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ú vod. 

1. Rozvoj náboženských pojmův li kmenů 
hellenských. 

Když Řekové na sklonku druhého tisíciletí př. Kr. přešli z chlad
ných končin severního poloostrova balkánského do slunných, 

přímořských krajin řeckých, n1ě1i náboženství již dosti pokročilé .' 
Nemáme sice z těch dob památek přímých, ale vhne přece aspoň 
tolik, že vzdělanější vrstvy jejich, totiž šlechta, představovala si 
bohy své již v podobě lidské, ba známe též jméno jednoho z bohů ; 

byl to hromovládce Zeus. Ovšem bohů bylo ctěno více; k ctění 

jediného boha (k monotheismu) se Řekové ani později nepovznesli. 
Mimo to musíme uznati, že lid byl na stanovisku primitivnějším a 
představoval si své bohy často v podobě zvířecí; vždyť zachovaly 
se i do dob historických stopy této víry. 

Země, kterou Ř.ekové osadili, nebyla liduprázdná; by dlelo tu 
starší obyvatelstvo, které Řekové později označovali souhrnným 
názvem »Pelasgové«, ač se připomínají též jména jiná. Pelasgové 
stáli 'na značném stupni vzdělanosti a měli ovšem též své bohy a 
svá sídla bohoslužebná. Vítězní dobyvatelé připojili náboženství 
své k místům, již před příchodem jejich za posvátná pokládaným ; 
bohové neřečtí měli vliv na představy Řeků o bOZÍCh vlastních. To 
můžeme uznávati tím spíše, poněvadž osazení Řecka nebylo dí
lem jediné výpravy, 'nýbrž trvalo delší dobu. Ovšem v podrobno-
stech tento vliv staršího náboženství stopovati nemůžeme, nema
jíce k , tomu náležitých pomůcek, avšak pravdě podobné jsou tyto 
příklady. Když se , Ř.ekové zmocnili Arkadie, našli na nejvyšším 
vrcholku hory Lykaia kult boha v podobě vlčí, kterému byly při
nášeny též lidské oběti : Podmanitelé přijali starou bohoslužbu pod 
novým jménem: oltář onoho boha zasvěcen byl Diovi, ale nový 
bůh byl jako Zeus Lafystios (Zeus Aa cp {)(11:tO s, t. j. Zeus pohlcující) 
ctěn částečně týmiž obřady jako bůh starý. Nebo starý kult dubU 
v Dodoně (v Epiru) , spojený s úctou boha a bohyně, byl rovněž 
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převzat od Řeků: bůh byl nazván Zeus, bohyně Dione. Ani v pů
vodních sídlech nesmíme si představiti u Řeků jednostejné nábo
ženství, nýbrž v určitých krajinách byli ctěni určití bohové. Tuto 
rozmanitost podporovalo Řecko, rozdělené přírodou v četné 
menší krajiny. Jest pochopitelno, že na př. v krajinách přímořských 
zvláštní úctě se těšil bůh moře, kd~žto tam, kde obyvatelstvo bylo 
odkázáno na rolnictví, nejvíce byla uctívána matka Země a pod. 
Vůbec nová země a nové ponlěry, ve kterých se Řekové octli, 
působily značně na jejich představy o bozích. Společného , nábo
ženství však nebylo, nýbrž jednotlivé kmeny lišily se od sebe dosti 
značně; ' každý uctíval bohy své. 

Pro ,další vývoj náboženství řeckého veliký význam měli 
básníci Homeros a Hesiodos, čili poesie epická a did,aktická, jejímiž 
nejvýznačnějšími byli zástupci. H o ln e r byl pěvec, jenž žil v IX. 
stol. př. Kr. v Malé Asii; přednášel své básně při hostinách a slav
nostech, pořádaných od mocných šlechticů řeckých. Jeho zásiuhou 
jest, že vytvořil ve svých básních Hiadě a Odyssei, které se opí
raly částečně o zpěvy starší, jednotnou soustavu bohů. Každému 
božstvu vykázáno určité sídlo a určitá působnost: jedni ' sídlí na 
Olympu, druzí na zemi, jiní pod zemí a opět jiní ve vodách. Bo: 
hové uvedeni ve vzájemný poměr k sobě. Zeus učiněn nejvyšším 
vládcem světa, za manželku dána mu Hera, ostatní bohové stali 
se jeho bratry nebo dětmi nebo uvedeni k němu v určitý vztah pří

