historik, studoval právo
v Alexandrii; v Kónstantínopoli byl advokátem
(scholastikos). Vypsal a systematicky roztøídil epigramy své i svých souèasníkù; jde
o Cyklus nových epigramù (KÚkloj tîn nwn
pigrammatîn, Kyklos tón neón epigrammatón, 7 kn.), vìtinou pøevzatých do Kefalovy
Antologie a pak do Antologie palatinské. Jeho
dílo O vládì Iústiniánovì (Per tÁj 'Ioustinianoà basile aj, Peri tés Iústiniánú basileiás, 5 kn.) je pokraèováním historie Prokopiovy, ale zùstalo nedokonèeno (552-558 n. l.).

DINDORF, Historici Graeci minores, II, 132-392.

Agathínos, Klaudios, ze Sparty(KlaÚdioj
»thr 'Agaqnoj), 1. stol. n. l., lékaø-eklektik,
pøítel stoika L. Annaea Cornuta. Zachoval se
od nìho na papyru fragment spisu Polozimnièné horeèky (Per ¹mitrita wn, Peri hémitritaión).
Agathón('Ag£qwn) Ø s. 126
Agón Homérú kai Hésiodú('Agën `Om»rou
ka `HsiÒdou, Agón [Zápas] Homéra a Hésioda), pozdní redakce (z doby Hadrianovy)
starobylého vypravování o zápase obou vzájemnì soutìících básníkù.

WILAMOWITZ, Vitae Homeri et Hesiodi, 1916; T. W.
ALLEN, Homeri Opera, V, Oxford 1912.
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Achaios z Eretrie('AcaiÒj Ð Puqodèrou,
5. stol. pø. n. l., tragický básník, zaøazený alexandrijskými uèenci do kánonu tragických
básníkù spolu s Iónem z Chiu a tøemi velkými
tragiky. Známe 19 názvù jeho dìl. Podle filozofa Menedéma byla jeho satyrská dramata
horí jen ve srovnání s Aischylovými. Navázal
na nìj Eurípidés a byl citován Aristofanem.
NAUCK, TGF, 746-759; SNELL, TrGF, I, 115-128.

Achilleus Tatios('AcilleÚj T£tioj) Ø s. 607
Aidesios z Kappadokie('Aidsioj), první polovina 4. stol. n. l., ák Iamblichùv, novoplatónský filozof, zakladatel koly v Pergamu.
Nedochovaly se od nìho ádné spisy. Jeho ivotopis napsal Eunapios.
Ailiános, Klaudios (KlaÚdioj AlianÒj), lat.
Claudius Aelianus, z Praeneste, asi 175-235
n. l., rétor v Øímì, autor dìl rozmanitých obsahù: O zvlátnostech ivoèichù (Per zówn
diÒthtoj, Peri zóón idiotétos, 17 kn.), Rozmanité pøíbìhy (Poik lh stor a, Poikilé historiá, 14 kn.), nejrùznìjí historické anekdoty,
rétorská cvièení, Dopisy rolníkù ('Epistola
¢groikika , Epistolai agroikikai). Zlomky
spisù ve stoickém duchu: O prozøetelnosti (Per prono aj, Peri pronoiás), O projevech bostva (Per qe wn nargeiîn, Peri theión enargeión).
Ailios Aristeidés(Alioj 'Ariste dhj) Ø s. 595
Aineiás z Gazy(Ane aj Gazaoj), 6. stol.
n. l., autor listù a dialogu Theofrastos (QeÒfrastoj), v nìm se snail spojit novoplatónismus s køesanstvím.
Aineiás Taktikos(Ane aj Ð TaktikÒj), snad
totoný s Aineiem ze Stymfálu, 4. stol. pø. n. l.,
autor øady traktátù o vojenské vìdì. Dochoval
se spis O obranì mìst (Poliorkhtik£, Poliorkétika).
Aischinés z Athén(Asc nhj'Aqhnaoj) Ø
s. 395
Aischinés z dému Sféttos(Asc nhj), 4. stol.
pø. n. l., ák Sókratùv, autor sókratovských
dialogù. Diogenés Láertios uvádí 7 titulù: Miltiadés (Milti£dhj), Kalliás (Kall aj), Axiochos ('Ax ocoj), Aspasiá ('Aspas a), Alkibia-

