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T. Lucrtius Carus, spisovatel velkolepé didaktické básii ,D«
leram uatura", narodil se, jak se s velikou pravdpodobnosti dá uriti^)
roku 97 ped Kr. a dožil se vku 44 let. Zemel prý roku 53 p. Kr.

•sebevraždou a nemohl díla svého dokoniti, nebo aspo poj^ledni úpravy
. ffln dolati.^/ Zcela ui-ité mžeme za to míti, že báse nám il<-chovaná

jest nehotová. Tomu neodporuje ani zpráva, že Cicero byl redaktorem
onoho nedokonrtuého díla*) nebot poadatelská innost jeho jist nešla

pHliš do hloubky.
Jiáto jest, že poadatel, a již byl kdokoli, netroufal si nieho

nebo aspo nieho závažného mniti na svých pedlohách. Spracoval-li
teba Lukrécius nkteré místo své básn dvakráte, bud že se mu první

úprava nelíbila, nebo z njaké jiné píinv, ponechal nám pojadatel .

znní obojí, netroufaje si nieho mniti, nebo dokonce z textu škrtnonti").

;;:;"?, Poznamenání 1. Pisatel této stati vytkl sob úkolem jjcjednati o lom,
pokud oprávnna jest snaha nkterých vydavatel básni Lukréciovy pesu-
novati nkteré partie veršové v díle tomto. V úvodu hodlá podati hlavní

zásady, které ho pi psaní (práce této vedly. Potom následuje zevrubný rozbor

jednotlivých knih básn! Lukréciovy. K vli úplnosti podávám taká struný
pehled djin textu Lukréciova a závrek, v nmž se dsledky prae táto

sbitiuji. Letošního roku vydávám úvod, djiny textu a rozbor první knihy.
Píštího roku 1Q13 hodlám vydati na tomto míst rozbor ostatních knih
a závrek. Obš dv ásti, letošní a píští, jsou asi stejn rozsáhlé.

Poznamenání 2. Ti imlfeta k tomu se vztahující: Hieronymus k roku

94; 2, 133 sdbok, Donatus, vita Verg., a Codex Monacensis 1442Q, saec. X.

rozebrána jsou kriticky J.. Woltjerem, Fleckeisens Jahrbcher 129, S. 134 nn.

a Marxem', Khein. Museum ro. 43. S. 136.

Hoinamenáni 3. Hieron. 1. c. (2, 133 Schol.). Prameny nedají se dnes
uríl. Jisto jest, že ve zpráv nám dochované jest mnoho legendárního
a neuritého!

Poznamenání 4. Nevíme ani, který Cicero má býti /.pravou HÍL-rony-
movou mínn. Ponvadž praenomen není udám), souhlasím s Bergkem, Opus-
CJula 1, 426 a 2, 726, že se míní Marcus Ciíoero. U nho však nemáme
nifkde zmlnlky o njaké podobné práci, o níž by se byl jisté býval zmínil,

, kdyfcy jen ponkud |i byl íml za dležitoi^ ve své soukromé '<i>rrespon- .

denci. Jediné másto, kde M. Cicero o Lukreeiovi mluví, jest ad Quintum
ifratrem 2, 9, 3. jMípto to v-šak nezmiuje se nikterak o poadatelské in-
lipstj M. Cicerona, a odporuje pímo náhledu, že by Q. nyl tím poadatelem,
jsouc pru Q. rázu informaního, whledem k Lukréciove innosti. Jest ostatní
íelé to mí-^to iporuieno a hodn sporné. (Srov. Mnemos. 17, S. 128 a S.

387. Není také nemožno, že zpráva Hieronymova zakládá se na kombinaci
muže tohoto, nebo ješt pravdpodobnji: neznámého jeho pramene, jemuž
ze všech souasník Lukréciových zdál se M. Cicero^ k takovéto rcdakn'.
mnosti nejzpsobilejším!.

'

Poznamenání 5. Krom mnoha jiných doklad, které prbhem práci-
této seznáme, jest to hlavn místo V. knihy v. 464 nn. a parallelní s nim
v. 471 na,^- _•', , :- ,
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Ponvadž takové dittografie nejsou u Luki*écia žádnoa vzácností,
myslili nkteí badatelé, že vbec jest nám initi s dvojí úpravou celého
textu a otázka ta spojují se sporoým tvrzením, že první úprava textu
Lttkréciova psána byla pro jeh) pítele Memmia.*) druhá pak, vieobecaá,
pro vzdlané tenástvo vbec.^) Z poátku básník jisté dílo své Mem-
miovi vnovati chtl, ^) ím dále váak a hloubji do své látky se ponoil,
tím více tanul mu na mysli obraz celého lidstva a blednul obraz pítele,
na njž jako na adresáta zapomíná.

Jestliže jsme toto pedeslali, vidíme, v jakých asi mezích mohou
s« pohybovati další naše vývody vzhledem k vytenému thematu práce
této

;
možno-li vbec u Lukréca nkteré verše proti dochovanému po-

ádku rukopis pemisovati, a které to jsou. Jest patrno z více píin,
že bychom a priori k podobnému jednání oprávnni býti mohli, nebo

1.) podle svrchu uvediných zpráv básník svého díla opi-avdu nedo-

konil, jsa uchvácen smrtí v mladistvém vku; Z!-

2) njaká hlubší a logický rozvoj m3šlenek i-espektující redakce jeho
textu není dosvdena;

3.) básník pravdpodobn zmnil své stanovisko vi pvodnímu adi*-
sátovi svého díla bhem skládání své básn, aniž mohl všecko

ješt pí<8lušn v soulad uvésti.*)

Poz'natnenání 6. Jest to pravdpodobn C. Meminius, nar. Q8 p. Kr.,
zemel r. 51 p. Kr. Byl praetorem r. 58 p. Kr. Za manželku mži dceru
L. Cornefía Sully. R. 57 p, Kr. byl propraetorem v Bithynii. Nejspíše zmi-

uje se o nm Qlc. ad Att. I, 18. Druný Memmius, bratr tohoto, Lucius,
tiesúastdil se píliš politického života, nemohou na nho míit narážky básn
v tomto snuru.

Poznamenání 7. Tak íi|nili i mnozí jiní spisovatelé antití, že na p-
vod(ní'ho adressáta. jemuž dílo nkteré jest vnováno, pozdiji neberou zetel.
Kozdn jost jen teni že jiní spisovatelé mli as a píležitost pípadná rušiví
iiuaia vymimi, což Lukrécius ovšem nemohl.

Poznamenání 8. Dkazem toho jest, že máme-li kde dvojí úpravu
téhož m.'ista (I. a II.), bývá Melmmus jmenován pravideln v úprav? starší,
t.

j. tormáln hotovjší, propracovanjší, ale myšlenkov chudší a poeticky
mli.? dokonalé. V ásti, jež josí obsáhlejší a bysteji pojatá, ale místy
bohužel nehotová, tedy mladší, Memmius jmenován wtoývi. V první knize

díj; se imienování Memmia tyikráte, v. 26, 42, 411, 1052. Jedin v 5. knize

jest jmenován astjii. V, 8, l45, 218, 846 a 1265- Nikde však nemluví se
tak as.o v druhé oso'h, jako v knize I., a to pro Memmia nic nedo-.

kazujtl, ponvadž básník mnohdy apostrofuje také tenáe; jist k Memmiovi
netáhnou se slova I, 935 nn. Opak toho tvrdí Bockemúller, Burs. Jahresb. 4,

IL S 1621 a Kannengiesser, Fleck. Jahrb. 125, S. 833. a znova 131, S. 59,
kteí snaží se dokázaU, že Memmius pipomíná se jenom ve vrstv pozdjší
a ž'j všechna místa, jež se ho týkají, jsou novjší interpolace Lukréciovy.
Nicnén by i nelze v tak subtilních otázkách vždy aomakati se pesn
praxdy, ipeoe s velikou pravdlpodobností lze za to míti, že náhled ten

správný není, (Krom svrchu uvedeného dvodu, že logicky pesnjší a ob-

sáhlejší styMsace, v níž o iMemmiiovi se již nemluví, jest mladší, dá se

uvésti i ten náhled, že u inladých nadšenc rázu Lukréciova z poátku je

pjrozeno, že náhledy své chtjí jednomu obzvlášt milovanému 'píteli sdliti;

prb'hem práce v^fšak pijdou k pesvdení, že na n má právo celé lo-
venstvo a píslušným zpsobem pak mní adressáta. Nicmén nechci tvrditi,

že by se byl náihled ten u Lukréda tak pozd dostavil, že hy tím byl nucen

mnliti komposici celé své básn. Kronn nkolika málo iníst, ]ež nevymýtil
a která z púvodniho pojetí básn Memmiovi vnovatie vyplývají, záhy
ocitl se ve své tí>vé úloze, které zstal potom stále vren. V mertších vcech
odliné. ale v zásad podobné náhledy mají: Bruns, LucrezstudSen, Freiberg
18S4, Brandt, Fleck. Jahrb. 131, S. 601 a M, Schanz, Oeschichte der róm.
Litteratur, 1, S. 138 a jiní.
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Vzhledem k celé básni se takováto zmaa stanoviska dokázati

aedá, ale jist stalo se tak na jedaotlirých místech, když básník nalezl

prbhem S7é práce lepší výraz pro své myšlenky, jejž pak vedle staršího,
mén dokonalého, nalézáme. Nicmén nehodlá pisatel této stati svobody
pro pestavování "veršá Lakréciových nadužívati, jež z tchto názor
zdá se plynouti. Piklad nkterých vydavatel, zejména Bockemiillera,
o nmž prbhem této práce více isti budeme, ukazuje, kam až by
takové pehazování jednotlivých partií proti svdectví zachovaných
rukopis vedlo. NeboC starovké památky musíme celkem bráti tak,

jak se nám dochovaly a nikoli tak, jak bychom je dnes míti chtli, ba
dokonce chtíti je mniti tak, jak bychom my snad je dnes napsali. Byf
i teba vše není podle pesného poádku logického,") vypadá to ale

tak již po dvatisíce let a ta léta dodávají dílm antických spisovatel,

by i místy v nedokonalé podob se dochovavším, jisté sankce. Bylo
by to tak, jako kdybychom chtli njakou starožitnou památku sta-

vitelskou, které jinak si pio její starobylost vážíme, pro njakou našim

nynjším potebám neodpovídající zvláštnost, ano, pipustíme: vadu,
na tom míst vadném mniti.

Jest listo, že by teba ze stanoviska absolutního pi tom získala,
ale není již to to, co to bývalo. Podobné jest tomu v pípad našem.
Báse „De rerum nátura" dala by se jist mnohem dokonaleji logicky

spoádati, než-li ji máme dochovánu, ale byl by to pak ješt Lukrécius?
A v klassické filologii jest dvod pro takovýto jist oprávnný kon-

servatismus daleko více, než-li teba ve stavitelství. Trvání njaké bu-

dovy ve starobylém stavu závisí na tolika jiných ohledech, a jest a priori

omezeno jistou dobou asovou
; starobylý ráz památky literái-ní, nejsa

vázán nižádným konkrétním poutem, mže a má býti dochován stále

nezmnn. A abychom setrvali toliko na poli filologickém : Jak daleko

vedla by záhada, staré spisovatele opravovati proti výslovnému znní
rukopis, kdyby se mla dsledn provádti? Jest jisto, že bychom
mnohou myšlenku dovedli lépe vysloviti, než staí uinili, ale máme
píležitost užíti této své dovednosti v samostatných spisech a máme
nechati díla starých tak. jak jsou nám dochována. Zkrátka stanovisko

naše nsmže bvoi liné. než li'sti)rické. Bise Lukréciova, jak leží ped
námi není hotova a není dokonalá, leccos by v ní básník byl mohl
zmniti a opraviti, pmévadž ale on sám tak neuinil, nezbývá nám než

poítati s tímto faktem a svévoln nemniti jeho textu, nebo i když
pipustíme pravdpodobnost, že bv V>yl h^sník tu a tam nco na svém

Poinamenání 9. Nehledíme zde ani ku zpráxi Hieronymov 1. c. Lu-

cretiuni per intervalia msaniae scripsisse. Nechávajíce nerozhodnou otázku,
zdaOS se jedná o historickou šílenost, i o kombinaci mkterého století uply-
nulého mezi Lukréciem a Hieroinymem, že by oásník náš byl požil onoho

h3piothetljck'ého „pápoje lásky" a tím byl sešílel, kteroužto povésti snad
se chtfo reagovaíi ma nikteré místo básn Lukréciovy, i o kombinaci Hie-

ronyma samého, šílenství spatujícího ve vykladu nkterých píin svobodo-

myislných jeho názor, mžeme zcela dobe za to míti, že Lukrécius psal

,Jper intervalia"', t. j.
v pestávkách, a už tyto pestávky byly zavinny

ímkiol,i'v.

'Rozínamenání 10. A jestliže i prosaickému spisovateli mžeme za jistých
okolností odpustíjti, poruš'í-li ve svých výkladech písný poádek logický, tím

spíše básníkovli, jemuž pece a priori jisté licence jsou dovoleny. Mnohdy
porušením logického poádku snaží se docíliti umleckých effekt anebo aspoii
lzd!iouhlalv'ou látku, o níž jedná, tenái uiniti záživnou. Srovnej na p. další

vyklaa o I, 503—598.

/.v
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dile zmniti chtl, kdo nám raí za to, že i my práv takovým zp-
sobem mniti budeme, jako on by byl býval uinil?

Avšak také v této píin nesmíme zacházeti píliš daleko. Do
krajnosti provedená dslednost byla by zde jednostranná a chybná.
Nesmíme sice nic libovoln mniti, kde snad by se neo jenom mohlo
lépe íci, ale i v tom znní, jak je rukopisy podávají, jest vysvtlitelné;
kde však se jedná o zejmý, hrubý omyl, ejastji pi opisování sta-

rých rukopis povstalý, jest oprava jeho naší vdeckou povinností. Jest

práv úkolem kritického vydavatele, na takové chyby upozorniti a jd ,

opraviti. ;"• ii.-^^
Jsou pak tyto chyby dvojího druhu: ^ii-X"

1.) z nejvtší ásti zcela zejmé, dnes už nesporné a ode všech ba-
"í^;

datel svorn uznávané chyby ; pesmyknutim zpravidla pouze c;?.

jednoho verše povstalé a docela snadno opravitelné;^^)

2.) oividné dittograíie, povstalé tím, že nkterý tená si njaké
místo odjinud pro srovnání s práv teným místem teba ,in mai*-

gine" pipsal, kteréž pak od pozdjšího opisovae pijato do textu.^^)

Ale mžeme hned dodati, lehká byla by kritika textu Lukréciova,

kdyby pouze tyto dva práv zmínné druhy chyb se vyskytovaly. Da-
leko obtížnjší úlohu máme tam, kde chyba není do té míry nápadná
a všeobecn uznávaná, kde nutno takovou teprve dokázati. Jest pak
vcí dovednosti a taktu kritika textu Lukréciova, aby takový dkaz
byl správný a pesvdivý. Nebo nco jako chybu kvalifikovati sluší

jen v pípad naprosto nutném a nesmíme upadnouti v poblouzení již
svrchu odsouzené, chtíti za každou cenu nco zaruen starého a dobe
pípustného jen proto opravovati, že se nám osobn jiný text líbí lépe.
Pisatel pokusil se, aby, pokud možno bylo. do žádné z obou naznae-

ných chyb neupadl ; pokud se mu to podailo, mže tená pi dalším
rozboru jednotlivých míst Lukréciových posouditi.

Když jsme v tomto úvodu svoje stanovisko vi Lukréciovi a

oprávnnosti oprav a pestav v jeho textu všeobecn vyložili, po-
dáme v následujícím odstavci stniné djiny textu Lukréciova, jak se

nám dochoval; pak kritický rozbor jednotlivých míst. p(knd se o pe-
stavování verš jedná, postupn podle jednotlivých knih") spoádaný,
na konci pak pokusíme se v závrku shmoiiti výsledkv. k nimž jsae
dospli.

Poznamenání 11. V první knize jsuu takováto místa ilv : vv. 14 a

15. musí se pesmyknouti, aby se dostal správný smysl a vv. 885 a 886.

První miisto je tak jasné, že se u nm vbec zmiiovati nemusíme a nebii-

demie, obtížnjší je mfoto druhé, o nmž dále bude e.
Poznamenání 12. Sem spadá krom nevelikého potu jiných míst, jež

v závrku práce této jsou vypoítána na p. oividný itakový pípisek v í.

knize vv. 45— 49, který tam zabloudil z II. knihy vv. 646—651. Píina, pro
musí býti vy*ouen. jest ta, že pináší smysl pímo opaný tomu, co na tom
míst 'básník praví. Byl tedy patrn k vli srovnání od nkoho po stran
pipsán. Nejvíce chyb tohoto druhu uznává, ovšem valnou vtšinou nesprávn
zmínný j'iž Bockemulleri. Podotýkám, že chybami tohoto druhu se ve své práci
zamstnávati nebudeme.

Poznamenání 13. Ovšem roku letošního (1Q12) pouze, pokud se týká
knihv první. Knihy ostatní a závrek vyjdou roku píštího (1Q13).
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§l^ tBl@;r^ bjlny textu Lukrécíova.

Lukrécius zpracoval básnicky svtový názor podle systému Epi-

kurova '*), ovšem ásten sleduje i filosofy jiné, jako v atomistice

Peraokrita "), jehož uení byl i sám Epikuros do své nauky pijal.

I

Poznamenání 14. Epikuros narodil se na ostrovC' Samu, a oíjc jeho
byt íAthénanem, r. 341 p. Kr., zemel v Athénách, kde po marných (vokusech

jinde trvale jako uitel se usaditi, škoiu žv xvjTcet; založil, r. 270 p. Kr. Jeha
.systém filosofický jest celkem prohloubená a zušlechténá naui<a hédonik,
nebpli Kyrervaik, jichž hla\ioUi byl Aristippos z Kyrény, narozený asi r. 133

p. Kr., zemelý r. 360 p. Kr. Škola tchto hédonikúv uila, opírajíc se

"^^ž cptni o Protagorovo uení o relativnosti všeho poznání, že miíno nitro naše
nelze poznati vbec nieho; poznání dje se toliko smysly, jim jediné pod-
miiovany jsou stavy našeho nitra, krom nichž není nic absolfitního. Aóy tyito

5tavy našeho nitra byly píjemné, má býti cílem našeho snažení. Docíliti toho,

zejména Ipak stav ten trvale udí-žeti, není ovšem vcí snadnou, ale úkolem
lovka moudrého jest v této (píin jistou dovednost si osvojiti. Od tohoto
dosti priinitivního pojetí života a jeho úelu, který shledáváme a Kyrenaiká,
lze. spatiti ovšem u Épikura znaný krok ku pedu. Filosof tento neklade váhu
ina dosažení rozkoše, hlavn rozkoše vznikající z ukojení poteb tlesných,
'nýbrž uí, že teba jest vyhledávati stavu bezbolestnosíi, jenž arci jest možný
toliko ve stavu naprostého pokoje (Y5í)-Y]v'.onóg) a nemáme-li poteb, jichž ne-
mžeme ukojiti. Duševní požitek staví výše nežli tlesný, ponvadž snáze
a. trvaleji vede k práv zmínnému stavu duševní rovnováhy, jinak též '/-rjyjíía

zvanému, jenž podtobnému pojmu v nauce stoické se vyskytujícímu, jest ku
podivu blízký. Epikuros doporuuje ovšem též laskavost a vlídnost vi k?ž-
aemu on sám vyznamenával se mravy istými, než ovšem hlavn za tím

úelem, aby opakem takového poínání, životem hrubým a surovým, n^byl
rušen onen kýžený stav harmonie v naší lidské bytosti, jímž jedin podmiiiuje
se udržení trvalé blaženosti. Zbytky spisv Epikurových, které ;e nám do-

thoval}-
—

jest toho velmi málo — vydal Usener v Lipsku r. 1887 pode jm'
nem Epicurea. U íman první šíil náhledy jeho ve II. století ped Kr.
C. Amafinius; po nm ^^'šem hlavn náš L^ikrécius; než jest jisto, že muž
tento význam a zásluhy Epikurovy ve svt filosofickém, jak zejména o nich

ve známých, ptkráte se opakujících laudes Epicuri se vyslovuje, nemálo pe-
hání, nebo jádro uení Epikurova, Lukréciem vykládané, není duševním ma-
jetkem jeho, nýbrž jeho pedchdc, o nichž dále rovnž stane se zmínka.