~buzenský. Představy o bozích shodovaly se s ideály tehdejší ari
stokratické společnosti: bohové byli krásní, mladí, nestárnoucí a 
nesmrtelní, jinak však podrobení týrnž vášním a žádostem jako 
,lidé. Lid rád poslouchal básně Homerovy; líbily se mu tak, že 
přednášení jejich ' stalo se časem stálým zřízením při některých 

slavnostech, ale sám zůstával i na dále při 'kultu svých bohů míst
ních. Jest to pochopitelno, poněvadž představy náboženské a bo
hoslužba vyznačují se vždy neobyčejnou stálostí. Čírn více však 
stoupala vážnost poesie Homerovy, tím více se šířily ideje, v ní 
obsažené. 

Bohové Homerovi jsou sice tělesní i duševní povahou člověku 
pod o b n i, ale ve všem člověka d o k o n a I e j š í. Tělesní velikostí 

' nevynikají přílišně nad člověka, ač na některých místech obrov
ská, ano ohromná velikost 'se jim připisuje, ' jako na př. Areovi, 
o. němž se praví, že v boji poražen jsa sedm plether (700 řeckých 
'stop) zelně tělem ' svým pokryl (tlom. ll. XXI. 407). Jako ,lidem, 
'tak jest i bohům pótřebí jídla, pití a spánku. Obtíženi jsouce tělem 

[) 

a takto obmezeni prostorem a časem, nejsou bohové sice všudy, 
přítomní, vševědoucí a všemohoucí, ale mají smysly mnohem by
střej~í a do~onalejší než lidé ~ (ll. ~ XV}. 515, ~d. ~,! . .z8~):. mohou 
velmI snadne a rychle na vzdalena 1TIIsta se prenasett; JeJľch moc 
přesáhá velice moc lidskou. Tu pak nechť neklamou nás výroky 
jako {}éOL ďl u náv-ca tóaótV (bohové všecko vědí - Od. IV. 379. 
468) nebo 1'}éOL ďl u náv-ca ďvvav-ca (bohové všecko mohou - Od. 
X. 306, XIV. 445) a podobné ; neboť z jiných zase míst vidíme, že 
Zeus sám ani neví všecko, ani nemůže všecko, ba že může býti 
i přelstěn i oklamán (srv. XIV. zpěv Hiady). Dále vynikají bohové 
nad li-di stálou blažeností (f1-4xa!JéS, Qťia ~movu;)" nedoknuti jsouce 
s tarostmi a trampotami života pozemského (dx'1ďééS); avšak přece 
zase i je obtěžují rozličné vášně a útrapy, které pohánějí je l 'ke 
skutkům nespravedlivým: jsouť zajisté bohové tito i závistiví, :po
pudliví a zlostní, i nelítostiví a ukrutní, kteréžto slabosti ovšem 
kalí stálou jejich blaženost. Těmito tedy vlastnostmi bohové lidem 
se velmi podobají. Ale jednou vlastností liší se bohové podstatně 
od lidí, totiž ' nes m rte I n o stí; neboť touto teprv stávají se 
opravdu bytostmi docela jinými nežli smrtelný člověk, bytostmi 
právě božskými, nad věd pozemské i dočasně povznesenými ({}éoL 
aLtv lóv'us, aétyévÚat, d{}áva-cot xat dy1!Jaot) . Nesmrtelnost a věč
nou mladost zachovávají si bohové požíváním a m br o s i e a n e-

\ 

k t a r u, pokrmu to a nápoje bohů nesmrtelných. V žilách bohů 
proudí krev nesmrtelná, božská, i c hor (lxw!J ll. V. 340). 

