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V roce 2005 vyšel český preklad Palaifato- 
va spisu IJspi ámoxcov (O neuvéŕitelných pfíbé- 
zích) od klasické filoložky Ireny Radové. Tato 
publikace skýtá českému a slovenskému čtenáŕi 
nejen zajímavý a netradiční pohled na svet antic
ké mytológie, ale predstavuje také autora, kteiý 
dlouhou dobu unikal pozornosti modemích včd- 
cú, pfestože jeho dílo bylo hojné čteno a uznává- 
no jak v antice, tak i ve stredoveku.

Palaifatos, autor 4. stôl. pŕ. n. L, se radil 
k oném spisovatelúm a myslitelum, kteŕí se již 
ve své dobé pokoušeli vykládat známé mýty racio
nalisticky a spatŕovali v mytickém vyprávéní od
razy dávných príbehu, jež se skutečné udály. 
Jak však plynul čas, ztrácely zprávy o onéch udá- 
lostech na pravdivostí, a naopak k nim bylo díky 
ústni tradici pŕibájeno mnoho neskutečného. Pra
vé tyto neuvéfitelné pfíbéhy pak racionalističtí 
interpreti mýtu zbavovali fantastičností a uvádéli 
zpét na pravou mím, jak je  patmé i z pŕedkláda- 
ného Palaifatova spisku. O životé samotného au
tora se nám však nedochovaly téméŕ žádné bližší 
infonnace, dokonce neznáme ani jeho pravé jmé- 
no. Množí badatelé píedpokládají, že píezdívku 
Palaifatos („vypravéč starých pŕíbéhfi“) si vy- 
sloužil behem svého pusobení v Aristotelove pe- 
ripatetické škole v Athénách, a to práve pro svou 
zálibu v interpretaci mýtických príbehu. Své 
dlouholeté zkoumání v  této oblasti shmul do peti 
knih obsahujících exegesi nejznáméjších ŕeckých 
mýtú, z nichž se nám až do dnešní doby zachoval 
pouze výbor pétačtyricetí krátkých výkladu 
a sedmi dodatku, které byly k souboru pripojený 
teprve v byzantské dobé.

Samotný preklad téchto dvaapadesáti bájí 
doplnila I. Radová o úvodni kapitolu (IX -  XV), 
v níž čtenáŕe seznamuje jednak s rozličnými prí
stupy ke zpracování antických mýtu, jednak s Pa- 
laifatovou osobností, jeho dilem a metódami vý
kladu. Autorka tak poskytuje stručný náhled do 
dané problematiky a umožňuje lepší orientaci pri 
četbé. Užitečnou a vskutku cennou pomuckou

pŕedevším pro ty čtenáŕe, kteŕí nemusí být tak 
dobre obeznámeni s antickou mytológií, je  roz- 
sáhlá kapitola nazvaná Jak asi znali báje Palaifa- 
tovi současníci? (s. 39 -  66). I. Radová vychází 
vstric právé širší verejnosti a k traktovaným bá- 
jím pripojuje jejich tradiční znení. Palaifatos totiž 
u antického čtenáŕe pŕedpokládal dobrou znalost 
všech probíraných témat, a proto mnohdy tradič
ní verze mýtú ve svém díle neuvádél. Sama autor
ka prokazuje na tomto místé vehni dukladnou 
znalost ŕecké mytológie a fundovanou práci s dos
tupnými materiály, neboť se nespokojuje pouze 
s jediným znéním pŕíbéhu, ale v poznámkách pod 
čarou uvádí i další verze jednotlivých bájí. Tuto 
část tak jisté uvitá i poučený čtenáŕ, jenž si na je- 
jím základé môže utŕídit nebo rozšíŕit své stávají- 
cí poznatky o antickém mýtu.

Publikace je  vybavená také podrobnou bib
liografií (s. 67 -  70), kterou ocení zvlášté ti, kteŕí 
se zajímají blíže o Palaifatovu osobu, jeho dílo 
a místo v kontextu antické literatúry či o ŕeckou 
mytológii vfibec. Autorka zde podává pŕehled né- 
jen známých edic Palaifatova textu, ale i dosavad- 
ních cizojazyčných prekladu jeho díla. Dále také 
nabízí výčet dalších prameňu a základní sekun
dárni literatúry k dané tematice, encyklopedických 
pŕíruček či slovníku, který zajisté muže poslotižit 
pro další bádání v této oblastí. Knihu uzavírá roz- 
sáhlý jmenný a místní rejstrik (s. 71 -  79).

Publikace Palaifatos. O neuvéŕitelných 
pŕíbézích je jisté vítaným počinem, jenž by si 
svými zajímavými racionalistickými výklady 
ŕeckých mýtú mohl získat nejen odbomíky z rad 
klasických filologu, ale také laiky mající zálibu 
v antické kultuŕe. Tento spisek totiž mimo j iné 
odkrývá i zpúsoby racionalistického či védecké- 
ho myšlení antického človéka, jenž se snaží vy- 
svétlit véci a jeyy vymykající se jeho chápání, 
apŕivádí tak dnešního čtenáŕe ke srovnání antic
kého zpúsobu uvažování s naším modemím po- 
hledem na svet a k zamyslení nad vývojem lid- 
ského ducha vubec. Do jaké míry by Palaifatovy 
argumenty mohly obstát pred kritickým uvažo- 
váním človéka moderní doby, ponechávám již na 
úvaze každého z čtenáŕú.
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