Pióznamenání 15. Demokritos narodil se r. 460 p. Kr. v \bdérách a

dosáhl prý vku 100 let. jest to postava daleko významnjší než Epikuros,
jenž celé pozadí své filosofie, materialismus, atomismas a veškeru psychologií od
nho bez rozpak pejímá. Jest veliká škoda, že se nám nedochovaly spisy
,inúže tohoto, jichž veliký poet starovk znal, jež mly rozhodný vliv na
Aristotela a znamenaly nco podobného pro rozvoj eckého myšlení, jako

*^.' stpisy Platónovy. Demokritos vychází od uení svých velikých krajanu, kteí
rovnž z Abdéry pocházeli, Protagory a Leukíppa, od prvního pejímá na-
uku o relativnosti všeho poznání, 00 druhého pojímání svta jako nekoneného
(prostoru, v nmž pohybují se nejmenší ásteky všech vcí, atomy, jejichž

víivým pohybem, pádem, vzájemným nárazem, nebo skupováním a rozpa-
dáním dá se veškero dní v pírod vysvtliti. Také duše lidská skládá se

dle Leukíppa a Demokrita z takových atom, proto jest hmotná a smrtelná.

Jaké ovsem tyto atomy jsou, a podoTcným otázkám xnuje Lukrécius ve svém
výkladu 3. a 4. knfnu. Všecko naše poznání svta okolního jesi ist subjek-
tivního rázu. my vnímáme jen relativní skutenost; absolutní jest než: pro-
stor, atomy a jejich pohyb v prostoru. Výklad o atomech (primordia nebo
také sem'(!na rerum), prostoru ímane) a pohybu jejich nalézáme v 1. a 2. kni^c
Lukréciovi. Nicmén uznáním, že aspoií prostor, atomy a pohyb mají právo zvánv

•V;'.
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Pro dílo své napsal, vykládá nám hned na poátku první knihy i"), aby
totiž zbavil pokolení lidské strachu ped smrtí a ped liboVoíqým za-

eahováním bytostí božských do lidských záležitostí. Nicmén dás
mysliti, že ho vedl i zájem isté theoretický; nebo dvody práv
jmenované byly by vedly jen k njakému krátkému pojednání, pole-
midké brožue a p., nebo ze stanoviska epikurského není nesnadno
ony jmenované náhledy vyvrátiti. Ale Lukécius vnoval nauce svého
milovaného mistra plných šest knih, knih podle pomr v klassické

literatue panujících velmi ilouhých •'). Ml tedy ješt více než praktický
záj"em na svém výkladu a vc ta slouží tím více k jeho chvále, že

sám vychvalovaný jeho uitel Epikuros toliko v míe daleko menší

pro theorii se zajímal, vida v ní pouze prostedek k cíli a pokud se

ve svých náhledech stýkal s Protagorou, popíraje možnost objektiv-
ního poznání a tudíž vdy vbec. Mžeme tedy právem íci, že nauky,
jež nám zdt Lukrécius podává, jsou sice od nho Epikurovi pipisovány,
ale vlastn náležejí mužm jiným, kteí podobn jako Lukrécius zájmu
pro heoretický výklad neztratili ,jest to filosofie Demokrita, jenž do-

vedl si ped Jioetikou Protagorovou, veškeru vdu niící, zachovati

aspo jediné útodštž, mechanické zákony pro svt hmotný, kterýž mu
byl absolutním a na njž slov Protagorových nevztahoval, jeví-li se

nám tedy zásluha Epikurova pouze ve zjemnní a produševnrií po-
žitkáského cgoismu hédonist, význam Protagorv — ovšem nega-
tivn — v tom, ze umožnil vylouení jistých fenomén jako zdánli-

vých, relativních, — u Aristippa, pímého pedchdce Epikurova, pi
jeho závislosti na Protagorovi ve všech hlubších otázkách o originel-
ních myšlenkách mluviti je velmi tžko — tu vidíme, že Lukrécius

býti absolutními, liší se Demukritos od Protagory, jenž |X>znání absolutného

pokládá za nemožné, popíraje vbec možnost poznání objektivní pravdy. Pi
výkladech o veškerenstvu vychází ovšem Demokrituš vždy od toho svého
základního pedpokladu: pohyb htaoty v prostoru a vše, oo by se z toho
stanoviska nedalo Nysvtliti, pokládá za klam smysla, v emž zase Prota-t

gorovi s blíží. Soustava Demokritova, kterou zcela Epikuros pijal, jeví se

tedy jako rozhodný, dsledn provedený materialismus. Díemokritos podnikl víc©

cest, práv tak, jako Herootos a Platón a j. Nicméni u velké vtšiny poz-
djších filosoíU nebyl valni-5 ve vážnosti; píinou toho byl ovšem kardinální
rozdíl v íom, jak pojímal základy svta Demokritos a jak pohlíželi

na vše
Akademikové nebo Stoikové. Nic nia p. není mu cizeíší, nez njaké teleolo(-

^ické pojímání svta a života, jak namnoze u attické filosofie jest pravidlem.
Demokrita jsme svrchu pro jeho rázovitost a dslednost, s jakou zastává
uení diametrálnj Platónovi ij^rotivné, porovnali s tímto velikým duchem.
Le Demokritos nezanechal po sob nic podiofeného, jako Platón, ^'e své škple

„Akademii". Jisto jest, že vc ta je píinou, že spisy jeho se ztratily. Žáci
filosofu spisy svých mistra hlavn opisovali a pe zniením chránili. O i>eT

mckritovi bylo mnoho psáno. Zmínku zasluhuje partie u Zellera, Philosophie
der Gricchen, Gomperz : Griechische Denker L; Lange: Qeschichte des Mate-
rialismus !., 9 nn. Fragmenty u Mullacha, Rittera a Prellera; rovnž
Windelband \ Handouchu 1. Miilicra a j.

— Rázu specielnéjšího jsou
tato pojednání: Brieger : Die Urbewegung der Atome und die Welt^nt-
tehuHL; be: Lenkippos und' Demokritos, Halle 1884. Hart: Zu Seelen- und
Erkenntnislehre des Demokritos, Lipsko 1886.

Poznamenání 16. Jsou to vv. 50—148. Podobné výklady opakují se na

pcátku skoro všech knih Lukrcciových.
Poznamenání 17. Poet verš u jednotlivých básník starovkých zídka

pesahuje v jedné knize tisíc. U Lukrécia však žádná z jeho šesti knih není
kratší. První má 1109, druhá 1174, tetí 1092, tvrtá 1280, pátá 1454, šestá
1284 verše. Úhrnem má celé dílo 7393 verš. Jest to asi lolik, iako tvrtina
epopeji homérských, a tyto mají dohromady osmkrát tolik knih.
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je spíše hlasatelem theorie atomistické, Leukippa a Demokrita, nikoli

jOiyálenelt Epikurových. Tito dva muži podali onen theoretický zá-

klad, jehož pouze nepatrným postranním dsledkem jest zbytenost
bázn ped smrtí a bohy, jejíž pedpoklad jest nutný pro dosažení

jQOOho Epikurova stavu bezstarostného, muži moudrému tak poteb-
ného. ^-

To jest první pedpolklad k seznání Lukréciova (extu potebný,
že ecké jeho prameny hledati sluší u atomjst, Leukippa a Demo-
ikrita. Etejí se tedy stopovati do pátého století, ale obsahují ve svých
.záikladech jisté prvky ješt mnohem starší. Systém jejich a tedy i Lu-

Icréciv jest dsledný. Nehmotného není. Kde by nebyl dkaz dosti

pesyf:ílivý, pistupuje k tomu autorita Lukréciova uitele, Epikura,

pebpf on sám tak liil. Takové jsou v hlavních rysech prameny básn
íiaší; uez tu a tam vloudily se také náhledy muž jiných, s nimiž

Luikrécius polemisuje, ale od nichž tu a tam nkterou nepatrnou my-
šlenku pejímá, pokud neodporuje zásadám práv vyteným. Jsou to

hlavn ti mužové: Herakleitos, Empedbkles a Anaxagoras. Jak jsme

již svrchu vidli, napsal Lukrécius své dílo pro svého pítele, praetora
z r. 53. C. Memmia. Pi obtížích, jaké látka skýtala, a obsáhlosti

její, sluší za to míti, že vnoval zpracování jejímu celý svj mužný
vk a ponvadž báse hotova není, pracoval na ní jist až do své

poslední chvíle, jež nastala r. 54 p. Kr. Lukrécius sám praví, že p-
vodním motivem mu pi práci té bylo osvoboditi pítele svého od

strachu ped smrtí a bohy. Le dílo mu rostlo pod rukama, na p-
vodní úel zapomíná, i na adressáta. Místo píležitostného pouení
pítele máme zde rozsáhlou naunou báse vnovanou široké veej-
nosti Že nebylo možno všude všechny, zmny a pechody náležité

Vyrovnati, ponvadž básník sám tak mlád a náhle zemel, jest pocho-

píte hio. Jist ani ten sporný redaktor Hieronymv neuvedl díla Lu-

kréciova zcela do poádku.
S

*

Stopujme další píhody textu básn našL

'1 Cist materialistický názor svtový, jejž naznaiti mžeme etapa-
mi : JLeukippos-Demokritos-Epiikuros-Lukrécius, neml \'e starém veku da-

leko tolik pívrženc, jako soustavy smru opaného, pedevším athén-

ské Akademie a pak stoicismus u íman. Jako Demokritos celkem
znamená postranní linii u vývoji eckého myšlení, tak laké Epikuros,

jenž k nmu po stránce kosmologické pranic nepidal a Lukrécius,

jenž je pouze jeho pekladatelem a pirozen originelních filosofických

aspirací neml. A ada ta koní nyní Lukréciem definitivn.

Nebylo tu takka žák, kteí by s nadšením byli opisovali dílo

svého milovaného mistra ;
z Leukippa nemáme dochováno nic, z De-

mokrita a Epikura tém nic'*), za to životní .dílo teba Platónovo aneb

Aristotelovo, ba i kompilaní filosofické pokusy Ciceronovy jsou nám

dochovány. Nebylo by divu, kdybychom ani z Lukrécia nic dochováno
ihemli. Nicmén nestaílo se tak. Zdá se proto ,

že po prvních pt sto-

letí našeho letopotu byl hojn ten a opisován, by i teba mnohému
inístu nebylo vždy jak se patí rozumno. V tchto dobách, máme na

*i
Poznamenání 18. Sluší ovšem želeti hlavn etných a oriofinelxiích spis

Demokritových, ,v nichž nauka školy atomistidté byla podána nejdkladnJji.
Nicmén musíme se spokojiti skrovnými citáty z tohoito spisovatele, zacho-

vanými z dob daleko pozdjších.

C>
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mysli zejména století páté, ztratilo se nám pece tolik památek z lite-

ratury starovké, ale dílo Lukréciovo se zachovalo. Rukopis není

ovšem mnoho. Nehledíme-li k rukopism necelým (Schedáe Havnienses,

Vindobonenses) a k mladším rukopism italským, jsou pro nás- sm-
rodatné hlavn dva rukopisy náležející universitní knihovn Leydenské,
jeen starší Codex Vossianus Oblongus, saec. IX.. a jedetn mladší Co-
dex Vossianus Quadratus, saec. X. Podíe spolených chyb ve všech

rukopisech Lukréciových se vyskytujících, soudíme, že pocííázejí ze

spoleného pramene. Chyb takových jest množství dosti zjiané, druhu

JSOU pa'k rozliného, takže se dle nich dá souditi na ráz písma, ve -

kterém jedin mohly povstati a tudíž i na dobu, kdy se jich pisatelé

dopustil' a kdy báse Lukréciova mohla asi býti opisována. Abychom
tu vc pak blíže vysvtlili : Jest pirozeno, že nkteré chyby mohly se

vyskytovati jenom pi písmu velkém, na p. zámna C a Q a pod. ;

jiné opt pouze v minuskulích jako s (psané j) a f a pod. Pon-
vadž pak tyto chyby jsou všem rukopism spolené, mžeme z toho

právem souditi, že se vyskytovaly už v onom rukopisu, z nhož vše-

chny naše rukopisy byly opsány; jelikož pak jsou tchto spolených
chyb vrstvy aspo 2—3, na roi;„né písmo poukazující, mžeme do
minulosti stanoviti ped vznikem našeho nejstaršího Cod. Oblongfus
ve století 9. aspo 2—3 takové archetypy'-*).

Z údaj takovýmto zpsobem získaných-") dostaneme, náležit

jich využivše, asi tento pehled pro djiny textu Lukréciova dležitý:

Pcznamenání 19. Woltjer: De archetypo quodam codice Lucretlano ve

Fletkeisens Jahrbiicher 123. S. 76Q nn. a Emile Chátelaine 'V praefaci k XII-
dílu Codices Qraeci et Latini photographice depicti. Lugduní Baltavorum,
1908., kdež práv Lucreti Codex Vossianus Oblongus S. IX. jest vydán, jsou
cba mínní, dle náhledu pisatelova sprá\Tiého, že dochované naše rukopisy,

pocházejí z jednoho archetypu a podávají hojnost doklad, jinak vykládá
o té vci Brieger : Ein vermeintlicher Archetypus des Lucrez, Fkck. Jahr-
biichei 127, S. 553.

Poznamenání 20. Budiž mi dovoleno methodii, s jakou se l< onomu
rrení prastarých rukopis Lukréciových dojíti dá, by i pímo nespadalo
do oboru pojednání mého, nkolika slovy vyložiti. Údaje zde uvádíné mohl

pisatel
arci z píin na snad ležících kontrolovati pouze pro Cod. Ob-

longus. kterýž ve svém fotografickém vydání jest pístupný; nicmén není

pcchybno a jest dosvdeno všemi vydavateli, že podobné chyby jaKO zde,
i v druhých rukopisech, zejména v Cod. Quadratus X. se vyskytují.

1. Nejstarší vrstva chyb zastupována jest zámnami písmen
B a D, kteráž možná jest jen pi velmi staré form písma velkého (kapi-

tálek), pi níž pfaxá polovina písmena B velmi se písmen Tj blíží a zdá
£e tomu nasvdovati, že plyne z rukopisu staršího onoho Lachmannem
uznávaného archetypu ze století 4. nebo 5. Chyba ta musila se vyskytnouti
pcprvé již v onom rukopise, z nhož tento archetypus byl opisován. Jest
ve veršícl I., 668, II. 891, V. 122, 208, 1003, 1110; VI. 71; celkem tedy;
sedmkrát. Nicmén existence tohoto rukopisu nedá se s nezvratnou jistotou
dckázati (srov. poznámku 21.).

2. Daleko více Jnateriálu podává nám vrstva druhá, která pochází
rovnž z rukopisu velkými písmeny psan'ého, t. zv. Lachmannova arche-

typu. Jest to pedevším ona již zmínná zámna C na míst O, jež se

vvskytujt I 852, V. 922 a VI. 954 (tikrát) a naopak, tedy j mísito C:
1," 779. 2 136, 3, 553; 5, 14, 282, 366, 1416 (tedy sedmkrát). Také vy,^

skytují se zde zámny ješt tchto písmen (podáváme jen poet, kolikráte

se ta neb ona chyba vyskytuje) :

I nn míst L šestaticetkrát ;

L na míst I sedmadvacetkrát ;

T na míst I trnáctkrát;
I na míst T devtkrát; -

: f, i5°áí^ttiiíStS
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?'.iió.:J. Z doby, kdy ješt hojn Lukrécius byl ten a opisován, po-

K^'S>:Í c^^^' prastarý ruktrpis, jenž snad byl napsán už ve 3 —4. století,

^•^S^ ^-íi i^jž jsme v poznámce charakterisovali zámnou B a D. Byl ovšem

^^"-'^i.yr v'^':'' E na míst I trnáctkrát;
ick;

•
•>' I na míst E osmkrát;

i'?'*^."'*
' T na míst P tikrát;

\ í T na míst F jednou.

Dohromady jesí 122 takových chyb; každý dá nám za pravdu, že zá-.

mna tato jest vskutku možná toliko v rukopisu psaném písmenami velkými.
Nejsnadinjši zámna, totiž mezi I a L se tedy stala 3krát, I a T 2Jkrát,
E a T 22krát, C a G llkrát. — Snad by zajímala také statistika tchto

chyb podle jednotlivých knih: Tu jest nápadný malý poet chyb v knize tetí:
toliko 3; v knize druhé 17, ve tvrté 24, v páté také 24, v první 25, v šesté

29. V ostatních knihách jest jich tedy asi stejn.

Jednotlivá slova jsou v rukopisu Vossianus Oblongus pestavena na
osmi místech- 3, 564; 3, 624; 5, 227; 5, 330; 5, 1198; h, Ó16; b, 941;
6, 1078. O tom vykládáno také v Revue de philologie Xll., z r. 1888 str.

30 nn. — Nicmén stanovení tchto chyb jest také to lediné, co o onom
archetypu z 4.-5. století mžeme positivního íci. Vše ostatní, co a zpii-
Bobu písmaj. p'otu ádk na jednotlivé stránky vypadajících a o scháze-

jících stránkách J-achmann a po ném celá ada jiných filoloa^ \ykombi^
novali, náleží toliko do íše hypothes.

3. Nicmén mezi rukopisy našimi a práv zmínným archetypem musi!

býti ješt jiný rukoipis, snad ze VII. století, psaný minuskulemi, nebo naše

rukopisy vykazují ješt jednu adu- spolených chyb, toliko v tomto zp-j-
sobu písma vysvtlitelných. V písmu doby této zaasté nahrazovala vlnitá

linka na konci slova, že tam vynechálno bylo n nebo m. Mnohdy pak! se

•stalo, že ta linka vynechána tam, kam patila, nebo položena zase íajn,
kde vlastn býti nemla. Doklady toho jsou: 1. kde linka ta jest, a tam

býti nemá: 1, 74, II. 998, 1078, 1138; III. 800, 906; IV. 501, 600, 1200;

V, 33, 241, 485, 530, 1152; VI. 11, 514, 818, úhrnem sedmnáctkrát a 2. kde
není, a by tam mla bý.: I. 649; II. 469, 4S8, 793, 853; 1003, 1129, 1153;

m, 22, 66, 421, 721, 87'3, 947, 1085; IV. 267/, 440, 836, 907, C59, 1036; V^
318, 937, 1049 (v tomto veršS Jest ta chyba dvakrát), 1331, 1368, 1390.

1404, 1410; VI. 609, 803, 956. Úhrnem tiaticetkrát. jest ovšem pirozeno,
že pípJad drUhý, kde nco se vynechává, jest daleko astjš, než pípad
první, kde jedná se o linku nadbytenou. Sem spadají aale ješt t^to
zámny

Zámna m místo n jednou (2, 283).
Zámna m místo t jednou (4, 353).
Zámna u místo a tyikrát (4, 459; 5, 551, 811; 6, o05).
Zámna a místo u ptkrát (4, 698 a 805; 5, 809; 6, 759 a '150).
Zámna o místo e desetkrát.

Zámna e místo o tikrát.
Zámna e místo c dvakrát.
Zámna r místo u ptkrát.

^
Zámna u místo r tikrát.
Zámna f místo s jednou.
Zámna s místo f tyikrát.
Zámna r místo s tikrát.
Zámna s místo r dVakrát.
Písmena t vynechána jedenáctkrát.