Pokus spojiti četné a rozmanité představy o bozích, které ko
lovaly v krajinách řeckých, s bohy Homerovými učinil v VIII. stol. 
př. Kr. básník Hes i o d o s, jenž pocházel též z Malé Asie, ale žil 
Ve vlastním Řecku, v Boiotii. Kdežto Homerovi byl Zeus otcem lidí 
i bohů, šel Hesiodos dále a tázal se, odkud povstal Zeus i celý svět. 
Uznává' starší generaci božstev primitivnějších, které musil Zeus 
dříve přemoci než mohl nastoupiti vládu. Protiva lnezi starými 
bohy, pouhými silami přírodními a novými, oduševnělými, byla tu 
po prvé jasně vyslovena. Aby bohové lokální, pouze v určitých 

krajinách ctění, uvedeni byli ve spojení s velkými bohy homer
skými, sbájeno příbuzenství mezi nÍlni; takovýrn způsobem dostal 
na př. Zeus a Apollon četné milenky, jejichž dítkami byli rozliční 
bohové nižší. Tak vytvořena umělá soustava bohů, která však do. 
vědomí lidu sotva vnikla; lid uctíval jako dříve své bohy místní. 

V stol. VII. a VI. nejdůležitější význam pro další vývoj nábo
ženstvÍ řeckého mělo šíření kultu Dionysova, vznik mysterií a 
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řecké filosofie. Ů i ony s o s, původně bůh úrody polní, byl ctěn 
v Thrakii, ale orgiastický jeho kult šířil se přes všechny překážky 
1110cí neodolatelnou po celém Řecku. Teprve v Řecku, jak se zdá, 
stal se Dionysos znenáhla bohem vína. Tím že všade byl uctíván, 
stal ' se Dionysos společným bohem celé liellady; byl to důležitý 
krok k vytvoření společného náboženství. Nedospělo sice Řecko 
nikdy k tomuto cíli - va~ila tomu již svéráznost a samostatnost 
jednot1iv}rch obcí řeckých - ale určití bohové' byli ctěni všude. 
Jiný kult celému Řecku společný byly mys t e r i e e I e u s i n
s k é, konané v Eleusině na počest bohyně Demetry a dcery její ~ 
by ly příst~pny všem Řekům, kteří se dali do nich zasvětiti. Zde 
vstěpována zasvěcencům hlavně víra v život záhrobní; odcházeli 
z ťlensiny s přesvědčením, že budou míti blažený život po smrti. 
r i ] o s o f i e řecká obracela se proti nedůstojným , představám 

o bozích a ' vytýkala na příklad, že liomer přidělil -bohům také vady 
a neřesti lidské. Již v VI. stol. pře Kr. hlásal Xenofanes kolofonský 
víru v jediného boha, s čÍlnž ovšem zůstal na dlouhou dobu osamo
cen. A jakož Řekové vytvořili nejniznější soustavy filosofické, tak 
byly pronášeny u nich nejrozmanitější mínění o bozích, od pan
theismu až k atheismu. Tyto názory nenabyly sice rozšíření mezi 
obecným lidem, za to ' však na nejširší kruhy působilo pochybo
vání, které v V. stol. hlásali tak zvaní sofisté. Nejvýznačnější 

z nich, Protagoras, prohlašoval, že o bozích není možno věděti ani 
zdali jsou ani zdali nejsou ani jací jsou. 

Vedle tohoto kritického a pochybovačného nazírání na bohy 
vznikly však též náboženské sekty, z nichž nejpozoruhodnější byla 
sekta O r f i k ů, vzniklá v VI. stol. pře Kr. Odvozovala svůj původ 
od báječného pěvce thráckého Orfea, jemuž přičítány byly roz
lnanité obřady. Bůh, od Orfiků uctívaný byl Dionysos Zagreus 
(rozervaný), syn Diův a Persefonin. Žárlivá liera navedla ' Titany, 
aby ho usmrtili, Dionysos však bral na se rozmanité podoby, tak 
že dlouho nemohli mu ublížiti. Ale když se zlněni1 v býka, rozsekali 
ho Titanové na kusy a požili jeho maso. Titanové byli od Dia usmr
ceni od Dia bleskem; z popelu jejich povstali lidé, kteří mají proto 
v sobě cosi titanského (zlého) a cosi dionysovského (dobrého). 
(rkolť~m člověka jest osvoboditi se od živlů titanských. Duše jest 
v těle uvězněna jako v žaláři, přes to však neslní si nikdo život 
vzít~, nýbrž musí vykonávati rozličné obřady oČÍstné a zejména 
žíti životem asketickým, t. j. odvrátiti se od tohoto světa a obrátiti 
se k bohu. Smrtí těla, ve kterém duše přebývá, není život duše 

