Papyrus Derveni

(předběžné)

Karbonizovaný svitek nalezený r. 1962 v hrobu, snad lepšího vojáka, u obce Derveni v severním Řecku blízko Thessaloniky (centrum řecké Makedonie), něco na způsob severořecké „Knihy mrtvých“. Materiál se datuje do -4. století, většinou do doby kolem r. -340. Text tedy musí být starší, otázkou je, o kolik.

Text je komentář neznámého autora k jakémusi staršímu spisu. Komentář musel vzniknout nejdříve v druhé čtvrtině -5. st. a nejpozději začátkem -4., většinou se datuje do poloviny nebo druhé poloviny -5. st. Cituje například i Hérakleita. Ten komentovaný spis tedy musí být raně klasický nebo dokonce pozdně archaický. Je často považován za orfickou památku.
Text je velmi špatně zachovaný a donedávna byl problém s jeho ediční dostupností. Byl chován v Archeologickém muzeu v Thessalonice natolik neblahým způsobem, že nebyl slušně vydán, dokud část textu nedozmizela. (V 90. letech byla část veřejně vystavena, takže jsem měl to štěstí, že jsem ho viděl.) V posledních letech se dočkal několika obsahově dost různých vydání a stává se znovu centrem zájmu, takže snad bude podroben i nové analýze.

Kromě citovaných zlomků Hérakleita mě spis při předběžném čtení zaujal tím, jak nezvyklé leikum používá . Kdybych bez dalších informací viděl kus tohoto textu, myslel bych, že jde o typické novoplatónské falsum orfik, třeba od Jamblicha. Jenže je to asi o 7 století starší! 
Například slova: mágové, daimoni, hřích (vina)... Potkají se sice ve staré době taky, ale buď vzácně, nebo v jiných významech.
Např. daimoni jsou jinde ve staré době spíš synonymem pro bohy nebo určitý typ héroů;
Mágové bývají jenom letmo zmiňováni v souvislosti s Persií...
Papyrus Derveni tato slova užívá jaksi „barokně“, celkově působí dojmem jako pozdně antická nebo barokní „duchovní literatura“.
Mohl by to být i argument pro to, že novoplatónský falsa nemusejí být tak úplně falsa, - ale spíš je to asi doklad toho, že podobný styl vnímání i vyjadřování je už starší, ale až v pozdní antice došel veřejného sluchu dokonce i u vzdělaných klidí (ostatně, poslední kniha Platónovy Ústavy by mohla být jakýmsi mezičlánekm, a vlastně už předtím pýthagorejské prostředí, byť je máme v té starší době doložené podobně špatně jako orfiky).