Qhrnem jest tedy chyb z této doby pocházejících 106; 14 xynechávkv,
45 zámn, 17 nadbytených linek. Pocfle jednotlivých zpx- máme zde,
snad nanodou, optn nápadný zjev, že ve 3. zpvu chyb jest velmi
málo: 9 (a Z toho žádná záména); ovšem též v pr\Tiím než 7; ve druhém
16; fza to druhá polovice básn nalézá se ve stavu znané horším: ve tvrté
knize 23 chyby, v páté 27, v šesté 24. Srovnáme-Ii tento výsledek s vý-
sledkem hoejším, shledáme, že poet chyb jest v prvém zpvu 32, ve druhém
33, ve tetím 9, ve tvrtém '47, v páííém 51, v šestém 53. Zpv tetí tedy
v archetypu I. a II. byl nejdokonaleji opsán. Béeme-li v úvahu ješt chyby
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psán velikými písmeny (capitalis quadrata?). Existenne jeho však jest
toliko pravdpodobná-').

2. Z rukopisu tohoto rovnž velikými písmeny byl c^sán ru-

kopis druhý, tak zv. archetyp Lachmannv, ponvadž Lachmann ga;^
prvé jej stanovil a snažil se jej co nejpodrobnji popsati. rr.á!:' -;

Pocházel ze 4. nebo 5. století a prbTi onomu staršímu ruko-', '^^í-

pisu ml 122 chyb, jen v majuskulích vysvtlitelných. Existenci jeho:.-i'r;^|
mžeme míti za naprosto dokázanou. '--;

3. Z rukopisu tohoto byl opsán asi v sedmém století rukopis
''

j

tetí, tak zv. archtyp Cháte'í»'nriv, ponvadž tento muž bére k nmu ;í^

útoišt, aby vysvtlil 106 chyb rukopis spolených, jez možný byly -/•;

jen v minuskulích. Tento rukopis byl dle Chá^t^ína chován a snad
,

'J^^

i napsán v kláštee v Corbey a podk úpravy Cod. Vossianus Oblon- ..A

gus mžeme souditi, že jeden jeho quaternio poínal veršem 6, 79-2). .f

4. Z rukopisu tohoto konen byl opsán i Codex Vossianus Ob-

longus, saec. IX. i codex Quadratus, saec. X. a konen onen codex, •

;

ze kterého opsány byly dále rukopisy tak zv. italské.

Pisatel tchto ádk vnuje nadále pozornost lukopisu Codex
^

Vossianus Oblongus. Jest to jeíiak nejstarší a nejdležitjší Lukré-

civ rukopis nám dochovaný, jednak jediný, který mu byío možno
osobn po delší dobu zkoumati. Rukopis tento skládá se ze 192 list;
dvacíti kvaterniion a pti ternion ; na stránce jest 20 ádk ; jen list

42. má po obou stranách 27 ádk. První list prvního quaternionu
vbec schází. Také za foliem 42. byl list vytržen. Tam, kde koní slova

v. VI. 78, jest stránka prázdná-). Na stránce 16. a 24. se patrn stídá)

písa, je písmo psáno rukou jinou. Celkem jest rukopis velmi dobe
itelný a odpovídá rázem písma století devátému, asi dob mezi léty

840.—850. Strana první a poslední jsou ponkud poškozeny; na stran

první krom toho dobe itelný jest pípisek, dle nhož rukopis cho-

ván byl po delší as v Mohui.

rázu nejstaršího, obdržíme pro 1., 2., 5. a 6. knihu ísla zmnžná (33, 34,

55, 54) a ítáme-li k tomu také svrchu vytené pestavby jednotlivých slov,
obdržímíe idefinitivní poet rukopisim našim spolených z archetypii pe-
vzatých chyb v 1. knize 33, ve druhé 34, ve tetí 14, ve tvrté 47, v páté:

58, v šesté 57. Ohrnem 243, zpv tetí i nyní stále nejlepší..

^'oznamenání 21. Existenci tohoto rukc^pisu nemžeme pokládati za

naprosto dokázanou, nemajíce tolik materiálu, jako pi archetypu 11. a III.,

kde pokaždé lze mluviti o fíce neožil stu spolených znacích; zde naprdti
tomu než o sedmi; nicmén možná, že mnohé z tch 122 chyb v ruko^

pisu Lachmannov vyskytovaly se již v rukopi:u tomto, a zámna B a D
zdá st poukazovati na dobu velmi starou, ponvadž, jak se zdá, v pozdjší
dob se v kapitálce oba záhyby B na pravé stran dlaly stále zetelnji.
Jistoty bychom ovšem mohli nabýti, kdyby rozdíl v písmu mezi

~
ímto hypo-

th etickým archetypem 1. a archetypem Lachmannovým byl tak veliký, jako
mezi tímto a archetypem Chatelainovým. Ponjvadž ale tyto rukopisy obai

byly psány písmem podobným, t.
j. kapitálkou, leda snad nestejného typu,

jest tžko je od sebe odlisovati. Jest však nicmént velmi pravdpodobno,
že onch zmínných sedm zámn vede nás na stopu rukopisu ješt staršího,
než byl archetyp Lachmannv.

Poznamenání 22. Pi rozdlování básni pro opisovae jeden oostal

opsati partii 6, 79 nm,. Že tomu tak bylo, nasvduje ta okolnost, že ped-
chdce tohoto olpisovae nespoteboval pergamen, jejž si pvodn byl vy-
mil pro úkol svj až po ". 78 a že jedna strana je v rukopisu prázdná.
Práce paK jist dlena dle quaternionu pedlohy a z toho soudíme, že v arche-

typu Chatelainov jeden quaternio zmínným veršem poínal.
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uplynula dlouhá staletí od tch dob, kdy rukopisy Lukréciovy,
10 nichž jsme se práv zmírili, povstaly. Po dlouhá léta ležely v klá-

šterních knihovnách. Nesimíme však mysliti, že nebyly po tu dobu
vbec teny. Jest oelá ada postskript in margine i mezi ádky, jež z

doby této datují*^). Nicmén vtší zájem o rukopisy tyto, práv tak

jako o všechny literární památky starovké, probudil se teprve v dob
zasedání koncilu kostnického, který pro djiny klassické filologie má

^=í,ý; význam ták veliký; le nelze tvrditi, že by to práv byl býval Lukré-

^1* -ciuS, jenž tou dtobou ml vynikající postavení, zdá se naopak, že bás-

^^^" .-nika tohoto si píliš nevšímali. Teprve ve století 18. poíná Lukréciova

renaissance^*). Knebelv nmetíký peklad, vyšlý roku 1821 vzbudil

zájem Qoethv a jeho pátel pro básníka tohoto. Roku 1831 byl tento

peklad již rozebrán a musil vyjíti ve druhém vydání. Epochální jest

vša'k teprve první kritické vydání Lukréciovo, provedené roku 1850

Lachmannem v Berlín. Všichni pozSjší vydavatelé shodují se v tom,
že bystrý a dkladný Lachmann podal zde jednu z nejlepších a nej-

zdailejších prací vbec na poli klassické filologie.

Dva roky potom vyšlo vydání Bernaysovo, r. 1852; o nco pozdji,
r. 1873 veké anglické vydání Munroovo, kteréž od tch dob vydáno
vícekráte. Obsahuje krom textu také kommentá a peklad. Všichni

tito vydavatelé dc^osud celkem nepestavují verš Lukréciových, až

na ojedinlé pípady, kde transposice jsou samozejmé a k nimž pr-
bhem práce této pijdeme ; spíše snaží se konstatovati iakuny a ditto-

grafie. Roku 1873 vydal Lukréda také F. BockemUer, muž to velmi

pilný a sv^dlomitý, který však pestavování verš provádl do té míry,
že místy poádek Lukréciových rukopis naprosto pozmnil. Akoli

upíti se nedá, že ho mnohdy logické dvody pro toto nové spoádání
textu nasvdující k opravám tmto vedly, pece s ním celkem sou-

hlasiti nemžeme, ponvadž jednak stanovisko jeho odporuje základ-

nímu našemu^ontí o podržení kodexy dosvdeného textu alitorova,

'kde to jest jen ponkud možno, za druhé, že pi svých zmnách opírá
se o nedoikazatelnou theorii, že prý Lukrécius zmniv adressáta, celé

své dílo pepracoval-"')

Roku 1897 vydal A. Brieger text Lukréciv u Teubnera v Lipsku
a téhož roku vyšla ve sbírce „Sammiung der wissenschaftiichen Com-

Poznamenání 23. Avšak etné opakováni verš už v textu samém ob-

sažené, jako na p. vv. 45—49, které rovnají se vv. II. 646—bSl a m. j., jest

idílo starší doby než století Q. Proto práv vyskyjtují se v Cod. Oblóngus
v textu a ne in margine. Zásluha Lachmannova nicmén sjX)ívá v tom,
že takové ipozdní staré, ale vesms nevhodné interpolace z textu básníka
našeho vymýtil.

Poznamenání 24. Souvisí to s obsáhlou otázkou, kdo r>bjevil vlastn

Lukréciovy rukopisy, o níž pro nedostatek místa nemažeme se zde obšírnji
íabývati. Odkazujeme na úvod vydání Munroova, kdež se o této \éci tená
zevrubnjších zipráv mže doísti.

Poznamenání 25. A ješt k tomu jest F. Bockemiiller loho náhledu,
že první úprava textu Liáíréciova ribyla vnována MemmioVi, nýbrž byla
adressována vzdlanému tenástvu vbec, a te;Drve pozdji prý, snad bhem
r. 57, kdy Memmius meškal v Bithynii, Lukrécius své dílo pro nho pe-
pracoval. Že tomu však tak není, tomu nasvduje, jak níže ilokázáno bude,
ta okolnost, že kdykoli se jedná o dvojí úpravu téhož textu, vždy ona úprava
jest adressována Memmiovi, jež jest myšlenkov chudší, í)yf i místy teba
íormáln uzavenjší a prof)racovanjší, tedy starší. O tom zmínka se stala

už v úvod; poznámka 8.
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meníare" tetí kniha Lukréciova díla, vydaná Richardem Heinzem. Zde
v dkladném úvodu ke kommentári stanovisko autorovo \^i celé

otázce jesl vyloženo. Konen roku 1898 vyšlo v Turíne rozsáhlé dílo

Giussaniho, „De rerum nátura libri VI." s italským kommentáem. Vše- ....

chna tato vydání pipouštjí za jistých okolností pestavy. verš, nej-
více Giussanii, ale vedou si v té píin daleko umírnnji, než na p. ,-j

Bockemiiller. Avšak zájem, jenž pro studium básní Lukréciových byl
>

'

v polovici 19. století probuzen, jevil se krom innosti vydavatelské
^

i kritickými studiemi, textu j obsahu básn té se týkajícími. LiteratUjju 'Ji

tuto sleduje a recensuje A. Brieger v Bursianových „Jahresberichte fiir

die classische Altertumswissenschaft" ~^). Krom toho Susemihl ásten
sám, ásten s Briegerem vydal adu lánk kritických ve ,,Philologu"
a také v ,,Jahns Jahrbcher fiir Philologie" a pozdji ve „Fleckeisens

Jahrbiicher" vyšla celá ada prací rzných autor-'*). Také sem spadají
nkteré dissertace a programové práce, z nichž nkteré pro obor po-

jednání tohoto velikou dležitost mají-^).
V pozdjší ješt dob, totiž r. 1903 vyšlo v Milán dílo Pasca-

lovo : Studii critici sul poema di Lucretio, bohužel pisateli tchto ádek
nepístupné a konen r. 1903 již vícekráte vzpomenuté fotografické

vydání Codex Vossianus Oblongus ve sbírce Codices Oraeci et Latini

photographice depicti, svazek XII., s pedmluvou Chátelainovou.

Aniž bych ovšem mohl initi nárok na úplnost, domnívám se,

že uvedl jsem hlavní práce kritiky textové a pestav verš v básni

iLukréciov se týkající, kteréž smrodatný jsou pro naši práci. Ale

v rámci djin díla Lukréciova, jak jsem tento oddíl nadepsal, nemohu

opominouti také nkterých prací, týkajících se obsahu, t. j. filosofické

látky básn Lukréciovy. Recensovány bývají také v Bursianových ,, Jahres-
berichte" A. Briegerem. Z mnohých spis sem spadajících vyjímám asi

tyto: Woltjer, Lucreti philosophia cum fontibus comparata, Oroningen
1877, dále: Martha, Le pome du Lucrce, Paris 1373, Masson : The
atomic theory of Lucretius contrasted vvith modern doctrines of atoms

,and evolution, London 1884, Lange: Geschichte des Materialismus, pag.
3 un. Krom toho jest více spis starších aneb pojednání rázu popu-
lárního. Literatura tato jest sebrána u Schanze, Rómische Literatur I.,

S. 141.

Z novjších peklad sluší uvésti peklad Maxe Seydela, vyšlý
V Mnichov a Lipsku r. 1881. Jest z toho vidti, že Lukrécius, akoli
se nemže svou populárností v naší dob miti s jinými básníky

Poiznamenání 26,. Lukrécia týkají se svazky: 1, , 18, 27, 39, 63,

S5, 103 a 109.

Poznameriiání 27. Jsou to roníky: 14; 23, S. 456; 24, S. 443; 25,
S. 484; 26, S. 292 a 524; 27, S. 450; 32, S. 486; 33, S. 436; v tchto
Susemihl 'recensuje spolemj s Briegerem; a roníky 40, S. 745, 44, S. 61,
kde obsaženy jsou práce Susemiihla samého. -'

Poznamenání 28. Jsou to autoi: Tohte v roníku Fleck. Jahrb. 117,
S. 123; Woltjer 119, S. 769 a 123, 769. Kannengiesser 125, S. .^33; 131,
S. 59. Brandt 131, S. 601; Susemihl 117, S. 619; Sauppe 117, S. 123; 19,
S. 54 1 a

j. v.

Poznamenání 29. Jsou to asi tyto práce: Tohte: Zu Lucrez I, 483—598.

Program:m', 'Wilhelmshaven 1889, Qneisse: De veršibus in Lucreti carmine

repetitis (Dissertace) 1878. (Spis tento znám jen z recense ve Fleck. Jahrb.
119, S 541). Kannengiesser: De Lucreti \ersibus transponendis, Dissertace;

Oóttingen 1878; Neumann: De interpolationibus apiiJ Lucretium Dissertace;
Halíc 1875).

—
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ímskými, pece vzbudil hodn zájmu. Zasloužil by ovšem, aby zájem

pro nho byl ješt vtší, uvážíme-li: 1. že asov stál ped nejvtšími

ímskými básníky; 2. že terminologii básnickou u vtší míe byl nucen

si samostatn tvoiti, než jeho následníci; 3. že tžkopádná, archaická

iatina dofcy jeho více obtíží pi skladb verš mu skytala, než básníkm
ddby 7,^até a stíbrné a 4. že tžká, filosofická látka básn jeho, íma-
nm ve spekulaci si nelibujícím tak odlehlá, potebovala vskutku umlce
fantasií i bohatstvím slovního výrazu nadaného, aby ták krásnou mluvou
a pvabnými obrazy, jako místy vskutku u Lukrécia teme, mohla b)'ti

zahalena.

Když jsme tedy strun pedeslali djiny myšlenek Lukréciových
á jeho textu, poínaje Leukippem a kone dobou souasnou, pichá-
zíme nyní k hlavní ásti naší práce, k rozboru jednotlivých sporných
míst, mají-li se totiž kde verše Lukréciovy pestavovati, neb ne. —
Budeme postupovati podle jednotlivých knih a pedešleme pokaždé,
dle možnosti struné údaje obsahové, pro snazší porozumní logické
souvislosti básn a celého výkladu vbec.

Rozbor knihv první.

v prvních dvou knihách vykládá Lukrécius Demokritovu atomi-

stickou kosmologii; ve tetí a tvrté obírá se Demokritovými a Epi-

kurovými názory o duši lidské, v kteréžto ásti podle slib v prooemiu
vyslovených sluší hledati tžišt celého díla a konen kniha 5. a 6.

podávají jakýsi pídavek o vcech meteorologických a j.
v.

A) Prooemium.

První obtíž, která se nám zde naskýtá, jest úvod k básni, obsa-

hující verše 1— 148. Jest to partie, na níž velmi mnoho bylo mnno
a jejíž definitivní úprava, kdyby se nám podailo patin ji rozešit,

podá nám zorný úhel, dle nhož sluší posuzovati podobn spletité a pe-
házené partie v knihách ostatních. Náhledy, které proneseny byly
o zmnách, hlavn pak pestavách verš v této ásti první knihy,

jsou tyto :

1. Všichni vydavatelé bez rozdílu jsou souhlasn toho názoru,
že vv. 44—49, které se na toto místo naprosto nehodí a pejaty jsou
z 11. 646—651, sluší vylouiti^"). Jest to marginální pídavek nkterého

tenáe, který ta poátení Lukréciv hymnus na Venuši, rozpomenul
se na obvyklé na jiných místech pronášené Lukréciovy názory o bozích,

tomuto prooemiu ^v.1-43 odporující a pro srovnání ony verše zde pipsal.
Vc je nesporná a nebudeme o ní dále rnluviti.

2. Lachmann a Bernays podržují jinak úpln znní rukopis a po-
ádek verš v nich stanovený.

3. Munro uznává mezi vv. 4Q—50 mezeru.

Poznamenání 30. Pro úplnost a lepší porozumní podáváme zde ty
verše: lomnis enirn^ per se divom nátura necessest

immortali aevo summa cum páce fruaíur,
. . semota a nostris rébus seiunctaaue lonee.

I nam privata dolore omni, privata periclis

ipsa suis jrollens opibus, nil indiga nostri

nec bene promeritis capitur, net tang-itur Ira.

<!Aí* -^-"í'--/ .-' ''C'»í ^^fe.^ •
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4. Vahlen (Ueber das Prooemium des Lucrežiaitisílreif Qedichtes,
Wien 1377), Kannengiesser v citované dissertaci a Stuerenburg (De
Lucreti libro I, 1874) jsou pro vypuštní vv. 54—61.

5. Brieger ve svém vydaní uzavírá vv. 50—61 a yv- -136—145
závorkami; než ponechává je na míst jejich. /'"r\

. Giussani klade verše v tomtopoádku: vv. 1— 43, 627Q, 136—145,
50-61, 80 135, 146 nn.

7. Susem-ihl (Philolov^us 23, S. 437 a znova 40, S. 745) jest. pro
tento poádek: vv. 62—79, 136—145, 80—101, 50—61, 102—135.

8. Sauppe (na míst v poznámce 23. citovaném) navrhuje : vv. 62-^Zft

50-61, 80—145.
'

V^;-^:'f
Q. Bockemiiller vypouští verše 102—135; ostatní adí pak 62—79,

80-101, 136—145, 50—61. Krom toho také verš 158. z dalších vý-.
klad vybírá a umísuje za v. 145. a ped v. 50. "> ; .^

Abychom v této spoust náhled si odporujících se vyznali,
uveme si na mysl logický postup myšlenek v tomto prooemiu obsa-

žených. Vv. 1
—43 podávají nám hymnus na Venuši; nikoli ovšem na

bohyni podle obvyklé, prosté víry lidu ímského, nýbrž na onu vén
Imladou životní sílu pírody, která veškerenstvo stále obnovuje a jemu
zahynouti nenecháváni).