( 
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skončen; duše přijde do podsvětí, kde se koná, nad ní soud a jest 
trestána nebo odměňována podle zásluhy. Potom však se musÍ' 
vrátiti , znova na svět, aby vstoupila opět do těla zvířecího nebo 
lidského. Co člověk v prvém životě spáchal, za to musí v druhém 
životě trpěti. Tak to j de stále a stále~ Aby urychlil své vykoupení, 
musí se člověk očištovati rozmanitými obřady. Konečně jest kruh' 
osudu skončen; duše úplně očištěná nevstoupí již v tělo smrtelné' 
nýbrž žije věčně s bohem. Při orfismu možno skutečně mluviti 
o náboženském dogmatu, čehož jinde v Řecku není. Největší vliv 
měl orfismus na filosofickou školu pythagorovskou, která z něho 
111nohé články převzala, jinak však mnoho rozšířen nebyl. 

Celkem však možno říci, že Řekové za doby klassické byli 
národ velice zbožný. V každém městě bylo několik chrámů, ve 
kterých se uctívali bohové místní; velká města závodila mezi se
bou v nádheře, s kterou chrámy zbudovány a vyzdobeny. O slav
nostech, kterých bylo velmi mnoho v roce, shromažďovalo se 
veškeré občanstvo, aby vzdalo poctu svým bohům. Také v samo
tách, na místě vynikajícím krásami přírodními, zakládány svatyně ; 

mnohé~ z nich nabyly takového významu, že tam chodilo nejen 
obyvatelstvo domácí, nýbrž i poutníci z krajin vzdálených. Vedle 
chrámů stavěny na rozličných místech (na pře při cestách) sošky 
a kapličky. Ačkoliv každé město ctilo své bohy, přece všenárodní 
slavnosti hellenské jakož i styk mezi jednotlivými obcemi způso
bil, že určití bohové byli , ctěni po celém Řecku. pn tom možno po
zorovati zajímavý úkaz, že někteří bohové, jejichž kult se rozšířil, 

dostali se do popředí a zatlačovali - někde dokonce úplně zatla
čili - ' bohy puvodní. 

Představy náboženské prohlubovali a ušlechtovali básníci, 
zejména tragičtí. Dramatické hry nebyly pokládány za zábavu 
světskou, nýbrž za slavnost náboženskou. Co v takovéto slavnostní' 
chvíli před tváří tisíců pronesl básník ústy svých herců, kteří před
stavovali bohy a reky, lnělo veliký význam; básníci byli tu sku
tečně učiteli svého národa. Za předmět tragoedií brali si básníci 
báje, ale měnili je, nejen aby vyhovovaly požadavkům uměleckým, 

nýbrž aby uspokojovaly pokročilejší názory mravní. Že tu šel 
každý básník svou cestou, řídě se svým přesvědčením, jest při
rozeno. Nejnábožnější z 'nich byl S o f o k I e s, jenž hlásal oddanost 
do vůle boží. Úmysly bohů směřují vždy k dobrému a jsou neod
vratné'. Domnívá-li se člověk, že trpí bez viny, má se klidně poddati 
a nepátrati ani po úmyslu božím. Největší vliv měl- ne sice na sou-
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časníky, ale na doby pozdější - Eur i p i des, jehož dramata b~vla 
plna v~Tčitek a stížností proti bohum, jak si je představovala jeho 
doba. Euripides nebyl nevěrcem, ale usiloval o lepší poznání bož
stva, čehož se však nemohl domoci. 

Vrchol náboženských představ antických znamená P I a t o 11 

se svou filosofií. Dospěl k poznání jediného boha, jenž sídlí v říší 

nadhvězdné; jest mu totožný s ideou spravedlnosti. Duše lidská jest 
podle něho uzavřena v těle jako v žaláři; aby se osvobodila, musí 
se očišťovati. Ale k tomu nestačí pouhé obřady jako u Orfiků, nýbrž 
duše musí se obírati filosofií, kteráž jedině vede k bohu. Úkolem 
pravého mudrce jest tak žíti', aby z je,ho těla mohla při smrti vyjíti 
duše čistá, osvobozená ode všech živlů tělesných. 