dés ('Alkib adhj), Télaugés (ThlaÚghj), Rhinón (`R nwn).
Aischylos(AscÚloj) Ø s. 143, 160-162
Aisópos(Aswpoj), autor thráckého èi fryského pùvodu, 7./6. stol. pø. n. l.; pøièítá se mu
soubor bajek uspoøádaný za Hadriana.
Akakios z Kaisareie'Ak£kioj),  366 n. l.,
nástupce Eusebiùv na biskupském stolci od r.
340 n. l., inklinoval k ariánství, a proto biskupský stolec ztratil (365 n. l.). Podporoval rozíøení knihovny v Kaisareii, autor spisù polemicky zamìøených (proti Markellovi z Ankýry) a exegetických (komentáøe k Oktateuchu),
z nich se nám dochovaly jen fragmenty.

DEVREESSE, Studi e Testi, nr. 201, 1959 (frg.).

Akúsiláos z Argu'Akous laoj 'Argeoj),
5. stol. pø. n. l., logograf, autor pøepracování
genealogické básnì Hésiodovy v iónské próze
Genealogiai (Genealog ai).
JACOBY, FGrHist, 2; DIELS  KRANZ, VS, I, 52-60.

Akylás('AkÚlaj), lat. Aquila, èinný za císaøe
Hadriana (117-138 n. l.), pøeloil do øeètiny
celý Starý zákon. Podle Hieronyma se proslavil extrémní vyhrocenou vìrností originálu.
Hieronymus také èasto cituje i druhé Akylovo vydání.
Albínos'Albnoj), kolem r. 150 n. l., platónský filozof, vyuèoval ve Smyrnì. Zachoval se
od nìho Prolog k èetbì Platóna (Esagwg»,
Eisagógé) a systematický pøehled Platónovy
filozofie  Didaskalikos (DidaskalikÒj).
Alexandros('Alxandroj), ivot Alexandra
Makedonského (B oj 'Alex£ndrou toà MakedÒnoj, Bios Alexandrú tú Makedonos), té
Román o Alexandrovi, pøièítaný Kallisthenovi. Existují rùzné øecké recenze a pøeklady (arménský, koptský, syrský a latinský  od Iulia
Valeria, konec 3. stol. n. l.), je vycházely z románù v dopisech, ze zpráv posílaných Alexandrem Aristotelovi a Olympiadì a z vyprávìní o posledních Alexandrových dnech; z nich
sestavil za pozdního císaøství blíe neznámý
Pseudo-Kallisthenés Román o Alexandrovi.
Alexandros z Afrodísiady'Alxandroj 'AfrodisieÚj), 2. stol. n. l., peripatetický filozof,

Repertorium
vìnoval císaøùm Septimiu Severovi a Caracallovi své dílo O osudu (Per emarmnhj, Peri
heimarmenés). Byl nejvýznamnìjím komentátorem Aristotela. Zachované komentáøe se
týkají Prvních analytik, Meteorologie, Metafyziky, Topik a spisu O vnímání. Dalí díla: O dui (Per yucÁj, Peri psýchés), Problémy etické ('Hqik£ probl»mata, Éthika problémata).
BRUNS, Supplementum Aristotelicum, II.

Alexandros z Mílétu('Alxandroj Mil»sioj), 1. stol. pø. n. l., polyhistor, gramatik pergamské koly, otrok v Øímì po válce s Mithradatem VI., proputìn Sullou; autor Dìjin idù
(Per 'Iouda wn, Peri Iúdaión), jich uívali
i Ióséfos Flávios, Kléméns Alexandrijský a Eusebios, dále komentáøe ke Korinnì, geografických spisù, dìjin filozofie a spisu O Øímu (Per `Rèmhj, Peri Rhómés).
JACOBY, FGrHist, 273.