Vv. 50—61 podávají struné vyzvání tenáe, aby dával pozor,
co se bude vykládati a zárove podává se „partitio" látky, o níž chce

básník jednati. Jsou to verše, které, jak brzy uvidíme, dají nám nej-
vtší práci, ponvadž jest celá ada dvod, které se proti jejich, po-
stavení na míst rukopisném dají uvésti. Následující vv. 62—79 obsa-

Poznamenání 31. Nicmén toto pojetí bohyrn není provedeno zcela

(dúsiedn. Zdá se ipatrn, že básník v této chvíli zapomíná na Epikurv a

svj vlastni názor o bozích, v II, 646—651 pronesený (viz pozn. 30.^^ že
tito sice existují, ale nemohou míti nižádlného vlivu na osudy Jidské. Jes|b
to ústupek antické tradici básnická na poátku každé vtší básn, vzývati
božskou bytost, jejíž ochran se báseií takka porouí; (zde pi ííení

vývoje svta, tedy onu omlazující a vše obnovující životní sílu). Pílišné
'

místy personifikování Venuše (srv. vv. 33.—38.) jest koncesse Lukrécia-
filosofa Lukréciu-básníkovi. Už z tohoto dvodu jest patrn tento hymnus
jednou z jeho starších prací, z dob, kdy nebyl posud tak naprosto pro-
niknut idejemi Epikurovvmi. Mladický ohefí a svžest sálaj'í zde z každého
verše. Jest to pirozený postup, že básník na poátku svého rozvoje píliš'
dá se unášeti ma perutích fantasie, v pozdjší pak diob stále více a více
stává se fanatikem hledání pravdy a podizuje formu ^básn své zkoumání
filosofickému a požadavkm z nho plynoucím. Tetí stupe, jenž by se
dal oekávati, byl by pak ten, že bv oái.iík naprosto odmítl aesthetickou
formální stránku svého díla a lipln utonul ve fifosoficikých abstrakcích.
Nicmén pozorování této starecké periody á la Tolstoj jest nám i I.ukrécia'

,

Tiyporeno Celé dílo jeho dýchá mladickou siViu, jest básní v pravém slova

,?myslu. Ale piroien imejsou všechn.a místa stejná; nižkdle panuje tón mla;^

óistvý, kde pevládá básník, jinde jsou místa myšlenkov prohloubená, kde
vládne filosof. Tchto druhých míst je ovšem, íseln podle verš vzato,
množství daleko vtší: 2e jest tento postup pravdípodobný, že lovék nej-»

prve básní, a pak filosofuje, lze literárníími djinami všech vékv i národ
velmi snadno dokázati a z toho plyne dále pro kritiku básn LukréciíJvyi

c^ležitý poznatek, že zmínky o Memmiovi a o dedikaci muži tomuto, na^
lézáno se v této poefjcké a tedy starší vrstv (v. 26., v. 42.) Dásn, na-

ležely oné prvotní úprav díla Lukréciova a pak teprve že pešel r;a sta-

novisko všelidské, totiž vnovati své dílo lovenstvu celému, což sice

v.vslovní nepraví, ale de facto iní, kterýžto náhled, nátni již v úvodu pro»-

-nesený, odporuje sice tvrzení Bockenmúllerovu, ale jest pes to velice .

pravdpodobný.

..-láí^lŠ''.



hujJ, abychiOm to strun ekli — laucks Epicuri. Na poátku každé

knihy, krom tvrté, vyskytuje se po<iobná partie, v níž básník do
nebe vynáší zásluhy, mužnost a odvahu svého mistra. Oddlení násle-

dující W. 80-10, jesi jakási, abychom tak ekli, užívajíce analogie s pra-
cemi eníkv, adversariorum refutatio. .„Nkdo by snad mohl namít-

nouti, že jest Epikurova nauka be24)OŽná, tedy, tenái, (zde se již

,

'

Memmius nejmenuje), ,mohl bys snad mysliti, že se nalézáš na cest

híchu, sleduješ-li mé výklady. Tomu však tak není; nebo náboženství

$anTQ zpsobilo iny mnohdy veimi híšné a hned následuje doklad

^*J» i' ' toho tvrzení z mythických (Éjin eckých : Ifigenie byla obtována do-
' mnle rozhnvané Artemid, tedy z píin ist náboženských spáchána
vražda." Podobným tónem refutaním naplnna jest partie následující,
vv. 102—135.

,

„tenái, nesmíš se dáti od mého výkladu odvésti etbou básník,
kteí rozšíili náhled' o život posmrtném a trestech, které lidstvo na

Ibnom svt ekají — vždy žádný neví, co vlastn duše jest, jen

prjoto mohou tak' mluviti." K tomu pojí se nová 11. partitio^ a konen
Iverše 136— 145, kdež básník stžuje si na formální obtíže, které pod-
niku jeho v cestu se staví pro chudobu jazyka latinského pi stanovení

'

nkterých Výraz. Koní pak celé prooemium trojverším 146—148, v nmž
'
se praví, že tolikb dkladným seznáním pírody jest možno pozbaviti
se strachu ped smrtí a bohy — jinak to není možno ^^).

Vidíme tedy, že celé prooemium, nehledíme-li k úvodnímu hymnu
na Venuši, rozpadá se v pt ástí a nebudeme dlouho otáleti s pro-

hlášením, že nejvtší obtíže nám skytají práv verše, náležející oné
ásti pvní. Jestliže ádn se nám podaí tyto verše umístiti, jest pro-

•

(oemium skoro rozešeno, nebo ostatní ásti dají se na místech ruko-

pisy dosvdených více mén dobe jx>nechati. Tyto verše musíme zde

pro jejich dležitost slovn uvésti:

„Quod superest, vacuas auris animumque sagacem
semotum a curis adhibe veram ad rationem,
ne mea dona tibi, studio disposita fideli,

intellecta priusquam sint, contempta relinquas.
Nam tibi de summa ooeli ratione deumque
disserere incipiam et rerum primordia pandám
unde omnis nátura creet res. auctet alatque,

quove eadem rursum nátura perempta resolvat,

quae nos materiem et genitalia corpora rerum

reddunda in ratione vocare et semina rerum

Poznamenání 32. Tyto ti verše

,,hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest
non radii solis, nec lucida tela diei

discutiant, sed naturae species ratioque"
jsou úplm identické s verši IIl 59—61, ale pi^es to nebudeme jich snad

odstraovati, jako jsme to uinili s vv. 44—49, ponvadž jednak pranic ncK

obsahují, co by. slouvislosti místa odporovalo, ba naopak jsou výbormým
pechodem k následujícímu výkladu vdeckému. Takový most vytvoil Lukré-
cius ješt vícekráte, ktomé H. 59 nn. tou se tytéž verše ješte v III, 91—93
a VI, 39—41, pokaždé, když pestává [>rooemium, poíná vdecký výklad,
jakožto jediná možnost lovka ped jeho starostmi o život záhrobní osvo-
boditi. Ve všech tyech knihách tvoí toto trojverší mez, kam až možno
o prooemiu mluviti. Zajímavo jest, že je Bockemúiler ve 3. a 1. knize
chce škrtnouti. O neoprávninosti tohoto poínání viz dále pi píslušných
knihách.

^M^:
t^l.>í-'ií:í.i .:->..
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appellare suemus et haee eadem usurpamus
' >'^^ ^-^':

corpora prima, quod ex illis šunt omnia primis." ,. .: ii^tSí-

Vid,ínie tedy, jak hned zaátek jejich ukazuje, že na tníste^ Ide
v rukopisech se tou, tžko obstojí. Dvody, které mluví pro jeji(ái

odstranní z místa rukopisného, jsou tyto: , V P
1. Všechny ostatní zpvy (2, 1—13; 3, 1-30; 5, 1—54; 6, 1—34)

Ikrom tvrtého, který však jest svou látkou tak úzce spojen se tetím,
že s ním tvoí jeen celek', poínají „laudibus Epicuri". Jest tedy na
snad, že básník by byl asi tím radji také první zpv laudibus Epicuri

zapoal. Hned na poátku ovšem státi nemohly; ale po úvodním hytnnu
:na Venuši, táhnoucím se k celé básni, docela dobe by se dalo ísti :

,pHuma)n(a ante ocuílos foede cum vita iaceret"' atd., ponvadž jest
to také pirozený, logický poátek. Chceme-li vykládati o ním uení,
.musíme se také nejprve o tom muži zmíniti.

2. Ruku v ruce s tímto výkladem jest i logický postup další.

První jest zakladatel u každé nauky, druhý jest tlumoitel její; potom
teprve pichází poslucha, jemuž má býti vykládána. Z toho stanoviska

bychom dokonce ekali postavení 62 nn., 136 nn., 50 nn., nebo:
„Epikuros osvobodil lovenstvo strachu ped bohy, já, Lukrécius,
s velikou námahou jsem knihu o tom peložil do jazyka latinského,

t]}', tenái, dávej aspo pozor a nedj se niím odvrátiti od mé nauky."
3. Slova „quod superest" nasvdují, rozhodn, že nco musí

pedcházeti, ano jsou rázu takového, že pravdpodobn uvozují p-
jaký ld|oslov. „Co zbývá ješt povdti", t. j. „na konci . . ." Nemo-
hou tedy státi na zaátku. To pocioval také Munro, a proto prost
pedpokládá, nechtje pestavovati verše, mezi vv. 43—50 delší lakunu,
v nichž prý Lukrécius o nkterých jiných vcech vykládal, jichž zakon-

ením bylo práv ono „quo superest . . ." '^),

4. Slova „quod superest" nedají se nikterak bez zejmého násilí

k posledním slovm hymnu na Venuai pipojiti.

„Nam neque nos agere hoc patriai tempore iniquo

possumus aequo animo, nec Memmi clara propago
talibus in rébus oommuni desse saluti."

V tchto slovech, v nichž básník koní své prosby o mír, který
má Venus na Martovi vyprositi, tkví smysl pímo vyluující, aby se

k nim bezprostedn pipojila Slova daleko mén básnická: „A te
(na íkonec, dávej pozor na to, co Ti budu povídati." Jinak jest tomu
arci s vv. 62 nn., které sice také poínají jinde, než v. 43. koní,
ale aspo mají ráz poínavý, nebo mohla jimi celá báse také do-

cela dobe zaínati. Uvádjí novou kapitolu, nic více.

Poznamenání 33. Ale nehledíme-Ii ani k jibovolnosti, prost pedpo-
kládati, že tam nco schází, mžeme jednoduše namítnoUti: ,,Co by tatn

mil Lukrécius ješt íci? Vše, co bylo možno básni tohoto druhu pedeslati,
v hojnosti pedeslal, ano, více, nežli to; jeho 148 veršový úvod pomýšlí
v pravd> na všechno: traditionelní vzývání bytosti twžské, apostrofa pítelíl,
laudes Epicuri, „egestas patrii sermonis", napomíná tenáe k pozornlému
tení, partitiones všeho druhu; všediny možné námitky, které ze stanoviska
náboženského mohly by se proto jeho dlílu initi — oo tam tedy ješít

miílo

všechno státi? Práv naopak, zdá se nám býti to prooemium až píliš dlouhé,
nkteré náhledy se pímo opakují. I pomr jeho k délce celé básn, sta-

tisticky zmen, ukazuje, že prooemium v básni Lukréciov ivoí IQ^/oo celé

básn, naproti tomu j3dva 1" „o u Vers^ilja, ani ne 0.5."/o(> u Homéra a pod.
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Ví. Za to verše 50—61 svým zakonením, v nmž se pímo praví,

že bude Lukrécius o atomistice vypravovati, kdež se vyskytují slova

jako: „semina, oorpora prima", t. j. práv ty atomy, velmi dobe
snášely by se v sousedství vv. 149 nn. Tam práv se zaíná o ato-

jnech obsáhleji mluviti. Nicmén uvidímt brzy, že ani tam jich dobe
zaaditi nebudeme moci. Pechod od v. 148 do v. 50 by se konen
snesl, srv. v. 148. „ . . . sed naturae species ratioque". „Tedy jsme došli k to-

mu, že jenom poznání vdecké nás vysvobodí; proto tedy dávej pozor;
to ješt zbývá." Vbec není tyto verše, poínající slovy „quod superest
atd. . . ." pivsiti píliš obtížno, také konec jejich (v. 61.) mohl by
míti snadno pokraování: „principium cuius hinc nobis exordía sumet"

(v. 149.), aJe naproti tomu celému názoru dá se uvésti nco, co tento

pokus hned zvrátí: Obsahují totiž ty w. ve své druhé ásti 54—61 zejm
partici první a druhé knihy. Praví se zde pece docela zejm, že ,.summa
•ratio naturae ooeli deumque" záleží v atomech, t. j. v onch ,,corpora

prima" nebo „rerum primórdia", že ony jsou pvodem \^šeho na svt
a rovnž koneným útvarem, do nhož všecko pechází. Naproti tomu
nelze vykládati vv. 127 nn. jinak, nežli jakožto partici ostatních ty
inih, nebo slova „unde anima atque animi constet nátura videndum"

•vztahují se jist na khihu^ .tetí ; verše :

„et quae res nobis vigilantibus obvia mentes
terrificent morbo adíectis somnoque sepultis,
cernere uti videamur eos audíreque coram
mote obita quorum tellus amplectitur ossa"

podávají obsah knihy tvrté. Konen slova:
.

„superis de rébus habenda
nobis est ratio, solis lunaeque meatus,

qua fiant ratione et qua vi quaeque gerantur
in terris . . ." podávají strun hlavní myšlenky knihy páté a

šesté. Kdybychom tedy kladli ony vv. 50—61 teprve po v. 148, byla

by partice druhé ásti díla Luktéciova (knihy 3—6) ped partici ásti

první (knihy 1. a 2.), což z píin logických i aesthetických sotva

pipustiti možno. Podávají pece zpvy, první i dtuhý, onen základ

filosofie atomistické, na nmž náhledy o duši a meteorologii v kni-

hách 3.—6. obsažené se zakládají. Jako nemže kniha 1. a 2. státi

iv celém díle po 3.—6., tak' také jejich struné obsahy musí v úvodu

podány býti v jistém postupném poádku.
Snad by se dalo namítnouti, že partice ásti druhé, totiž vv. 127

inn. Itaké nejprve podávají obsah knihy 5. a 6. a pak teprve 3. a 4.

»Tam však podejna zámna správného postupu nepadá tak na váhu;

.oredn, protože vv. 127 nn. a 131 nn., kde jest partice knih 3. a 4.,

bezprostedn po sob následují a nijakými vývody jiného rázu od sebe

oddleny nejsou, za druhé pak obsah kinihy 3. a 4. a pak 5. a 6.

ipodává nám souadné konsekvence z praemiss v knihách 1. a 2. vy-

•slovených. „Svt jest složen z atom." Tento poznatek má jisté d-
sledky pro mikrokosmos i pro makrokosmos. Tím mikrokosmem

pak práv mínna naše duše ; makrokosmem píroda nás obklopující,

(úkazy v ní pozorované, a u tchto dvou konsekvencí z jednotí.ých

praemiss odvozených nezáleží na poádku, v jakém po sob jsou pn-

íioženy. Ponvadž A, tedy a i b, ponvadž A, tedy b i a. Obojí poá-
ídék je možný.
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Ptáme se tedy: Co se má však s tmito nešfastnými verši 50.—61.
•státi ? Dokázali jsme, že na svém místé, kde stojí v rukopisech, ziir

stati nemohou; na konec prooemia mezi vv. 148—149 je vsunouti rovnž
melze; nicmén musí státi ped vv. 127 nn. a nikbH po nich.

eknme si upímn : píliš dobe nehodí se ty verše v té po-
fdob, jak je zachovány máme, nikam. Všude pekážejí a porušují po-
stup 'myšlenek. Nebylo tedy zcela nemístné to, co uinil Brieger, že je
dává do závorek, jakožto verše, které se na své místo rukopisné jiehodí.

Takovéto poínání jest sice pro vydavatele velice pohodlné, aíe pro
itemáe mejvýše rušivé, nebo tento jest pece jenom nucen ísti ty
verše na míst jim naprosto nenáležitém, tvoí pak takové závorkami

juzavené verše v pravém slova smyslu mrtvolu, mezi organickým jinak
celkem argumentace básníkovy. Proto radji bych se rozhodl buto je

»yIouiti úpln z textu, jako jsme uinili s vv. 44—49, nebo není-li to

..Tiožno, zaaditi je tam, kde mohou aspo obstáti. Úplné vylouení jich
Jielze dobe doporuovati, ponvadž obsahují ást partice celého díla ;

tnevylouíme-li vv. 127 nn., nesmíme tak uiniti ani s w. tmito. Mu-
síme se proto rozhodnouti pro zaazení tchto verš nkam, kde po-
mrn hodn málo ruší, abychom je pece zachránili.

Svrchu jsme se zmínili, že prooemium krom invokace bohyn
•Venuše skládá se z ástí: a (50—61), b (62-79), c (80—101), d

(102— 135), e (136
—

148). Ponvadž ást a tedy nesmí zstati tam, kde
v rukopisech se nalézá, nýbrž musí státi o nco dále, ale rozhodn

peíd ástí d, musí býti zaazena buto po v. 79, anebo po v. 101.

Jinam jich vložiti nelze Ale my mžeme místo pro ty verše ješt
více vymeziti: Vv. 79 a 80 souvisejí totiž spolu tak úzce, že neradí

(bychom njaké perušení na tomto míst pipustili. Zní totiž konec
fc (78 nn.) „Quare religio pedibus subiecta vicissim

obteritur, nos exaequat victoria coelo." A k tomu se pipojuje
Jhned:

,„llud in his rébus vereor, ne forte rearis

impia te rationis inire elementa, viamque
indugredi sceleris ; quod contra, saepius illa

rejigio peperit sdelerosa atque fmpía facta."

Zde jest souvislost myšlenková tak úzká, že nám nesmí napad-

;iouti, njakým zpsobem ji rušiti. O úzkém vztahu v. 79 k následují-

címu 80. nemže býti sporu.

Zbývá nám tedy už jen jedin místo po v. 101. Pro toto místo

mluvily by a priori dvody dva :

1 Kdyby se dala partie a (50—61) ceteris paribus vložiti buto
za b (v 79) nebo za c (v. 101), bylo by lépe, aby se vzhledem k jejím

prvním slovm ,^quod superest", která vyhlížejí jako konec ulouhé argu-

mentace, poTožila radji na místo druhé, t. j. co možná daleko od za-

átku básn ;

2. vzhledem pak k obsahové píbuznosti s particí ve vv. 127 nn.

lobsaženou radji tmto blíže, tedy opt na místo druhé, po v. 101.

(Tyto dva dvody posilovány jsou ješt svrchu dokázanou nemožností

ivkládati vbec verše po v. 79. A krátká úvaha potvrdí nás v tom

náhledu, nebo dá se dokázati, že vv. 50—61 na tom míst aspo
obstojí. Smysl jest totiž: „Epikuros zbavil lovenstvo velikých sta-

costí, dokázav lichost strachu ped bohy a smrtí. Nemysli si, že úvahy
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1" o tom JSOU híšné," poktauje básník, obrácen jsa k tenái. „Naopak
':J.:

• ináboženství samo zrodilo v sob híšné iny, viz jen obtování Ifigenie

r, .
rukou jejího otce. Abys tomu všemu porozuml, musíš ovšem dávati

y ipozor pi výklad-U mém, že celý svt jest jen z atom; toto materia-

listidké pontí svta osvobodí t strachu ped bohy a ped smrtí.

To íjsou ta „mea dbna". Básníci ovšem vypravují všelicos, tmi se ne-

smíš <láti odstrašiti; lidé jim snadno ví, to není divu; nebo se bojí
trest posmrtných, nevdouce, co vlastn duše jest ; také to ti vysvtlím."

Zdá se tedy, že poádek práv naznaený jest možný, nebo
nehledíme-li ani k tomu, že jest to jediné seskupení verš, pi kte-

réin vv. 50—61 mohou obstáti bez závorek, jest zd patrný jakýsi para-
lleUsmus:

Po ásti všeobecné: Epikur jest zachránce pokolení lidského ped
rozliným nepodstatným sírachem, následuje :

a) první ást negativní: „Podobné poínání není híchem, naopak
náboženství vede k híchm** ; 62 nn.

;
80 nn.) ;

b) první ást jx>sitivní: „Dej pozor, já ti to dokáži z dvod
svého izákladního názoru na svt" i\^ 50—61);

c) druhá ást negativní: „Básníci od tohoto správného názoru

svtového lovka odvádjí, vzbuzujíce v nm hrzu ped tresty po-

smrtnými" u •

102—126) a konen
d) druhá ást positivní: „že se jich ovšem báti neteba, ukazuje

mj náhled o podstat duše a svta okolního, který vyložím (vv 127nn.)

Jestliže tedy transposice skupiny vv. 50—61 na místo po v. 101.