Za doby po Alexandru Velikém největší vliv na náboženské 
představy nejširších vrstev měly filosofické školy stoická a epi
kurská. S t o i k o v é byli hlasatelé pantheismu, nauky, že všecko 
ve světě jest vlastně božské; nejvíce však působili svou přísnou 
mravoukou, učíce, že člověk má bažiti jedině po ctnosti, ,která 
sama vystačí k životu blaženému. E p i k u r o v c i nepopírali sice 
bohů, ale tvrdili, že se o lidi a svět naprosto nestarají; není tedy 
třeba se jich báti. Též jiné výklady o bozích byly pronášeny. Po
věstný stal se zejména filosof Eu e m e r o s, jenž tvrdil, že bohové 
nejsou vlastně nic jiného než vynikající lidé, kterým po smrti pro 
slavné činy božská pocta se vzdávala. Tento výklad byl zcela po
chopitelný v době, kdy králům států řeckých, . po příkladě orientál
ním, i za živa božská pocta byla prokazována. 

Rozšířením hellenismu šířilo se i náboženství řecké, ale stýká
ním s cizími kulty samo se měnilo. Cizí božstva, egyptská i asijská 
docházela pocty též v Řecku vlastním, ale tím podrývala se víra 
v star.é bohy domácí. Z Pausaniova popisu Hellady (v 2. stol. po 
Kr.) můžeme ještě poznati, . jak rozšířena, nikoliv jak pevna byla 
stará. víra. I není divu, že P'o jistém zápase musila ustoupiti nové 
víře křesťanské. 

II. Původ a život bohů a lidí. 

1. Puvod bohu. 

Bohové hellenští nejsou o dvě č n í~ nýbrž povstali dle obecné 
víry časem, jako všecky věci jiné. Před bohy olympskými vládli 
bohové jiní, kteřížto oněm musili časem ustoupiti. Hesiodos, básník 
boiotský, jenž žil asi sto let po věku homerském, líčí ve své Theo-

9. 

gonii (fBhoyovux, rodopis bohů) púvod světa a bohů, vykládaje věc 
asi takto: Na počátku byl cha o s, t. j. nesmírný zející (Xáóxro, 
xa[vcv) prostor; potom povstala G a i a (země), Tar tar o s (pro
past podzemní a E r o s (vše spojující láska). Gaia zrodila U ran a 
(nebe), horstvo a Po n t a (moře). Gaia pak a Uranos zplodili T i
í a n y, počtem dvanáct, již jsou: Okeanos,. Koios, Krios, Hyperion. 
Iapetos, Theia, Rheia, Themis, Mnemosyne, Foibe, Tethys a nej
mladší ze všech Kronos. Mimo to povstali K y k I o p o v é Arges, 
Brontes, Steropes a H e k a t o n che i r o v é (obři storucO Kottos 
Briareos a Oyes (nebo Oyges). Uranos však nenáviděl dětí svých 
a ukrýval je pod zemí, aby světla denního neuzřely; proto roz
hněvala se naň Oaia a přemluvila Krona, aby otce zmrzače, sám 
vlády světa se uchopil. Tak se také stalo. 