Alexandros Aitólos'Alxandroj AtwlÒj)
Ø s. 507
Alexis z Thúrií(Alexij QoÚrioj) Ø s. 519
Alfeios z Mytilény('AlfeiÒj), 1. stol. n. l.,
autor asi deseti epideiktických epigramù obsaených v Antologii palatinské.
Alkaios('Alkaoj), 4. stol. pø. n. l., autor antických komedií (podle slovníku Súda). V r.
388 pø. n. l. provozoval drama Pásifaé (Pasif£h) proti Aristofanovu Plútovi.

MEINEKE, FCG, II, 824-834; KOCK, CAF, I, 756-764;
EDMONDS, FAC, I, 886-96.

Alkaios z Messény ('Alkaoj Mess»nioj),
2. stol. pø. n. l., autor epigramù, protivník Filippa V. Makedonského, jej napadal ve svých
básních. Asi 20 jich velo do Antologie palatinské.
Alkaios z Mytilény('Alkaoj Mutilhnaoj)
Ø s. 97
Alkidamás z Eleje('Alkid£maj), asi 4. stol.
pø. n. l., rétor a sofista, ák Gorgiùv, odpùrce
Ísokratùv. Díla: O sofistech (Per sofistîn,
Peri sofistón); Odysseus o zradì Palamédovì
('OdusseÝj kat¦ Palam»douj prosod aj,
Odysseus kata Palamédús prosodiás; nepochází od nìho). Mezi ztracenými díly byl nejvý-
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znamnìjím spisem Múseion (Mouseon), obsahující mj. jeden z agónù (zápasù) Homéra
s Hésiodem.

BLASS, ve vydání Antifónta, Leipzig 1914; RADERMACHER , Artium scriptores, 135-147.

Alkifrón('Alk frwn), 2. stol. n. l., rétor a sofista, autor 124 dopisù, dùleitých pro poznání athénského soukromého ivota ve 4. stol.
pø. n. l.; autor je vydává za dopisy napsané
rybáøi, obyèejnými obèany, pøíivníky a hetérami a pøedvádí na nich typy nové attické komedie.
Alkmaión z Krotónu('Alkma wn), 6.-5. stol.
pø. n. l., filozof a lékaø stojící blízko pýthagorejské koly. V iónském dialektu napsal spis
O pøírodì (Per fÚsewj, Peri fyseós).

DIELS  KRANZ, VS, I, 210-216.

Alkmán('Alkm£n) Ø s. 107
Ameipsiás('Ameiy aj), 5. stol. pø. n. l., skladatel staré komedie. Známe 7 názvù jeho komedií: Konnos (KÒnnoj, jméno Sókratova uèitele hudby) byl uveden o Dionýsiích v r. 423
pø. n. l. a obdrel druhé místo za Kratínovou
Lahví (Pýtíné), tøetí byla Aristofanova Oblaka.
Ameipsiás jetì v r. 414 pø. n. l. zvítìzil o Dionýsiích se svými Hodovníky (Kwmasta , Kómastai) nad Aristofanovými Ptáky. (Tato komedie je vak pøisuzována rovnì Frýnichovi.)
MEINEKE, FCG, II, 701-714; KOCK, CAF, I, 670-678.

Amelésagorás (?)('AmelhsagÒraj), byla mu
pøipisována jedna Atthis ('Atq j) z doby pøed
3. stol. pø. n. l.
JACOBY, FGrHist, 330.

Amelios Gentiliános('Amlioj GentilianÒj),
pùvodem z Etrúrie, 3. stol. n. l., ák Plótínùv,
postaral se prý o vydání Poznámek (ScÒlia,
Scholia, 100 kn.), zaloených na rozhovorech
s Plótínem, a dále pak díla Núméniova. Svìdectví u Porfyria, Eunapia a ve slovníku Súda.
Ammónios('Ammènioj, 2. stol. pø. n. l., ák
a nástupce Aristarchùv, vykládal Homéra, Pindara, Aristofana (zvlátì v díle Kómódúmenoi,
KwmJdoÚmenoi, o osobnostech napadaných ve
staré attické komedii). Nìkteré názvy jeho dìl
známe od Didyma.