'dá se v hlavních rysech logickou souvislostí odvodniti, musíme uká-

zati, že i verše její poátení i konený nevzbuzují tam nijakého po-
rušení: souvislosti textové. Po závrené exklamaci v. 101.

„Tantum religio potuit suadere malorumi"
docela dobe se snášejí verše:

,,Quod superest, vacuas auris animumque sagacem
semotum a curis adhíbe veram ad rationem . . .", pi emž ovšem

slovo „veram" má draz;
„quod superest", jak již shora povdno, dá se ovšem pivsiti

snadno. Rovnž v. 61. a v. 102. dají se dobe spojiti.

V. 61. koní „oorpora prima, quod ex illis šunt omnia primis."
Pomlka. („Tutemet a nobis . . . desdscere quaeres", praví v. 102.

Nový odstavec není tedy o nic nápadnji oddlen, než teba vv. 62

inn. Humana ante oculos, atd. po invokaci Venery a pod. Jest to zkrátka
•
poátek nové kapitoly prooemia. A nejen to, dá se nalézti jistý vztah,

•který nám nesmí ujíti: Vv. 50—61 mají nkolikráte nápadn akcento-

váno osobní stanoviskb básníkovo, což se dje opakováním první osoby
grammatické: mea dOna 51, incipiam . . . pandám 55, nos 58, suemus

5Q, usurpamus 5Q. Básník stále praví: Já myslím', já soudím a pod.
K Itomu dobe se vztahuje „a nobis" ve v. 102. .,Mj náhled jest

taliový a takový. EXokáži ti jej. Ale ty snad pes to odpadneš ode
mne a dáš se svésti básníky, mými to od^Drci v íši myšlenkové."

'Vidíme tedy, že vv. 50—61 se na místo, které jsme jim vyká-

zali, velmi dobe hodí. Nemusíme jich škrtnouti, ani dávati do zá-

vorek, ani ponechati na míst nemožném, ani postponovati za ásti,

ikteré zejm musí státi po nich ^*).



< - .r .

,-,-:

-.rr^.KTjyr^^^^;;^^^^^/!^!

-22- .\:r:^^-'f^-mU

;;--f;

v'-y!:S^
Nedá se v pravd upíti, že, chcem€-li ty verše vbec zachovaí^

|ak jest z dvod shora uvedených nutno, že nemžeme jich jia žádné í.f^
Jiné místo vhodneji vložiti. 2e pece pemísujemie, nesmí nikoho vésti •

"

|-h>

na myšlenku, že nedbáme principií shora uvedených o kónservatismu
;

,^»í

•v literární kritice. ':. r
.
- - •. í '

Pemisujeme totiž pouze tam, kde naprosto nelze lukopisného ."vj-íl:

podání podržeti- Vv. 50—61 na míst svém v rukopisech obstáti ne- v f!

imohou, musely by se vylouiti ; obsahují však' vci dležité, proto ; "V-

uchfovejme je, kde to vbec lze a ono to jde, jak jsme vidli po v. 101
;
-í

(docela dobe. Že však' stanovisko naše jinde pravideln konservativní '

jest, ukážeme hned na druhé, podobn pehazované partii prooemia, ^

Vv. 136 nn.

Verše tyto podávají nám omluvu básníkovu, že snad vše není
ze stanoviska ijazykového úpln v poádku pro chudobu jazyka latin-

ského a neobvyklost látky („propter egestatem linguae et rerum novi-

tatem"), ale nic prý básníka neodstrašilo, aby pece tu látku nespra- :

'

coval. Verše tyto arci, logicky písn vzato, spadaly by ped vv. 50—61,

ponvadž pece: 1. musí se mluviti o pvodci systému, 2. o pochyb-
nostech, které má spisovatel pi pohledu na své tenáe, zdali totiž

mebudou látku jeho pokládati za híšnou ;
3. o jejím pekladu do

jazyka latinského a 4. konen o tom, že mají tenái býti pozorní.
Ale vc ta by vyžadovala nového peházení prooemia, ponvadž by
pa'ki vv. 136—145 musely státi ped vv. 50—61 a tudíž také po v. 101.

Nicmén není toho ani nutn potebí. Zde mžeme použiti náhledu

Poznaineíiainí 34. Snad' by nás zajímala také otázka, jak .se ty verš©
Tia ono místo dostati mohly. Jest velhii dobe možno, že Lukrécius neml
hned z ipoátku v plánu složiti báse tak rozsáhlou a že chtl podati p-í
vodn jenom jakýsi nástin theorie atomístické v rozsahu asi prvních dvou'

knih. K tomuto pvodnímu dílu bylo by stailo úpln prooímium '1—43,
piotomi, možná, chceme-Ii se držeti Munroa, nkteré verše, které se nám
isnad nezachovaly

— ale ani zde toho pedpokladu není nezbytn teba —
pak !vv. 50—61 ; pak v. 14Q nn. Když potom Lukrécius mezi sVou pmci
pišel' na to, že vlastní význam Epikuriiv spoívá v tom, že osvobozuje/
lovka strachu ped bohy, rozšíil báse svou znan a složil další knihy.
K básni tak rozsáhlé musil ovšem býti složen zvláštní úvo". Tento jDOJal
do sebe hlavn a) laudes Epicuri po zpsobu podobných partií na zaátku
ostatních knih, pi emiž arci knihy 3. a '4t myšleny jako jedepi celek, b)

refutationem, adversariorum a zevrubnou partici celého nového díla, t. j.

ostatních ty knih 3.—6. Z bývaléhio star^šího úvodu ponechal jediní to^
co se mu zdálo býti dležitým, totiž ony verše partici básn pvodní, knihy
1. a 2 obsahující. Ostatní škrtl. (Dle Munroa.) Byla by to bývala pe--
diodná slova mezi invokarí Venuše a básní samotí. Než iist toho nebylo
Imnoho. Není arci vylouena možnost, že tyto vynechané verše samým
básníkem — fedin tímto zlpésobem možno jest interpretovati náhled
Munrofjv o lakun mezi vv. 4Q a 50 obsažené — neobsahovaly vbec mic
dležitého, ano že jich vbec nebylo. Jediná vc, jež by pro n nasvdovala,
jest, že slova „Quod superest" žádají nco nedchozíno. Vzhledem k dneš-
nímu stavu básn nepotebujeme ovšem žádné lakuny uznávati. 7e ovšem
pi našem dnešním prooemiu verše 50—61 na svém míst neobstojí a jedin
mezi v. 101. ai v. 102. možný jsou, to potvrzuje onen pestejhý ráz celého

prooemia, o nmž bylo již mluveno. Kdyby byl básník mohl dílo své njak
upraviti, eknme dodlati, byl by jist tyto verše zmnil, nebo 'pemístil,
ponvadž ve své prvotní, t.

j.
nám dochované form a na míst svém, tradicí

rukopis ustáleném, souvislost celé básn ruší. Neteba i>všem pipomínati,
že práv vylíené názory o dvojím pepracování prooemia souvisejí s hy-
(x)thesou, že starší útvar jeho náležel básni Memmiovi dedikované, no-

vjší: básni adressované lidstvu celému.
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;Shora ^vysloveného, že snese-li se nkterý verš na svém míst, není ješt
divodem pro jeho transposici, že by se nkam jinam snad ješt lépe

I hodil. Po v. 135. docela dobe mže se opt jako nová kapitola pidati:

;; ..,: »Nec me animi allit Qraiorum obccura reperta

'f
•;' ifficile inlustrare Latinis versibus esse."

|i^i|; ;.- /, Byla beztoho v pedchozím e o básnících obou národ a jako

*,^ hlavní pedstavitelé obou jmenováni Ennius a Homéros. I koncová

^1^- , slova v 145. dbcela dobije dají se spojiti s následujícím v. 146 nn.

lp>: „res quibus occultas penitus convisere possis" a iined potom : Hune

tC-1 igitur terrorem animi tenebrasque necesse est /

;í ;.
non radii solis nec lucída tla diei

sí • discutiant, sed naturae species ratioque."

.;-.^
Zde dokonce zdají se býti slova v. 145 „occultas res convisere"

} býti v dosti tsném vztahu se slovy následujícími : „tenebras animi

díscutere". Také myšlenkov se názor o pekladu z jazyka eckého
d!o latinského a výklad o jeho obtížích docela dobe ?nese na posledním
míst celého prooemia ; naped mluvilo se o vci samé, o jejím jádru
a nesnázích, kterých snad bude žákm Lukréciovým poskytovati; nyní
o form vnjší, o ei, v jaké jest složena. Není to sice sestavení

nejlepší, ale pece jenom. možné, a ponvadž jest historicky doloženo,
iiebudeme ho, následujíce Bockemiillera a jiných vydavatel, na po-
átku tohoto odstavce zevrubn vyjmenovaných, mniti. Ukonili jsme

tedy jednání o prooemiu I. zpvu básn Lukréciovy, pejdme nyní
k' ostatním ástem tohoto zpvu.

B) Rozbor knihy první mimo prooemium.

Krom prooemia, jež koní v. 148. a o nmž práv bylo jednáno,

rozpadlá se kniha první ješt ve ti ásti podle svého obsahu, a sice

první ást jde od v. 149—482; druhá od v. 483—920, tetí od v. 920

do konce.

Díl první.

Budeme jednati pirozen nejprve o ásti prvri^. (3bsah této partie

jest strun asi tento:

„Všechny vci . povstávají z hmoty, z nesmírn drobounkých
tlísek, zvaných atom; nic nepovstává z nieho vv. 149—214). Vše
zase pechází v tyto atomy, hmota nemže pejíti v nic, jsouc ne-

zniitelná" (vv. 215—264).35)

,^Ovšem tato tlíska jsou sama o sob neviditelna, ale pece
existují, nebo mnoho jest vcí, jichž pímo nevidíme, ale které ve

svých projevech a ve své psobnosti se nám teprve stávají patrnými.
Básník podává více doklad (265

—
328). Krom toho však musí exi-

stovati také prázdný prostor (inane), jehož jsoucnost a jehož vzni-

Roznamenání 35. Že nic mipovstává z nieho, jest základním kame-
nem celé Lukréciovy nauky, k níž opt a opt v dalším rozvoji svého díla

poukazuje Srv. partii o nedlitelnosti atom, vv. 552—564. Také dje se tak

y polemice proti Bmpedokleovi, kkíe pokládá básník podávání dkazu za
dostatené, vedeno-li jest tak daleko, že slova protivníkova dají se vykládati,

-
jako by nco povstávalo z nieho, nebo v nic mohlo pecházeti, quod non
Srv. vv. 756 nn. a také 792 nn.

^Á-xiíHl-J
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kání básník zevrubn dokazuje (329
—

417). Krom tchto dvou vcí,' 'ÍAj!;

hmoty z atom složené a práz<iného prostoru, není nic tetího; z nich : v../;
skládá se vše a dá se vše vysvtliti." (vv. 418—482.)

'

. i . .'t;

V celé této partii není teba žádných zmn, nenaskytají se zde
také žádné zvláštní obtíže, které by obsáhlým zpsobem musely býti '

odstraovány. 36) .

'

."

Partie tato patí jist k nejstarším ástem básn Lukréciovy, vi-

díme zde mnoho osobních narážek na pítele Memmia, kterému vlastn
v pvodní své form dílo vnováno bylo; krom vv. 329—334 jsou t<?

hlavn vv. 397—417, kde mluví básník pímo k Memmiovi, ano ve

v. 41 1 jest pímo jmenován. Nicmén dsledk píliš obsáhlých pro
úpravu celého textu — z tohoto jmenování pítele odvozovati nelze.

Básník tak iní obzvlášt proto, že jest na tomto míst svou theorií

úpln zaujat, jíž jedinou oprávnnost ze všech sil dokázati se snaží;
tu jest mu jako prostedek k sesílení pesvdivosti jeho slov vítána

teba i fiktivní apostrofa pítele, s nímž prý již díve soukrom o celé

té vci mluvil. Krom nkolika menších zmn, toliko jednotlivých verš
se týkajících 3'), kterých z vtší ásti ani teba není, sluší zde promlu-
viti o jediné vtší pestav Kannengiesserem v jeho svrchu citované

Poznamenání 36;. Obzvlášt jiékteré ásti j€jí jsou velmi uceleného
rázu. Zejména poátení dkazy ,,nil de nilo fieri potest". Sv. 149—214,

Mají také závrek struíi opakující jádro celého výkladu. Jsou to verše
205 nní. Tyto verše klade Bockemiiller až po v. 211. Zdánliv imohl by
míti pravdu, nebo i na jiných místech takové závrky se vyskytují teprve,
když veškera látka jest vyenpána a když se oddíl, ukonuje. Zde patrn
ise ukonuje teprve fv. 211., pionvadž nový oddíl, že nic Tneipechízí v nic^
v. 215 poínán Jin:a|< (ale ma se víc, plhlédlnemerJi k logické »^u,vislosti.

Až po v. 205 byly uvádny Videcké dkaizy, že nic nemže z nieho po>-

vstati. Pak pichází závr vv. 206—20Q z pedešlé partie vv. !48—205 j?atinié
dlovozený a jemu pouze jako appendix priviášuje se, že názor ,,nil de nilo fieri

Hptotest"
dostatené ve vdomí a pesvdení celého lovenstva jest roz-

víen. Tc> není vdtecký doklad, to jest jen všeobecné, volná íe pimykající
tvrzení. Proto poádek rukopis jest docela dobe možný. Seadní BocKe-
<muIlerovo jest arci logicky rovnž možné, snad i lapší, než poádek ruko-

pisný, ale opt pravíme, jako pi vv. 136—145, pro od rukopisu se vzdalo-

vati, kde toho není nevyhnuteln potebí?
Poznamenání 37. Jest to verš 158., který Bockemiiller klade do pro-

oemiy po v. 143 a pe vv. 50—61. Jest to dle jeho ítání verš verš 100.

Hodí se však docela dobe na své místo rukopisné: V. 157.:

,,Perspiciemus et unde queant res quaeque creari

et quae quoque módo fiant opera sine divom."

Závislá otázka v tomto v. 158 vyslovená, zcela snadno mže záviseti na
verbu ,,perspiciemus" ve v. 157. Dále spadá sem verš 326., který Brieger
athetuje, ponvadž do celé stavby svého okolí se v tom znní nehodí. Jedná -

se patrní' o njaké pOrušení textu. Jiní, jako Bockemller, pokoušeli se
o konjektury, by mohl býti zménin a podržen. Ponvadž však nebyl tento
verš nikým ze svého místa na jiné penášen, nepadá vlastn otázka s ním '

spojená n jeho pipadaná úpra\a do rámce našeho pojednáiní. Podobn v.

334. Lachmann, Bernays, Munro a Bockemller verš ten, vyluují. Však není
toho poteba. Ani není teba klásti jej za v. 345, jako to inil Spengel
aut. Munro I, S. 50). Jest dojista v. 334, znjící: „quapropter locus est

intactus, inane, vacansque" jen opakováním v. 330, ,,omnia nátura...'' t.
j.

,,istii(pata tenentur, nam est in rébus inane" ; a od tohoto verše odboil
básník vloženými \iv. 331—333, které jsou zase rázu osobního a jež se

mohou docela dobe oddliti od kontextu pomlkami. Aby pak zjednal si

pechod k ásti následující vv. 335 nn., kde se zase o prázdném prostoru mluví,
/nusí nutn ješt jedenkráte pojem prázdného prostoru, o jehož diležitosti

.,

ím dále tím více byl pesvden, novým opakováním zdrazniti.
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. dissertaci „De Lucretii versibus transponendis" navrhované, která se

iý\Á vv. 334—397. Kannengiesser by rád tyto verše umístil po v. 369.

Vedla ho k tomu patrn ta vc, že Lukrécius poslední len svých
argumentací pravidelné uvozuje slvkem „p ostrémo

"
; pedposlední pak

ásticí „denique" ; zde pak len slovem „denique" uvedený jest obsažen
ve vv. 358—369 a proto by rád Kannengiesser verše 384—397 hned

po tchto pipojil ; refutaci pak obsaženou ve vv. 370—333 pak jako

závrený len na konci ponechal.

Vc ta však z více dvod není nutná. Verše 370—383, jak již

svrchu jsme se zmínili, obsahují refutaci protivného náhledu. „Není
pravda, že prázdný prostor proto neexistuje, že mohou ryby plovati
ve vod, akoli pi tom voda je ze všech stran obklopuje ona

musí naped se vzdáliti, aby ryba mohla tam vplouti a pak zase za

rybou musí nastati prázdno, aby voda tam mohla vtéci a tvé dívjší
místo zaujmouti."

1. Tato refutace mže vzhledem ku všem ostatním kladným argu-
mentm pro existenci prázdného prostoru vykládána býti episodicky
a tím souvislost mezi vv. 358 nn. a 334 nn. není roztržena;

2. pipravuje nás na výklad ve vv. 384 nn. o vznikání prázdného
prostoru pohybem ;

— kdežto až po v. 369 byla e o prázdném prostoru

již existujícím ;

3 zmínka o zhušfování vzduchu ve v. 394 lépe se chápe,

pedcházejí-h vv. 369 nn.

4. Kdybychom musili dle Kannengiessera vložiti verše 384—397

po v. 369, následoval by po v. 397 verš 370 a k tmto veršm :

„nec táli ratione potest denserier aer

ct si iam posset, sine inani posset, opinor,
nehodí se daleko tak pokraování:

„Illud in his rébus tímeo . . ."

jako pokraování v. 393.

„Quapropter quamvis causando multa moreris,
esse in rébus inane, tamen fateare necesse est."

5. Jestliže by se ty verše už vbec mly pehazovati z místa,

kde podle rukopis stojí, správn poukázal Oiussani ve tvém vydání,
že myšlenkov stojí blíže vv. 335—345 a že by se daly také tam

transponovati.

Je-Ii tomu tak, sluší však je nechati na míst, kam dle tradice

^náležejí, ponvadž na nm docela dobe obstojí. Ostatn, podobné
pípady budeme míti i pozdji, zejména ve tetí knize.

Nebude nezajímavo zmíniti se také o oividné dittografii ve vv.

464—470 a potom vv. 471—482. Lukrécius uvádí na tom míst do-

klady, že neexistuje nic, krom hmoty a prázdného prostoru a pi-
chází na myšlenku, že by snad nkdo mohl pokládati djepisné udá-

losti za „,vci o sob" a todíž existující samostatn mimo prostor
a hmotu, kteroužto myšlenku pak hned vyvrací správným poukazem',
že historické události jsou myslitelný a možný jen tenkrát, pedpo-
kládáme-ii existenci hmoty a prostoru, totiž jsou to útvary složené

z tchto dvou základních pedpoklad.
Jalíožto doklad pro tu vc vybral si historický fakt trojské války.

Již Susemihl (I. c. pozn. 28.) poukázal na to, že první partii sluší

Íi^\jíiyXí-^f..'^:'-n.-Í.J^Í.^', f ;
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vymýtiti, rovnž Brieger a Bockemulkr jsou toho náhledu. Nedá se k
-^Xhjé,

upíti, že mají pravdu. 4^;/?^^
1. 1. v. 464, i v. 471 poínají slvkem „denique". Takovéto opa- Ij"^---^^

kování téže ástice dvakrát po sob se jinak u Lukrécia v argumentad V' ."-^íil

nevyskytuje. Strojený byl by pedjjoklad, že vv. 471 nn. mají se k vv. ;
.

^jj^
464—47Í) tak, jako tyto k celé argumentaci od v. 418 poínaje a že

^y::í;

zahrnují v sob druhou toliko ást téže základhí myšlenky; . *'.',;

2. tomu dále na závadu jest opakování „Tyndaris rapta" a „forma - rí

Tyjndaris". Lukrécius jest na všech místech tak fcohat pirovnáními, že v"

se nikdy v podobné pípadnosti neopakuje. •
. l:

3. Konen oba dva doklady svdí pro touž základní myšlenku, ^.^

že se historická „eventa" dají redukovati na hmotu a prostor a že -
^

samy o sob zvláštní existence nemají.
'

>^

4. A ješt jeden dvod a snad ten hlavní: Vv. 469 nn. „nam- ".

que aliud terris, aliud regnantibus ipsis atd." jsou jenom jinou a dosti -,'•'

nejapnou stylisací myšlenky ve v. 477 nn. pronesené :
'

„perspicere ut possis res gestas fundítus omnis
non ita, uti corpus, per se constare, nec esse •

nec ratione cluere eadem, qua constet inane,
sed magis ut merito possis eventa vocare

corporis atque loci, res in quo quaeque geranfur".