Kronos a Rheia měli šest dětí jichž jména jsou: Hes t i a (čili 
Histia), Dem e t e r, Her a, ti ad es, P o s e i d o n a Z e u s (ZéVS 
gen. Lltó S. Hes. Theog. 453 nn.). Ale Kronos obávaje se, aby některé 
z dětí jeho trúnu a: vlády ho nezbavilo, polykal jedno po druhérrl 
hned po narození. Když však narodil se Zeus, podala Rheia Kronovi 
lnísto dítěte kámen zavinutýv plenkách, a Kronos pozřel jej nic ne
tuše; Rheia však ukryla Dia na Kretě, kdež záhy dospěl k veliké síle. 
Pak přinutil Zeus otce svého, aby děti prve pozřené, pro božský 
původ svůj ovšem nesmrtelné, zase vyvrhl. A tu vyvrhl Kronos 
nejprve onen kámen, který naposledy byl pozřel, a Zeus' uložil 
jej v Delfech, aby znamením byl a divem smrtelníkúm. Spolčiv se 
napotom se svými sourozenci, počal Zeus boj proti Kronovi a Ti
tanúm, aby je přinutil, by zřekli se vlády, již dosud měli. Deset 
velikých roků trval již krutý boj. I přidali se k Diovi blesky meta
jícímu Kyklopové a Hekatoncheirové, a tu házeny jsou skály na 
Olymp i s výšin Olympa; a ježto i ostatní Olympané bitvy se účast
nili, povstal děsný lomoz, tak že třásly se nebe a země, ba i Tarta
ros se zachvěl v hlubinách svýc;h. I potřeni jsou Titané a svrženi do 
propastí -zemských, kdež u vazbě držáni jsou, střeženi jsouce od 
Hekatoncheirů, věrných strážců Diových. Ještě však vláda Diova 
nebyla pojištěna: Gaia totiž, rozhněvavši se pro uvěznění Titaníl, 
zplodila Tyfoea, nestvúru ohromné velikosti a síly; avšak i Tyfoeus 
zmožen jest blesky Diovými a do Tartara uvržen (Hes. Theog. 
820 nn.)1). 

1) Tímto bojem Titanů · a bohů olympských (titanomachie) . naznačuje se . 
boj starých bohů přirodních s bohy, již původci jsou řádu a zákona světo
vého, vůbec tedy boj starší, surovější doby s dobou pozdější, ve kteréž v·yŠŠí 
mocnosti, bohové olympští vladli. 
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Mimo bohy svrchu jmenované 'počítají se k Titanům také ještě ' 
jiné bytosti božské jako Pro met h e u s, E p i met h e u s, M e
n o i t i o s a A t I a s, synové lapetovi, dále O i o n e, H e k a t e, 
Let o a jiné. 

Podobni Titanům jsou G i g a n t i, jež zrodila Gaia z krve 
Urana Kronem zmrzačeného (Hes. Th. 185); dle Homera jsou Gi
ganti obrovské pokolení, jemuž vládne Eurymedon (Hom. Od. VII. 
59, 206, X. 120). Také o Gigantech bájilo se jako o Titanech, že ve 
zpupnosti nezkrocené odvážili se války s bohy olym~skými, ale 
arci byli přemoženi. Z Gigantů nejznámější jsou Pallas, Efialtes, ' 
Enkelados, zvláště pak zpupný Alkyoneus a Porfyrion. Pro tuto 
podobu titanomachie se stávalo, že básníci obě tyto báje směšovali, 
a že se jména Titanů i o Gigantech užívalo ' (Hor. Carm. III. 4, 
,42 nn.). 

Za dob starších představovali si Řekové Giganty v podobě 
lidské, teprv později bájeno, že místo nohou měli hady. Na reliefu 
oltáře pergamského (z počátku 2. stol. př. Kr.), jehož část vobr. 1. 
podáváme, viděti jest obojí typus. Zeus zápasí tu se starým Gigan
tem, jehož nohy v hady se končí, kdežto z obou mladistvých Gi
gantů, kteří jsou zcela po lidsku zobrazeni, jeden (v pravo) těžce 
raněn jest, kdežto druhý (v levo) umíraje klesá. 

Než ještě jedno nebezpečenství hrozilo panství Diovu. S y
n o v é A 10 ě o v i ('AAfiJáoat, 'AAúJéioat) , Otos (7Q,w;) a Efialtes, kteří 
ve věku devíti let dosáhli již výšky devíti sáhů a šířky devíti loket, 
usmyslili si vyvrátiti vládu Diovu. Hodlali totiž horu Ossu posta
viti na Olympos, na ni pak položiti Pelion, aby tak dostali se do 
nebe. Než Apollon zhubil oba prve než dospěli (Od. XI. 305 nnJ. 

2. Bohové olympští a svět, jemuž vládnou. 

Po přemožení Titanů uchopili se vlády světa vítězní b o h o v é 
o I y m p š t í. K veliké této rodině božské počítají se sourozenci : 
Zeus, Poseidon, Hades, Hera, liestia, Demeter a dcera její Kora, 
pak rozenci Diovi Athene, Apollon a Artemis, Hefaistos, Ares, Afro
dite, Hermes. Bohové tito nazývají se olympskými, poněvadž po 
většině na Olympu přebývají. Zeus, Poseidon a Hadesrozdělili 
v I á d u s vět a mezi sebou, a to tak, aby vládl Zeus n'a ne b i, . . 
Poseidon n a ni. o ř i, a HaJes v pod s vět í; země měla zůstati 
stejně všem společnou. Zeus jsa nejn10udřejší a nejsilnější, jest 
králem všech bohů (Hom. ll. XV 187 nn. Hes. Theog. 881 nn.) . 
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B o h o v é o I y m p š t í přebývají s Diem na OIYlnpu, strmém 
to vrchu na pomezí Thessalie a Makedonie. Mimo bohy olympské 
svrchu jmenované bydlí u Dia ještě jiní bohové nižší, jako Leto, 
Dione, Themis a j. Poseidon a Hades zdržují se obyčejně v říších 
jim přikázaných, avšak přístup na Olymp jest jim vždy volný. Na 
Olympu přebývají pohové ve skvostných palácích, jež jim vystavěl 

Cl. vyzdobil Hefaistos; na nejvyšším vrcholu Olympa jest palác Diův, 

do něhož ostatní bohové k poradám a hodům se scházejí (II. I 
533 nn.). Kdežto starší báj líčila Olymp jako horu sněžnou (odtud 
epitheta dyávvupos a VUpÓélS v lliadě I 420, XVIII 616 a j.), představo
vali si Řekové později, že nad Olympem rozkládá se bezmračné 
jasno, tam neduje žádný vítr, tam není deště ani sněhu (Od. VI 42 

Obr. 1. Zeus bojuje s Giganty. 

nn.). Vůbec přeneslo se sídlo bohů později na nebe, tak že slova 
»Olympos« užívalo se přímo k označení nebes. Bohové žijí věk bla
žený, Hebe a Ganymedes přinášejí jim ambrosii a nektar, a Musy 
a Charitky obveselují je zpěvem a všelikým půvabem. Iris, sličná 
bohyně duhy, a Hermes, bůh větru, snášejí rozkazy a poselství bohů 
s Olympa na zemi, a Hory, bohyně povětrnosti, otvírají a zavírají 
mračné brány Olympa. Helios, bůh slunce, přináší věčným bohům 
i smrtelným lidem utěšené světlo; z rána když růžovitá Eos brány 
světla byla otevřela, povstává Helios na východu z Okeana a večer. 
zase na západě do Okeana se snáší. Veškera příroda plna jest by
tostí božských, a nade všemi vládne svrchovaný Zeus. 



12 

P O s e i d o n přebývá ve skvostném paláci v hlubinách moř
ských v Aigách (v Achaji). Také u něho jest mnoho bohů jiných, 
podobně jako u Dia v Olympu, a to choť jeho Amfitrite, Triton, 
Nereidky a jiní. S těmito bohy vládne Poseidon nad veškerým mo
řem, způsobuje vlnobití a utišuje vlny rozbouřené. 

Sídlem' b o h ů pod zem n í c h jest podsvětí, Hades (čili AI'
des), hrůzný a temný' prostor uvnitř země, v němž obývají duše 
zesnulých. i

) Do podsvětí jsou ce sty čili vchody na rozličných 
místech země, na př. při acheruntském jezeře v Epeiru, na attickéln 
Kolonu, na předhoří tainarském v Lakonice, na Sicilii u Enny (lat. 
Henna), v Italii u jezera avernského blíže Kum a jinde. ,Dle Homera 
(Od. XI 13 nn.)jest vchod do podsvětí za Okeanem na 'nejzazším 
západě, kam paprsky Heliovy již nedonikají. Vlastní sídlo vládců 
podsvětí, Hada (Plutona) a Persofony, jest E r e b o s, temnější hlu
bina prostorů podzemních. Dle pozdějších bájí jest li ad e s širý, 
temný prostor pod zemí, jejž obtékají hn1zné řeky Sty x, Ach e
r o n (Nářek), K o kyt o s (Lkání) a P y rif leg e t hon (řeka 
ohnivá) . Vchod do podsvětí a ocelovou jeho bránu v pilné stráži 
měl A i a k o s, kdysi moudrý a spravedlivý vládce aiginský. Spolu
strážcem byl mu Ker ber o s, strašlivý tříhlav' pes, který pří
chozí volně do podsvětí vpouštěl, ty však, kteří z podsvětí vyjíti 
chtěli~ štěkaje odháněl. Duše zesnulých přicházejí nejprve k jezeru 
ach e run t s k é m u, přes kteréž převeze je převozník Cha r o n; 
na to vystupují na velikou, přes celý liades rozkládající se louku 
,a s f ode lov o u, kdež pijí vodu z řeky Let h y, t. j. zapomenutí. 