>V tchto verších naproti tomu velmi byste a jasn jest po^
vdíeno: ,„omnes res gestae šunt eventa corporis atque loci", což práv
se mlo dokázati. Jest tedy ncsporno, že Lukrécius vv. 464^—170 sám
nahradil vv. 471—482 a že proto musíme vv. 464—470 z textu vymýtiti.

D í 1 d r u h ý.

Picházíme k dkladnjšímu probírání theorie atomistické, k dru-

hému dílu výklad první knihy, jenž se táhne od v. 483 po v. 920.

„Atomy jsou nezmnitelné, prázdnotou neprostupné, nezniitelné. Jsou
též bez kvality; leda zízení jejich nitra, t. zv. minimae partes, které

však od sebe se dliti nedají, zpsobuje rznost z nich tvoených
shluk t.

j.
onch tles, s nimiž se v praktickém život shledáváme

a jež smysly svými vnímáme." —
Zde v první ad zajímati nás bude partie vv. 483—598, ponvadž

jsou v ní nkterá místa tžko vysvtlitelná, která již vícekráte od
badatel byla mnna. Zmny v této ásti navrhované jsou asi tyto:

1. Stuerenburg, Brieger a Giussani vyluují vv. 518 a 519 a pi-
rozen k nim se táhnoucí v. 531.

2. Kannengiesser pekládá vv. 532—539 po v. 519.

3. Tohte vyluuje vv. 511—519, jinak souhlasí s Briegerem.
4. BockemiJller klade v. 531 až po v. 536, dále pemísuje vv.

548—550, jež klade až po v. 564 a vypouští vv. 577—583.

5. Giussani krom svrchu uvedené zmny klade vv. 565—576
až po v. 583.

6. Brieger vypouští vv. 565—576; vv. 577—583 klade hned po
v. 551.

7. Ostatní vydavatelé podržují poádek rukopisný.
Abychom celému tomu poínání porozumli, musíme si nejprve

optn obsahovou souvislost uvdomiti. Vv. 483—502 tvoí úvod
k celé této ásti.
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kFí ^ . jjVše skládá se z nezniitelných atom. Jest to sice na první

'.'i-.; < pohled divné, že jsou nezniitelné, ale pece jest tomu fak. Jest totiž

.^SSr' . Tozdíl: atomy a tlesa, jež z praxe známe." 5')

P^C' : Vv; 503—510 a potom 520—527 praví asi toto:

pf:"!; „Svrchu bylo dokázáno, že existují jen atomy (srv. vv. 149—
^';'. 328) a prázdný prostor (srv. vv. 329—417) a kromé toho nic tetího

'I'"
. (vv. 418—482) ; veškerenstvo zakládá se na kontrastu tchto dvouzáklad-

> ^ nich podstat, jež se naprosto vyluují, a to tak pesn, že, kde jest

i' jedno, naprosto nemže býti druhé a naopak; proto atomy jsou „so-
i lida", t. j. neprostupný prázdným prostorem.

)
;^

Vv. 511—519 obsahují náhled, že tlesa, s nimiž se v prakti-
i ckém život shledáváme, (na rozdíl od atom samých, jež jsou vždy ^

jednolité) jsou složena z atom a mezery mtezi jednotlivými atomy y
vypluje prázdný prostor.

Vv. 528—539 praví, že atomy, jsouce naprosto z jednoho kusu
a ponvadž nemají v scb, tak, jako shluky jejich, prázdného prostoru,

jsou nezniitelné, a tudíž i hmota sama, jež jest jejich souhrnem, jest

také nezniitelná.

Vv. 540—547 tvrdí: ,,Kdyby tomu tak nebylo, byla by hmota
už dávno musila pestati existovati, nemajíc z eho by se 7:novu tvo-

ila, když by atomy také hynuly. Jestif hynutí vcí nám z praxe
známých jejich rozpadnutí v atomy."

Vv. 548—550 obsahují nkolik všeobecných slov rázu uzavíra-

jícího.

Vv- 551—564: „Nový dkaz nezniitelnosti atom jest ten, že

píroda, aby nezahynulo všecko, musila položiti jistou mez dlitelnosti

tles. Nebo, Ikdyby tlesa byla dlitelná usque ad infinitum, nic by
trvale neobstálo, ponvadž beztoho vše má v pírod spíše sklon k

zahynutí než k povstávání, spíše k analyse, než k synthesi."

Podobný smysl mají vv. 577—583.

Mezi tyto dva odstavce vložené vv. 565—576 praví :isi loto: „Pi-
pustíme-li naprostou nedlitelnost atom, mžeme existenci mkkých
hmot dobe vysvtliti pedpokladem vtšího, nebo menšího množství

prázdného prostoru mezi atomy, který tu mkkost zpsobuje; n.ebylo

by však možno v pípad opaném vysvtliti možnost existence tles

tvrdých, když bychom nepoítali s atomy již eo ipso nedlitelnými."
Vv. 584—592. „Atomy jsou vbed v celém svém utváení a se

všemi svými vlastnostmi nezniitelný."
Pi posuzování jednotlivých náhled badateli pronesených mu-

síme pedevším se obírati vv. 511 nn. Není pochyby, že pravdu má
Tohte, když upozoruje na lésnou logickou souvislost, jež jest patrná
mezi vv. 503—510 na jedné a vv. 520—527 na druhé stran. Srovnejme
na p. verše 507—509:

j, „nam quacumque vacat spatium, quod inane vocamus,

corpus ea non est; qua porro cunque tenet se

Poznamenání 37. K tomu táhnou se hned první dva verše celého
toho oddílu:

.„corpora šunt porro partim primordia reum" (t. j. atomy),
s.^artím concilio quae constant principiorum" (t. j. shluky atom ; t-

lesa, jez z praxe známe).
Na tyto vv. odvolává se pozdji Lukrécius pi polemice s Kmpedo-'

kleem (v. 893 nn).
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corpus, ea vacuum nequaquam constat inane"
s verši 520 nn. :

„tum porro, si nil esset, quod inane vacaret,
omne foret solidm, nisi contra corpora erta

essent, quae loca complerent, quaecumque tenerent,

pmne, quod est spatium vacuum, constaret inane."

První i druhé místo totiž znázoruje a zdrazuje onen kardi-

nální rozdíl mezi atomy hmotnými a prázdným prostorem. Nyní na-

jednou mezi to vloženy jsou verše 511—519, v nichž se praví, že to-

muto theoretickému kardinálnímu požadavku není na závadu prakti-
cká naše zkušenost o tlesech, která se v obecném život vyskytují

(dojicilia principiorum). Tohte by rád tyto verše vylouil, ježto se

prohešují proti zákonm logickým, ve v. 514 mluví se totiž o slov

„corpus" ve významu docela všeobecném, o tlesech, s nimiž se v

praxi shledáváme
; kdežto ve výkladu 503 nn. a 520 nn., tedy ped-

chozím i následujícím, znamená corpus tolik, co „corpus primm",
tedy atom Nicmén není teba proto hned tak písn s tmi verši

zacházeti.

Lukrécius jest pece básník a jako takový nemusí svoje dvody
s mathematickou pesností podávati ; tím by se báse stala píliš su~

chopárnou. Vv. 511 nn. smyslu neruší. Jsou novým dokladem pro
tvrzení, jež básník chce dokázati: „Kardinální protiva theoreticky ped-
pokládaných atom a prázdna dá se doložiti také praktickou zkuše-

ností, na tlesech, jež smysly vnímáme. Jejich kbstra složena jest z

hmoty, tudíž z atom, prostoupena jsouc prázdnotou, jež podmiuje
rozlinost jejich skupenství a pod., a proto jsou tato „concilia prin-

cipiorum", t. j. shluky atom novým dkazem, že existují dva zá-

kladní principy jsoucna, jež se nesmjí zamovati."

Konstatování tohoto základního rozdílu bylo Lukréciovi tak d-
ležito, že mu vnoval dvakráte pozornost, ve vv. 503 nn. a ve Vv.

520 nn. Místo však, aby celých tch osmnáct verš podal in con-

tinuo, oživil je vložením žázivnjší a mén abstraktní partie vv. 510

nn., která se má k celku asi tak, jako teba vv. 476 nn., jež také

se týkají tles nám z praxe známých a jimiž perušena zase argu-
mentace v úvodní partii, k tomuto dílu atomistiky. ježto bás-
ník hned v tomto úvodu pravil, že corpora jsou vlastn dvojí, totiž

atomy a jejich shluky, dal si tím vlastn sám právo, že bude užívati

toho výrazu o obou pojmech jmenovaných, což není sice práv pesn
logické, ale konen pece jen dle kontextu srozumitelné a- v argu-
mentaci básníka jist možné.

Za to však nebude od místa, abychom vv. 518 a 519 vylouili
a to z tchto dvod ^'*)

:

1. Verše tyto ruší souvislost pedcházejících a následujících verš,

jednajících toliko o nedlitelnosti atom.
2. Z pedešlého (— po v. 517) naprosto neplyne, že by byla

hmota nezniitelná nebo vná, jak se v tchto verších praví.

Poznamenaní 38. Uvádíme zde tyto dva verše k vli lepšímu po->
rozumní-

j.Materies igitur, solido quae corpore constat
essc- aeterna potest, cum cetera dissoluanlur".

*
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3 Jest v takovéto argumentaci rozhodnou chybou psáti ,,esse

aeterna potes', kdežto by se jedin psáti a dokazovati musilo „sit

aeterna necesses*.

4. Konen jest hrubá logická chyba v tom, že na jedné stran

proti sob se staví hmota „materies", na druhé stran jakási neuritá

„'ce'tera", kterýmžto slovem snad ní^c jiného se nemyslí, než ty rozliné

vci, které z hmoty vytvoeny býti mohou. Jejich kvalita ovšem mže
se mniti, ale ony jsou vlastn také hmotné a proto v pesném slova

smyslu, také by nemohly býti znieny. —
Zkrátka tyto dva verse, ponvadž na míst, kde stojí, ruší, chyby

všeho druhu obsahují, musí se vymýtiti, jak správn navrhuje Brieger

ja Qiussani. Všechny pedchozí verše pak mohou dobe obstáti, akoli,

jak jsme vidli, Tohte je chce vylouiti.

S tmito verši souvisí také v. 531, který se k nim táhne. Praví

se tam totiž:

,i,id, quod iam supra tibi paulo ostendimus ante",
a ten verš, v evidentním vztahu k nezniitelnosti a vnosti atom a k

oddlení o této otázce jednajícímu, (vv. 527—539) toliko k veršm 518 až

519 od nás vyloueným, vztahovati se mže. My tento verš, ponvadž
tam, kde stojí, nemá smyslu a patrn jest pípiskem doby pozdjší
od njakého textu tiepíliš dobe rozumjícího tenáe, také krátce

vylouíme. Skoda ho není, jest to pouhý odkaz; vcného neobsahuje
nic. Rovnž návrh Kannengiesserv, položiti vv. 527—539 hned po v.

519. padá tím, vylouíme-li vv. 518—519. V partii, jež podle návrhu

jeho pestavena býti má, jest e o vnosti atom a to, co Kannen-

giessera k eené transposici svádí, jest obsahová souvislost v v. 51 S

a 519 s onmi verši. Nehled k tomu, že jím navrhovaný pechod
v. 539 k v. 520, které by pece pi jeho pemístní nutn za sebou

musily následkDvati, psobí velmi rušiv ^^), staví se tomuto pedpo-
kladu, celkem úpln Zbytenému, celá logická souvislost místa na odpor.
Reklli jsme už prve^ že máme oo (dlati, abychom obhájili Lukrécia,
že vv. 503—510 a vv. 520—527, které celkem obsahují totéž (existenci
kontrastu: atomy a prázdný prostor), rozdlil vloženými vv, 511—517. Nyní
by k tomu pistoupilo ješt dvanáct nových verš, které daleko ped-
bíhají slovm, obsaženým v oddlení vv. 520—527.

Z toho vidíme, kolik nesnázi odpadne, pidržíme-li se práv vy-

psaného náhledu a odmítneme-Ii vv. 518 a 519 z textu \bec. Není

Pcznamenrání 3Q. Odstavec vv. 328—539 koní asi tmito slovy:
„ergo. si solida et sine inani corpora prima
šunt, ita, ut dbcui, sint haec aeterna necescest".

Novy dkaz, že vtv. 518 ai 519 jsou zcela zbytené|, ponivadž vedle
tchto daleko logitjších verš zhola neobstojí.

Ale k tmto, již dokonce partii o vnosti atom zakonujícím ver-

šm mly by se piplojiti verše, které olpét otázku daleko podružnjší pi^e--

mílají! Jak s nimi mohou souviseti verše:

„tvtw porro, si nil esset, quod inane vacaret,
omjie foret solidm, nisi contra corpora erta
essent, quae loca complerent, quaecunque tenerent,
omne quod est spatium vacuum, constaret inane."

'z kterýchžto slov mže se toliko uzavírati, co básník vv. 526 nn. ciní:

,„,sunt ergo corpora erta,
quae spatium pleno possint distinguere gnave".
To zní ovšem mnohem skromnji, než vv. 538 a 539!
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nám potom teba ani v. 531 s Bockemullerem, ani vv. 528—539
s Kanncngiesscrem transponovati.

Zmínné vv. 518—519 mají ráz zakonovací. Dostaly se asi do
našeho textu napodobením etných podobných zakonení, kterými se

celá partie hemží. Jest to oddlení, které jazykov i obsahem svým
inilo Lukréciovi znané obtíže, to vidíme nejen z tch rzných ne-

dopatení, 'která se mu zde tu a tam .pihodila, ale také z tch ditto-

grafií, o kterých byla a budoucn ješt bude e, (ilavn však z tch
obas se opakujících závrk, stereotypn konících nebo zaínajících
slovy: „Šunt ergo corpora erta ..."

Jsou to jako stupn, jak daleko až Lukrécius ve svém dokazování
na poli atomistiky se dostal. Dejme tomu, že úvod k léto ásti koní
v. 502. Pak praví básník: „Principio ..." a uzave odstavec slovy
v. 526 nn.

,,'Sunt ergo corpora erta, ,

quae spatium pleno possint distinguere gnave." —
Druhé oddlení koní v. 539.

„Sint haec aeterna necesse est."

Proto nebudeme také proti veršm 548—550, které Bockemiiller

pemísuje, jiní dokonce vyluují. Podávajíf nám závr tetí takovéto

partie. Jsou nám dokonce milým resumujícím lenem, podobn jako ob
práv zmínné partie. 2e užívají podobných, ano místy lipln stejných

slov, jako okolí bezprostedn pedcházející, není závadou; jesti to

u verš charakteru zakonujícího pravidlem. Z obsahu vv. 540—547,

'který jsme výše podali, plyne zcela jasn, že potebují práv toho zá-

vru, který vv. 548—550 podávají. „Kdyby atomy nebyly nezniitelné,
svta by již dávno nebylo. Odkud vzíti totiž materiál k znovuzízení

hynoucích vcí, kdyby nebylo po ruce atom ?"

Slyšme pak závrkem znní onch verš:

„Šunt (s drazem) igitur solida primordia simplicitate ;

nec rafione queunt alia servata per aevom
ex infinito iam corpore res reparare."

Podobného rázu jsou také verše 574—576, jež také píslušnou
partii uzavírají.

Jak jsme již v pehledu svrchu sestaveném vidli, jsou verše 551

až 583 pedmtem rozliného pestavování se strany badatel. Vy-
svtluje se to tím, že podobn, jako svrchu partie 503 nn. a 520 nn.,

byla vlastn obsahem a myšlenkovou souvislostí jediným lenem a pak
jen formáln roztržena byla klínem myšlenky jiné, podobn jest tomu
zde ; nebo

1. buto vypouští se jedna z tch dvou souvztažných ástí (na-

zveme-ii partii první vv. 551 nn. „a", druhou vv. 565 nn. „b" a tetí

vv. 577 nn., ponvadž s první jest takka totožná, zase .,a"), tedy jedno
z obou tch „a" ; obyejn to druhé (náhled Bockemiillerv),

2. anebo vypouští se onen klín b, jednotu celého místa rozdvoju-

jící (náhled Briegerv).
Zbývající ob „a" potom zase

a) ponechávají se beze zmny poádku rukopisného ;

b) nebo poloha se pehodí, že totiž vv. 577 nn. kráejí ped
vv. 551, emuž by nasvdovaly partikule ob tyto ásti uvo-

zující. Zaíná v. 577 slovem ,,porro" a v. 551 slovem „dni-
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• que" ; podle toho upravil pak vzájemnou polohu obou od-

stavc Brieger.
—

Nicméií pisatel této stati jest toho náhledu, že vi celé této

partii jest docela dobe možno zaujmouti stanovisko konservativní. Co
nahoe bylo eeno o poetiké argumentaci, která nemusí býti s ta-

kovou pesností spoádána, jako argumentace mathematická, to platí

ita'klé zde. Pro Lukrécia byly nkteré vci nad míru dležité
; proto jsou

opakovány dvakráte, aby se tenái pevnji v pam vštípily; jako
nahoe stanoven pevný kardinální rozdíl: corpora prima a inane, ter-

tium non datur, tak zde optn a optn akcentována nedlitelnost

atom. Že básník v obojím pípad ji dokazuje slovy: ,,Kdyby tak

nebylo, tedy . . . atd.", tedy t. zv. dkazem ex contrario, není závadou,

ponvadž tvrzení takového rázu nedá se vskutku tak snadno jinou
cestou dokázati, než práv poukazem na to, k jakým koncm by vedlo

jeho popení. Ob dv hlavy námi literou „a" oznaené, dokazují sice

stejnou vc, ne však týmiž slovy, ba ani ne touž myšlenkou, a proto,

by i pipustíme možnost, že Lukrécius napsal naped jednu a potom
íeprve chtl ji nahraditi druhou (ili hypothesu t. zv. dittografie), není

pipto ješt teba jeden z tchto len již a priori zamítati, jako jsme
k tomu byli nuceni pi partii vv.- 464 nn. Nehledíme-li ani k první,

obsáhlejší partii >. i nikdo nechce vylouiti, shledáváme, že ani druhá
ást není tak nejapnou, jak na p. BoCkemúller by ji rád ve svém

poznámkovém vydání na str. 54. vylíil, nebo vyslovuje myšlenku
v pedešlém 'zcela nikde neobsazenou : „Jak velice jest s podivem, že

^mnohé pedmty, a po tolik tisíciletí tolika ránám vydané a tak kehké
(fragili nátura praedita corpora) posud se nerozpadly! To není jinak

možno, než, že složeny jsou v pravd z atom nezniitelných !"

Z tbho vidíme, že ob dv ásti vv. 551 nn. i vv. 577 nn. mají
svou dležitost v souvislém postupu myllenkovém. Více nás ruší ta

okolnost, že nenalézáme zde závrku, jako u všech ostatních lánk
léto argu'mten,taoe. Za to ten Sien, který ony stejné ásti od ebe od-

dluje, vv. '565—576, jest opaten takovým závrkem. Tohoto lenu,
(námi písmenem b oznaeného, bylo by vskutku škoda, kdybychom jej

vylouiti mli ^, obsahuje myšlenku o pevnosti a hustot <'"tom (soli-

•ditas) a výklad, jak povstávají tlesa mkká. Náhledy zde pronesené
se potom již nikde neopakují. Zbývá si všimnouti námitky Briegerovy,
že v. 551 poíná slovy „denique . . ." a v. 577 toliko slovem „porro" ;

ale proto jiení ješt' nutn teba nkniti jejich polohy; ada argu-«

•mentu jde rozhodn od v. 483 až po v. 5Q8. Poslední její len jest

jist tedy odstavec vv. 584—598. Tento len jest také uvozován slovem

„denique". Ostatní leny, krom prvního, jenž poíná slovem „prin-

cipio", poínají rozlin; jest jich veliký poet, tedy básník pomáhal
si, jak mohl, s jejich zaátky; mžeme dobe za to míti, že první

argumentaní ada se pro nedostatek rozmanitých uvádcích a poí-
tacích píslovcí už v. 551 ukbnuje a tu nastává pipojení druhé po-

Pioznamenání 40. V této prvyií ásti dokazuje se nedlitelnost atom
iz nutnosti, aby byly píovžtfy po ruce hotové, abych tak ekl, sitavební kvádry
pro obnovování tles. Vidíme totiž, že se vci kolem nás obnovují; víme však
.ze zkušenosti, že toto obnovování dá mnohem více práce a trvati by mlo
(mnohem déle, než hynutí. Jefžto však zdánliv trvají oba dva processy
asi stejn dlouho, teba za to míti, že k obnovování jsou již jisité stavební

kamen)' po ruce a tmito kameny není nic jiného než nedlitelné ?tomy.

í lU^ iwii.ii^.'' ^ríi^v-.vii^ALi..^"



- 32 - _ . ; ;

•-

:
W

ikraující ady ; tak jako my mnohdy uvádjíce doklady pro nco, uží- ,

'

váme velmi asto oznaení a, b, c . . . a nemajíce diosti písmen, pí-
"

šéme po x, y, z potom a,, bi Ci . . . atd. Máme pak na itomto míst
následující oznaení:

V. 503 principio
v. 510 praeterea
v. 520 tum
v. 528 neque
v. 540 praeterea (podruhé)

551 denique 1.

v. 565 huc accedit

v. 577 p^rro . .

v. 584 denique II.

Zdá se proto právem, jakoby poslední ti argumenty tvoily
novou adu.

Dkaz, který by zde podle analogických míst našeho pojednání
tená oekává)!, že totiž partie vv. 551 nn., 565 nn. a 577 nn. obstoj^,

na svém míst rukbpisném, pi nmž by se dokázalo, že se zakonení

jednotlivých hlav s poáteními verši hlav následujících snášejí, není
zde potebný, ponvadž celé místo jest takové, že podávány jsou za-

tokrouhlené, souadné kapitoly, jež nemají pímých, vzájemných vztah;
byl by však také zbytený, ponvadž by nám nic positivního nepodá',

kdybychom totiž jenom na nj se omezili, byly by všechny mathema-

ticky možné permutace onch tí len zde se stejnou oprávnností pi-
pustitelné. Proto je ovšem zcela na bíledni, že ponecháme poádek
rukopisný.

Zaujali jsme tedy v této celé partii stanovisko konservativní, po-
nvadž zmínné verše v rukopisném poádku obstáti mohou. Nicmén
musíme si býti vdomi, že není zde vše v úplném poádku. Kdyby
byla tato partie úpln hotova, musila by také pro vv. 551 nn. a pro
vv. 577 nn. míti zakonení, které však schází; verše 577 nn. Jiemly
by, písn vzato, býti oddleny od vv. 551 nn. ani státi po nich,

jako nový len argumentace, nýbrž, ponvadž jsou s nimi logicky to-

tožné, byly by mly splynouti s nimi v jeden celek s krátkým zá-

vreným dvou- neb trojverším, jako jest tomu pi všech ostatních

lenech. Necháváme-li zd tedy rukopisný poádek, iníme tak proto,
že se dá snésti, ale daleko ne proto, že by to byl poádek nejdo-

konalejší; hlavní dvod ovšem pro jakousi resignaci jest zde ten, že

tomuto nehotovému místu nižádnými již pestavami pomoci nelze.

Zmínili jsme se svrchu, že výklad o atomech, který nám zde

Lukrécius podává, sáhá v této své ásti až k v. 920. Ale vlastní nauka

Lukréciova, po p. Demokritova, jest v. 598, kam až my jsme nyní

dospli, již tém vyerpána '). Pipojuje se pouze krátký výklad o
vnitním složení atomu, které podmiuje rznou kvalitu jednotlivých
atom a následkem toho také rznou kvalitu tles z nich složených.

Výklad tento sáhá až po v. 634. Partie vv. 635—920 zahrnuje v sob

Poznarnenání 41 Hrd proto opakuje básník slova prooetnia vv. 75—77

(dle poádku rukopis) ve vv. 594 nn. Kam nás chtl dovésti, dovedl. Tata
slova picházejí arci také v knize 5. a '6. pi podobné píležitosti. Srovnef
také podobnost mezi vv. 633 nn. a vv. 704 nn. Nebude snad od místa, kdyži
tyto verše zde pro dležitost jejich slovné podáme :



*,v.-.',- . »
v
- -

. —33

tri polemiky proti rzným jiným školám filosofickým, jichž uení Lu-
krécius snaží se vyvrátiti, a sice:

1. proti Herokleitovi ; vv. 635—711.

i„Není 'možno, aby svt byl se vytvoil z njaké jednotné pralátky,

jako z Herakleitova pe<Ípokládaného ohn. Ani zhušfování a zeo-
vání není možné bez pedpokladu prázdného prostoru. (Srovnej Lukr.

I, 329—417.) Zcela jinak' éi se vše vysvtliti, vykládá me-li vznik svta
z atom. Z nich vzniká také ohe a jest zcela bezdvodné a libovolné

práv jej za poátek veškerenstva považovati a ostatní vci paralleln
s ohnm z atom vytvoené za odvozené z ohn pokládati." Totéž
se v klausuli vv. 7C^—711 strun opakuje. Celá partie jest jedna
z nejucelenjších a (nejhotovjších u Lukrécia vbec. Vidíme, jak pkn
by byl spisovatel náš asi celou látku zpracoval, kdyby byl býval ml
as a píležitost svoje dílo dokbniti. Vv. 704—711 jsou plny remi-

niscecí, ano slovných opakování z w. 635 nn. To jest ovšem piro-
zeno. Tam básník dkaz poínal, zde ukonil ; co chtl dokázati, do-

kázal*'). jZajímavá had jinéjjiest partie ;vv. 675—689, kde básník uprosted!
rozsáhlé refutace adversariorum podává nám zase kus nauky vlastní.

Celý tento oddíl polemiky s Herakleitem jest tak ucelen, že ani jeden
z badatel nenavrhoval zde njakých zmn **).

2. proti Empedokleovi, vv. 712—829.

Tato partie jest už mén ucelen provedena a musíme se jí proto

prloto ponlkud 'zevrubnji povšimnouti. Nejprve uvádjí se „laudes Em-
pedoclis""). Tyto sáhají až k v. 742. Potom však picházejí nkteré

dvody, jež patrn svdí proti theorii Empedokleov. Jest to vlastn

V. 594 ,„5ncertumquoque lam constat, í
^ k" =« ,

V. 76ri = 595n quíd jnequeat, finita potestas deinde cuique
quanam sit ratione atque alte terminus haerens."

Zajímavo jest, že Bodtemller tyto verše v V, 89 nn. nechává státi,

ale ve VI, j4 nn. vynechává.
Poznamenání 43. Jinak ovšem vykládá o té vci í^ckemiiHer. Ale

co potom znamená shodia vv. 75 nn'. s vv. 594 np„ v pedešlé poznámce;
illustrovaná, ne^-li snahu na koinci arg^umentaoe slova na zaátku pronesená
opétn op^ovati?

Poiznamenání 44. Jediná vC, o níž bychom se zde mohli zmínitii,

jest ta okolnost, že Qiussani uznává mezí vv. 634 a 635 mefzera Ve v^

634 prý vykládá se o atomech, že by z nich nic povstati nemotiio, kdyby
„in partes minimas" se rozpadl^,, ale nypí se zase najednou mtuví prý ne
o atomech ohn, nýbrž o olhni celém. Giussani vyslovuje pak domnénkui,
že se v lakun oné mluvilo o meem podotoln^tni jako ve vv. f>75 nn., jak
totiž vzniká ohe z atom, nebo takového njakého pechodil j>rý je tam
teba. Pi tom však prost zapOmlfná pe nia to, že v. 535 pojqrná; úpln^
nová partie, totiž ty: ti polemiky/ taktže básníkovi aíií of to "nejde, jíby

njaká píliš tésná souvislost mezj v. 634 a v. 635 trvala. Také odstavce
vv. 634—638 a w. 705^—711, které práv' celé partii dbdávají jakiáhos^
ucelení, vzbudily, ipohoršení ,u Bockemullera, jenž za to má, že nepocházejí
z téže doby, ale že jsou velmi rozdílného stáS. To jsou Ovšem výtky tak

nepodstatné, že nestojí za to, bychom se jimi dále obírali.

Poznamenání 45. Krom Epikura chválí se tedy u Lukrécia, jak vidí-

me, také Empedlokles a mimo nj také na tech místech (3,324, 3,1037 a

5,620) Demokritos. Ovšem tyto „laudes" musíme dobe lišiti od daleko

vyššíeh „laudes BpicurS". Empedokles jest sice zde na p. veleben, ale

pece se mu hned vytýká celá ada omyliyi, jim^ niáiBÍledu(j|c)ích sto verš.
velmi zevrubn se obírá.
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vypoítávání chyb, jichž se Empedokles dle Lukrécia ve svém systému
dopustil:

1. Popírání prázdného prostoru, kteréž vede také k popírání po-
hybu. Jsou to verše 743—755, jež se táhnou k Lukréciovu korrelativ-

nímu výkladu o prázdném prostoru, vv. 329—397.

2. Pedpokládá Empedokles nekonenou dlitelnost tles, (v. 746

nn.), což odpírá vyloženým již názorm Lukréciovým (vv. 548—564

a vv. 599—634).
Kdežto v. 742 nn. a vv. 746 nn. mohou se na píslušnou partii,

v dívjším výkladu vztahovati, není tomu tak s vv. 749—752.

„cum videamus id extrémm cuiusque cacumen

esse,. quod ad sensus nostros minimum esse videtur,
conicere ut possis ex hoc: quae cernere non quis,

extrémm, quod habent, minimum consistere id horum."
Z této píiny uznávali Munro, Giussani a jiní po v. 598 mezeru, v níž

snad obsaženy byily verše, na které vv. 749—752 by se mohly vztaho-

vati ; pro touž píinu pemisuje Tohte ve svém díle vv. 749—752 po
v. 599. Myl^íme, že ani prvního, ani druhého není potebí. Vv. 749 až
752 netvoí žádného samostatného dvodu proti Empedokleovi, pi-
chylujíce se prost k pedcházejícím vv. 746 nn., kde se dlitelnost

atom ad infinitum odmítá; jest to pouze jedna koncessivní a jedna

vysvtlovai vta a nic samostatného ani logicky, ani gramaticky. Mohou
se ostatn docela dobe vztahovati také k vv. 548 nn. nebo k vv.

599 nn. Njaká naprostá shodnost se pi takovém vzájemném vztahu

pece vyžadovati nemže a myšlenka adaequátní v nich obsažena jest.

3. 2e pokládá Empedokles již a priori nkteré atomy za mkké,
což by podporovalo jejich pechod v nic, oož pece i Empedokles i

Lukrécius ipopírají. Jsou to vv. 753—758, jež se táhnou k vv. 565 až

576; také k vv. 148 nn. a vv. 215 nn.

4. Živly nemohou se ani spolu smísiti ; (w. 756—762). Na tomto

míst nastává nová transposice Bockemllerova, který vv. 770—781

klade po v. 762. Jest k tomu veden patrn tím, že v. 769 zní stejn,

jako v. 762. Nicmén, jako toilikráte u Bockemiillera, není ani zde té

pestavy potebí. Celá partie vv. 782—802 jest potom od téhož vyda-

vatele, jak se mn zdá, beze vší hlubší poteby vynechávána. Logický
postup tomu nasvduje. „Pro práv z tch ty živl má vše pochá-
zeti," táže se básník, a pro nepocházejí teba tyto živly z ostatních

prvk?" (Vv. 763—769)«).

Pornamenaní 46. Verše 76Q škrtati teba není. Není také teba žádných
zvláštních vysvtlivek', jak ise Jia své místo v rukopisech dostal a že jest

podoben verši 762. Opakování verš vyskytují se u "Lukrécia velmi asto.
Daleko by nás vedlo je všechna vypoítávati. Básník naš zápasí s formou,
s jazykem latinským i hexametrem do té míry, že byl rád, když už nškte*
nou myšlenku o verše vtlenu mlil. Kde se táž myšlenka po druhé opa-
kovala, tam užif veriše už jenolu pracn sestrojeného. Místy opakujei Be
dokonce více \-erš než jeden; srv. v. 562, 574; 609, 613 pro multis; nkdy
tovšem má opakování ízvláštní význam, by se prohlásilo, že iest ííokázáno,
co ped njakou dobou dokáz'áno býti milo^ srv. vv. 1. 75 nn, 1. 594 nn

5, 88 nn. 6, 64 nn. Krom toho v.* 762 i jemu rovný v. 769 na své první
i dxuhé místo logidky se hodí. Zní totiž místo 760 nn. :

.,,ipsa sibi inter se, qua re aut congressa peribunt,
aut ita diffugiant, ut tempestate coacta
fulmina diffugere atquc imbris ventosque videmus."
A parallelní místo vv. 765 nn. :
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„Ba ani, kdybychom za to mli, že se živly opravdu mohou snésti,

tyla by to heterogenní smsice, v níž by i ta nejmenší ásteka té

které kvality svoje pvodní vlastnosti podržovala (vv. 770—781). Kdyby
však skuten tomu tak bylo, že by jeden živel ve druhý mohl se

mniti a naopak, ztratili bychom z pírody všechno to neproménlivé,
jež našimi atomy tak správn jest pedstavováno a úpln otevely by
se pak dvée pedpokladu, že vci v nic pecházejí. (Vv. 782—802). To
arci odporuje základní nauce vyslovené ve vv. 148—214 a její negativní

stránce, o níž jednáno ve w. 215—264.
5. Zamuje Empedokles ony pvotáií atomy „primordia" a t-

ilesa, s nimiž v praxi se stýkáme a jež jsou shluky jejich (concilia

principiorum). Vv. 803—829. Tvrzení to odporuje výslovn svrchu uve-

deným veršm Lukréciovým :

„Corpora šunt porro partim primordia rerum,

partim ooncilio quae constant principiorum."*')
3 polemika s Anaxagorou (w. 830—920).

Anaxagoras zdánliv stojí Lukréciovi blíže než Herakleitos s jed-
nou pralátkou a Empedokles se tymi živly; on také uznává atomy,
ale tyto atomy nejsou ty nezmnitelné, nedlitelné a nezniitelné atomy
Lukrédovy (= Demokritovy), jnýbrž jejich vlastností lest do latiny,

nepeložitelná homoiomerie. Ony jsou vlastn nesmírn" Zmenšené ukázky
tles, která skládají, majíce všechny vlastnosti celku, jenže v míe ne-

skonale zmenšené. Pro tuto svou neskonalou rozmanitost a složitost

tnemohtou však býti ani zdaleka tak (trvanlivé, ano, nezniitelné, ják

jest teba k jejich vnosti a k trvalému udržení všehomíra. (Srv.
vv. 215—264.)

„qui magis illa queunt rerum' ^jrimordia dici

quani oontra res illorum, retroqiue putari?
Alternis giginuntur enim mutantque calorem;
et totam inter se náturám tempore ab omni
fulmina diffugere aut imbris ventosque videmus."

Jest dald<o lépe grammaticky vztahovati: v.uemus inter se diffugere:
náturám (pírodu t.

j. zemi), fultnina (ohe), imbris (vodu), ventosque (a

vzduch), než snad prosté za to míti, že ahfí básník íci „mutant calorem.
et náturám". K tomuto našemu výkladlu poukazuje jednak draz, který se
V celé té partii klade na prchání jednoho živlu ped druhým, jednak také
slova „inter '^éfe", jež teprve pítomností v. 769 nabudbu své pla/tnosti

Poznamenání 47. Bockemiiller pehodil také vv. 806 a 807, jisto jest,
že sluší podržeti poádek rukopisný. Zajímavo však jest, že pi této trans-

posici ml již pedchdcem muže jinak velmi stízlivého, LaChhianna.
Nicmén tení jest u každého z obou vydavatel ponkud jiné Poh

ádek rukopisný podržují Munro, Giussani 'á Brieger.
Ctní rukopisné, které pokládáme do té míry za správné, že ho m-

niti neteba, zní:

„Nisi tempestas indulget tenfpore fausto
806 imbrmis, ut tabe nimborum ambusta vacillent,

. i807 9oIque (sdlicet: nisi) fovet, . . . crescere non possint.
Smvsl jest zcela jasný: t)ez vydatného dešt a sluneního tepla nemže

nic v pírod rsti".
Lachmarm te mén správn:
„et nisi tempestas indulget tempore fausto

solque fovet . . . ,(tribuitque calorem)
ímbribus et tabe nimborum ambusta vacillent (coni iwtentialis), cres-

cere non possint
"

Bockemiiller podržuje tento poádek, jenže mní rukopisné a Lach-
mannovo ,,tabe" v „tabem" a slovo „ambusta" v „arbusta", patrn se

zetelem na blízký verš 808., kde „arbusta" opravdov se vyskytuje.
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Tato pedstava atomu odporuje ovšem Lukréciovu pontí nezni-

itelného atomu b€Z kvality, jak byl jeho jsoucnost v partii vv. 483—
634 podrobn dokázal ; hlavn ovšem' týkaly se lojio w. 528—592.

Doliladem toho jsou rzné praktické pikladly. Zde stójž nejlépe pro-
vedený Lukréciv píklad lesa, požárem' zachváceného. (Vv. 847—920.)
Kterak obstojí u hoícího lesa theorie homoiomeric, dle ní každý atom
má býti úplným pedmtem ve zmenšeném mítku, s« všemi jeho
vlastnostmi ? Jak by musily v pípad našem< ty atomy vypadati ?

Jako hoící les en miniatue, i ony se požárem nemní? Nebo
atomy lidí smjících se a plaících také se smjí a pláí? Tyto
píklady ukazují nánr po patiné generalisaci, že takto všechny úkazy,
pi nichž pedmty se mní, jsou heby do rakve theorie Anaxagorovy.
Zmny v poádku veršovém, které vydavatelé zde navrhují, jsou asi

tyto:

1. Bockemíiller škrtá verše 861—872. Jest jich škoda, nebo neje-
nom že neruší, nýbrž uvdjí vhodné doklady proti Anaxagorové homoi-
olmerii. jiAtomy pokrm tvoí atomy tla lidského." Jak se to dá .

vysvtíiti ? Dle Anaxagorova uení nijak. Práv tak stromy, které rostou

ze zem a pod. Krom toho vadilo by dvojí „praetera" ob jeden verš,.

které by u Bockemiillera, jemuž v. 873 hned po v. 860 následuje, mu-
silo státi.

2. Brieger a Qiussani chtjí v. 873

„praeterea tellus, quae corpora, camque alit, augent . . ."

vymýtiti a umístiti v závorkách po v. 869
; ponvadž prý povstal omylem

písaským, an vyslovuje myšlenku stejnou, jáko v. 867, a ponvadž v.

874 se snáší logicky s v. 872 i když v. 873 jest vypuštn.

Jest to sice pozorování dmyslné a jest jisto, že by to také tak

mohUo býti, ale není toho teba. Celé místo jest toho rázu, že jest

pilno opakování. Básník chce tím opakováním theorii Anaxagorova, jež
se mu zdá býti tak zavržitelnou, pímo udeptati. Proto poád samé

„praeterea", t. j. dvod na dvod, v. 859, 867, 873 ; a závrky tchto
dkaz: „ex alienigenis" (což jest opakem slova homoiomer) vv. 865,

872, 874. S jakou prudkostí zde dopadají rány na hlavu Anaxagorovu !

Tem ,,praeterea" odpovídá tikráte „ex alienigenis". Smysl tedy úpln
tení rukopis pipouští.

3. Po verši 883 lakunu uznávati, jako to iní Brieger, není teba.

Argumentace jest jednotná. Proti homoiomerii uvádjí se doklady z íše
rostlinné. Uvažujme o tomto idokladu;

1. ást: „Conveniebat enim fruges, cum franguntur (vv. 881—883)
mittere signum sanguinis, aut aliquid nos tro quae oorpore aluntur..."

(totiž tak by tomu musilo býti, kdyby skuten atomy obilí rovnaly se

atomm lidského tla, ponvadž my lidé se obilím' živíme a ono vy-

tvouje ásti našich tl, ovšem s pedpokladem', že hy ml Anaxagoras
pravdu).

2. ást : (vv. 884 nn.) : „consimili ratione herbis . . . decebat, cum . . .

terimus, manare cruorem et latices niittere. Z tchto dvou se dopl-

ujících ástí vidíme zcela jasn, že se jediná o pokraování jednoho
a téhož dkazu a že proto není teba žádné mezery mezi vv. 883. a

884 pedpokládati ; dvody jsou : fruges sanguinem non mittunt, her-

tae cruorem non mittunt ; proto Anaxagoras nemže míti pravdu.
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Sluší rde ovšem podotknouti, že vv. 884 a 885 jsou oividn v ru-

kopisech pesmyknuty.
Jest to tak jasné, jako vv. 14. a 15. v prooemiu. Pravdu má.

Munro a Bockemller, kteí pemístní tchto dvou w. ve svých vy-
dáních provádjí. Daleko jasnji a jedin možn zní pece:

jiherbis quoque saepe decebat,
cum lapídem in lapidem terimus, manare cruorem,
et latices dulcis guttas similisque sapore
mittere" — nežli v poádku rukopisném:
jjherbis quoque saepe decebat
e t latices dulcis guttas similisque sapore

I
cum lapidem in lapidem terimus, manare cruorem
jmittere." Jednak to e t na poátku, a dv slovesa manare a

mittere pedmt cruorem objímající, kdežto u ostatních pedmt la-

tices a guttas slovesa scházejí, jsou neklamnými doklady, 2e ono pe-
smyknutí provésti se musí.

Díl tetí.

„Vesmír složený z atom a prostoru jest nekonený." Partie tatQ

otsahuje verše 921—1105. Má zvláštní rozsáhlé prooemium, jež obsa-

huje verše Q21—957. Podtobné prooemium má také ást druhá (vv. 483—
920) ve zmínných verších 483—503. ást první (po v. 483) prooemia
nepotebuje, ponvadž se adí bezprostedn po prooemiu K celé knize

první (vv. 50—148).
Z prooemia této tetí ásti první knihy Lukréciovy' chce vymýtiti

Bockemller vv. 935—930. Jsou to krásné verše, které se na svoje místo

rukopisné velmi dobe hodí. Dvod k jich vylouení byl by toliko ten,

že se v prooemiu knihy tvrté (vv. 10—24) sk)vn opakují. Vc ta

nepsobí však sama o sob nižádné závady, uvážíme-li v jak nehotovém
stavu nalézá se celá Lukréciova. Tento nehotový stav dovoluje pipustiti

domnnku, že verš 935—050 bylo užito jako prozatímního prooemia
Jíu knize tvrté, která jinak zvláštního úvod, ba ani .^laudfis Epicuri"

nemá, a na poátku všedi ostatních knih se vyskytují. Ponvadž
1. tyto verše Lukréciovy jsou v pravd krásné,
2. na (ofc dv místa se hodí,
3. ponvadž musíme poítati s relativní nedokonalostí a nehoto-

vostí celé básn — i

z tchto dvod, doufám, že dáno mi bude za pravdu, když bez dalšího

zevrubného šetení ony verše na jejich míst rukopisy i tradicí stvrze-

ném ponechám *8).

Poznamenání 48. . Mínní téhož, jako zde jest zastáváno, jest na uve-
<lenéni misi také Giussani, jenž soudí, že každé oipakování nemusíme hned
a priori vykláati jako interpolaci pozdjších vk. Jest naopak velmi pravd-
podobno, že mnohá z tchto opakování pocházejí pímo od Lukrécia samého.
Naším úkolem jes, a víme, že báse není hoiova,, s&noviti, jak ji asi

Lukrécius napsal, ne ji dodlati. Než o tom mhivíU jsme již v úvod. Avšak)
i !myšleid<y, obsažené v této ásti, jsou charakteristické. „Trpkou pilulku
jHutno obaliti sladkou vrstvou. Proto také uitelé dávají 'ateim pokroutky,
aby se uily." Toto místo ostatn je známjší z napodlobení Horáciova.

Vidíme, jak pomalu Lid<récius rozšiuje obor svého posluchastva. Nejprve
§e obraci k Memmiovi; zd však ma ped sebou už celé lovenstvo a

tnyslí i na zcela mladé jeho pedstavitele. Jest si dobe vdom, že látka)

blVtf.;. ,7 ' -
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Následuje dkaz o nekonenosti gveta ,(w. 958 nn.) Dvody Lukré-

ciem uvádné jsou:

1. Hranice svta nedá se dokázati (968
—

967).
2. Již i myšlenka na ni jest illusorní (969—983).
3. Odporuje poznatkm pírodním, jež známe.
4. Z eho by byla ta hranice, když krom corpus a inane nic

jiného není? (984 nn.).

Také poet tles v tomto svt musí fcýti nekonený (až po
v. 1051). Dvody, po krátkém úvod:

1. obmezený poet atom neobstál by v nekoneném prostoru

(po v. 1018);
2. nebyl by mohl svta vytvoiti (1019—1028);
3. nekonené trvání svta v ase vyžaduje nekonený poet sta-

vebního materiálu, t. j. atom. (Vv. 1029—1041);
4. jež všechny zdánlivé ztráty nahrazovati musí. (Vv. 1042—1051).

K tmto dkazm adí se nová refutatio adversariorum, že snad

jlento nesmírný vesmír nemá njakého sted, k nmuž by tíhnul, nebo

jímž ve svých pohybech by se ídil. Kdyby tomu tak bylo, nebylo by
nekonena ; ponvadž však toto jest nutným a již dokázaným pedpo-
kladem, nemže míti stedu, jak jest ostatn u nekoneného pro-
storu pirozeno *^).

Zmny, o nž se vydavatelé v této ásti pokusili, jsou následující:

Rozmanité pestavy vv. 9o4—1013 ^o).

Návrhy staly se tyto:
1. Lachman uznává lakunu po v. 1012.

jeho není píliš zajímavá, proto snaží se ji uiniti posluchastvu píjemnou,
jak jen jest možno. Ostatn ono vyipuštní vv. 935—950 u liockemiiHera

jest jen dsledkem jeho základního nesprávného náhledu o Depraco^ání
básn naopak r všeobecné mínné toliko pro Memmia. Srv. úvod.

Poznamenání 49. Partie tato (vv. 921—1105) náleží zase k nejstarším
ástem) celého díla, jak 2 jmenování Memmia ve v. 1052. vyplývá. Její

spoádáni jest celkem velmi správné až na jediné vlastn místo (vv. 984 až

1013), ale na konci jest znan porušena. Nejen že po v. 1093 zdá se býti
lakuna. vv. 1068—1075 jsou v rukopisech neúplné. Porušení toto stalo sa

jist již v dob velmi dávné, porušen byl již archetypus, ponvadž v našcmi

nejstarším rukopise, na poátku astéji zmínném, Codex Vossianus OIh
longus jsou ádky neúplné, aniž by to nilo píinu v nedokonalé zachova-
losti tohoto rukopisu, nebo naopak na úplných, neporušených pergameno-
vých listech teme neúplné ádky. Arci jest svrchovan nepravdpodobné^
že bychom' mdhli dnes s úplnou jistotou scházející ásti verš porušených
doplovati Tím, že skoro polovina vv. 1068—1075 schází, jest místo tak)

porušeno, že mu sotva rozumíme. Le chtíti stanovišti hypothésy, jak mají
se porušené verše doplovati, vymykalo by se z rámce tohoto pojednání.
Ú5>ln scházejí nkteré verše po verši 1093. Bylo jich dle souhlasného sv-
dectví všech vydavatel, jak i z rukopis vidíme, osm. Nedá ?e dostaten'
zjistiti, jaký byl obsah onch ztracených verš, ale zdá se s lostajtenom

pravdpodobností, že táhly se k jistým dsledkm, k jakým by vedla theorie)

o stedu svta, k nmuž by smoval pohyb atom. Tykalo se to pravd-
podobné dsledku platných pro svt zvíat a lidí, jjonvadž o rostlinách'

jsou nkteré zmínky zachovaný (w. 1091— 1093). Zda se, že Lukrécius byl
na míst tom ke svjm protivníkm, centralisftm, spravedlivý, ponvadž,
by i s jejich theorii stedovou nesouhlasil, neodinítl zmíniti se o jisitýchl

(dsledcích, Ikteré z této theorie podle mínní jejich zastanc vyplývaly.
Ale jsou to všechno jen domnnky, jistého nemžeme riíc tvrditi, ac se zdá,
že vývody, jež jsme práv uvedli, podle struktury Okolí ztracených verš,
mají leccos pro sebe.
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2. Munro adí vv. 998—1001, vv. 984—997, pak nemní; lakuna

po v. 1013.

3. Bindseil (1. c.) vv. 998—1001, 1008—1013; pak lakuna; vv.

984—997, vv. 1002—1007 a opt lakuna.

4. Madwig a Giussani: Vv. 984—997, 1002—1007, 998—1001; vv.

1008-1013, potom lakuna. »

5. Brreger vyluuje vv. 1002—1007. Po verši 1013 aznává lakunu.

6. Jest ku podivu, že Bockemúller, který pece na jiných místech
tak rád a tolik v poádku veršovém mní, na tomto míst podržuje
tení rukopis beze zmny.

Vyšetujíce tuto vc, pihlédnme zase k obsahu, jakož i na jiných
místech jsme uinili. Tu uvidíme hned, že vv. 984—997 obsahují po-
kraování dvodi, pro svt musí býti nekonený ; že jistá mez by
zpsobila nakupení atom, jež by znemožnilo vývoj svta.

Dáile: ta hráz musí pece z. neho býti (vv. 998—1001), mže to

týti buto corpus, nebo inane, tertium non datur (srv. vv. 418—482), ale

v každém z obou pípad jest to pokraování svta, ne jeho mez. (Vv.

ilOOS— 1013.) Verše 1007 nn. jsou závrkem celé té ásti. Že '-erše 998—
1001 a vv. 1008—1013 k sob patí, cítili Bindseil, Madwig, Giussani

i Brieger.

Obsahem jsou si nesmírn blízko; v obou ástech odpovídá se

na otázku, kdyby byl svt omezen, co by jej omezovalo. Pipustíme-li
však tuto souvislost, pak z toho nezbytn následuje, že musíme aditi

984—997, 998—1001, 1008—1013 ^ pak teprve 1002—1007. Konkluse musí

býti na konci ceflé té partie, jež se táhne již o verše 958. Pipadl
který jsme Imji s vv. 205 nn., které jsme nechali státi ped posledním
argumentem w, 208 nn., zdfe se neopakuje:

1. [ponvadž zde slova obsažená ve vv. 998 nn. a 1003 nn. týkají
se úpln téže vci, kdežto na míst vv. 205 nn. byly to dvody rzné ;

2. ponvadž zde tomu není tak, jako u vv. 205 nn., že by se k

pírodovdeckým dkazm silné prkaznosti pidával draz ex communi
consensu prkaznosti mnohem menší, jako pouhý pídavek.

Jestliže tedy uznáme vnitní souvislost mezi vv. 998 nn. a vv.

1008 nn., nezbývá, než spojiti je v jedno. Vydavatelé, kteí lak neiní,
a z uvedeného pehledu patrno, že jsou v menšin, pomáhají si ná-

hlledem Munroovým, že prý vv. 1008 nn. poíná se vbec nový oddíl

celé básn.

Vv. 958—1007 tvoily by dle toho mínní onen díl první, v v. 1008

nn. díl druhý celého dkazu; v prvním mluví se o nekonenosti pro-

storu, v druhém o nekonenosti tles a atom v tomto prostoru ob-

sažených. Pisatel této stati se piznává, že dlouho sám tyl Munroova

náhledu, ponvadž jest to jediný prostedek zachrániti na tomto míst

poádek rukopisný. Nicmén, ím dále se místem obírám, tím více po-

zoruji, že rozdíl tak zásadního rázu, jak pedpokládá Munro a jeho

stoupenci, byl by musil docela jinak býti akcentován.

Roznamenání 50. Jest to dle mínní Munroova konec partie, jednající
'Q nekonenosti prostoru a zaátek partie, jednající o nekonenosti hmoty.
Hranice

jde
dle nho po v. 1007. Z té píiny, že každý skoro vydavatel

adí jinak, nebylo u sporných polohou verš v obsahu výše podávaném,
íslo verš uvedeno (srv. I., 3. a j.).
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Vv. 1014 nn. picházejí jako z jiného svta, tam zaíná teprve

nový oddíl. Vv. 1008—1013 neobsahují nic, co by jednalo výslovné
de infinitate pi mordioru m, a vznášíme-li nco takového do nich.

jest to násilný výklad. Na druhé stran jsou v nejtsnjší souvislosti

s vv. 998 nn., ponvadž se obírají touže Látkou, totiž otázkou, z eho
by ta hradba veškerenstvo objímající a ohraniující musila býti. Sto-

jíme tedyí -ped alternativou buto se pokusiti o násilný ívýklad a

porušiti nejvíce pesvdivý dvod Lukréciv pro nekonenost prostoru,
Anebo zmniti poádek verš. Tu se mi zdá, že zmna rukopisného po-
ádku verš jest menší násilí, které básni Lukréciov iníme, než ná-

silné petvoování jeho myšlenek, a rozhoduji se tedy pro poádek
998—1001, 1008—1013 a 1002-1007. Tím zárove jest ucelen ukonena
první polovice argumentace, totiž o nekonenosti prostoru, jež sáhá až

jpo v. 1013 a nejsem nucen uznávati lakunu po (v. 1013, ponvadž,,
mám-li za to, že v. 1014 teprve poíná nový oddíl, mohu úpln spáM
teliti se s myšlenkou, že tento nový oddiíl poíná verši smyslem od

pedchozího v. 1013 dosti odlišnými. Tuto lakunu musí ale uznávati

všichni, kdož vv. 1008— 1013 už k druhému dílu táhnou.^')

Tím jsou zmny, jež sluší ve zpvu prvním provésti, úplné vy-

erpány. Po verši 1105. následuje jenom krátký závr, v nmž se básník
ke tenái obrací. Obsahuje však pouze tyi verše (1106

—
1109).

Poznamenání 51. Ukážeme jenom ješt, že se logicky vv 098—1001 s v.

1008 nn v našem pestavení dobe snesou. Zní totiž odstavecvv 0Q8—1001:
„Posteme ante oculos res rem finire videtur;
Ar dissaepit collis, atque aera montes,
terra mae et contra mae terras terminat omnis
omne qujdem vero nil est, quod finiat extra (t. j.

co by tvoilo zevní

hranici) a dále vv. 1008 nn. :

,,Ilpsa modm porro sibi rerum šumma parare
ne possit, nátura tenet, quae corpus mam
et, quod inane autem est, finiri corpore cogi%
ut sic alternis infinita omnia reddat.
Auí etiam alterum lUtrurfique hic terminet, alterum éorum
simplice nátura pateat tamen immoeratum?"
Zde tím ,,alterum" mže býti pece myšleno obojí, corpus i inanc.

Ponvadž tedy myslí se buto to nebo ono, nepraví se positivn, 2e by to.

bylo jen corpus, tedy nemá pravdu Munro, 'jetiž ty verše adí i< druhému
dílu., 2e vv. 1002 nn. se k v. 1013 dobe dají piaditi, jest pirozano, uvár
žíme-Ii, že jsou rázu uzavírajícího.
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. t Professor Josef SpáCil.

Dne 27. listopadu 1911 zemel po delší chorob professor Josef

Spáil. Naiodil se 13. prosince 1844 y Nákle, gymnasium vystudoval
v Olomoucr k odebral se potom na universitu vídeskou, kde se vnoval
studiu p.rodovédeckému. Po vykonaných studiích byl nejprve supplujícim
uitelem v Oberhollabrunu r. 1871/á. Roku 1872 dostal se ua eské

gymnasium v Olomouci, kde setrval do roku 1877, kdy byl ustanoven

skuteiým uitelem pírodopisu, mathematiky a fysiky pi. k. gymna-
siu v Perov. V Perov zstal až do smrti.

Do Vin. hodnostaí tídy povýšen byl roku 1895, do VII. r. 1902.

Dne 1. íjna 1907 byl dán na trvalý odpoinek a vysloveno mu c. k.

ministerstvem kultu a vyu uznáni za horlivou innost vúad uitelském.

Povahy byl klidné, mirné a snášelivé, takže se tšil z veliké

pízn a obliby u žák, kollegi i v nejšii*ši spolenosti perovské.
Mimo povinnosti školní horliv pracoval o povznesení zdejší okresní

záložny. Od r. 1896 býval jejím funkcionáem, nejprve lenem dozorí

rady, po dvou letech lenem editelstva, v nmž až do smrti lékárníka

Hynka Psoty byl místopedsedou. Po té zvolen byl za pedstjdu Okresní

záložny a když byla založena pi záložn Obchodní a bankovní spolenost,
stal se jejím místopedsedou. Pedsedou záložny zstal do svého úmrtí.

Pohbu skromného a tichého tohoto pracovníka úastnilo se ohromné
množství obanstva všech povolám a vrstev. Ped rakví šlo žactvo

našeho ústavu a díví paedagogíam, na nmž roku 1907/8 vyuoval.
Prvod vedl veledst. pan assessor a dómský fará z Olomouce Ant.

Kobliha s assistencí. Dostavily se sbory všech škol perovských, mstská
rada se starostou, drem Lon. Tichým, zástupcové všech úad a etné
deputace, zejména z c. k. gymnasia ve Strážnici editel Ferd. Dola,
z c. k. gymnasia v Olomouci prof. Karel Minaík a prof. Fr. Coufal,
a c. k. gymnasia ve Val. Meziíí prof. Ign. Knsala, ze zem. . reálky
v Kromíži prof. Ant. Stržínek. etní pátelé a ústavy zaslali soustra-

stné listy. Zpvy žák našeho ústavu ped domem smutku a na hbitov
chovanek paedagogia ídil professor Ferd. Vank. V pátek dne 1. pro-
since byly slavné zádnšní služby boží, pi nichž zpívalo III. oddlení

pveckého sboru ústavu našeho ízením téhož professora.

t AdoH Verner, c. k. suppiující uitel.

A jsme vdli, že milý a horlivý tento kollega se neuzdraví,

pece tak brzkým skonem jeho byli jsme pekvapení a hluboce zarmouceni.
Odešel na vždy muž tak mladý, nadaný, pilný a energický, v jehož bu-

doucnost možno bylo klásti mnoho oprávnných nadjí.
Narodil se v Hrabové na severní Morav dne 28. íjna 1885, stu-

doval na státním gymnasiu v Zábehu a pak se odebral na eskou
universitu y Praze, aby se vnoval klassické filologii. E. 1909/10 byl

supplujícim uitelem pi eském státním gymnasiu v Olomouci, r. 1910/11
na ústav našem, ale tžce onemocnv šel na dovolenou 3. dubna 1911
do svého rodišt Hrabové, kde skonal 1. prosince 1911. Pohbu jeho
v nedli dne 3. prosince z Hrabové do Dubicka zúastnila se deputace
sboru (professorové Fr. Šobra, V. Veselý, Fr. Havrda a Jan Dosedla)
a žák in. A. a VI. tídy ;

na rakev jeho položeny vnce od sboru a

od žák. Zádušní mše sv. byla v pondlí dne 4. prosince 1911 v 9 hod.

ve farním chrámu Pán.
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