V I á d u v této říši mají Pluton a Persefone, s nimi pak vládnou 
také Erinye a Poiny (tresty) a jiné hrůzné bytosti. Časem bývá 
zde také Hermes, jenž duše do podsvětí provází. S o u d v podsvětí 
vykonávají Aiakos, syn Diův a Aiginin, Minos a Rhadamanthys, 
synové Diovi a Europini (11. XIV 321). Spravedlivým vykazují 
místa v Elysiu, aby tam trávili život blažený, ale nespravedlivé dá..; 
vají ku potrestání Erinyím; ti pak, jimž minul na, světě život pro
střed.ní, ježto nebyli ani dobří ani zlí (a těch jest prý množství pře
veliké), obcházejí na louce asfodelové podobajíce se stínům bez
tělým~ 

.T r e sty v podsvětí jsou dle rozličných provinění rozličné: 
nejčastěji jmenovaní provinilci, kteří v podsvětí za hříchy své 

1) U Homera znamená 'AioTjS, 'A~O(i)VEVS všude v I á de e podsvětí ; za, po
zdější doby znamená Hades i v I á de e podsvětí i pod sv ě tí s a ,m o. 
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trest trpí, jsou Tityos, Tantalos a Sisyfos (Hom. Od. Xl 576 nn.). 
T i t y o s, obrovský syn země, kterýž kdysi do DeU ubírající se La
toně násilí učinil, leží v podsvětí na zemi povalen, a dva supi vyklo
vávají mu játra věčně zase narůstající. Ta n t a.! o s žízní a hladem 
trápen jsa stojí až po kolena v jezeru a 'nad hlavou jeho visí pře
krásné ovoce; ale když se sehne, aby se napil, ustupuje před ním 
voda, když sáhne po ovoci, vzdaluje se toto ihned rukou jeho. S i
s y f o s vyvalUje ohromný kámen na vrchol hory, a když jej s ve
likým namáháním až k samému vrcholu dovalil, tu vyklouznnv mu 
kotálí se potměšilý kámen zase do planiný, a Sisyfovi pOčíná útrapa 
na novo. Mimo tyto provinilce jsou v podsvětí ovšem ještě mnozí 
'jiní, a mezi těmi obzvláště d cer y Dan a o v y (viz níže báje ar
gejské), pak syn o v é A 10 e o v i (AJ.. CiJéiocu) Oto s a Efialtes, kteří 
na nebe útok kdysi učinivše, šípy Apollonovými uchváceni tbyli 
(Hom. Od. XI 305 nn.) a nyní v podsvětí k sloupu přivázáni a 
sovou (tJro;) mučeni jsouce za zpupnost trest trpí. I x i o n, někdy 
král Lapithův, jenž příbuzného svého zavraždil a proti Diovi, jenž 
jej z vraždy očistil, černým nevděkem se provinil, připoután jest 
v podsvětí na kolo věčně se otáčející. 

Tar tar o s liší se pltvodně od Hadu, ač později obě místa 
tato se ztotožňují: Tartaros totiž, kovové vězení Titanů, nalézá se 
pod zemí v takové vzdálenosti, jako nebe nad zemí (ll. VIII 13 nn.). 
Devět dní a devět nocí padati by musila kovová kovadlina s nebe, 
než by země dopadla, a zrovna tak dlouho musila by padati se 
země do Tartara (Hes. Theďg~ 722 nn.). - Blažené n i vy e I y
sej s k é ('HJ..V(JlOV 'J[uytov Od. IV 563), na kterýchž lidé bez sta
rostí a šťastně žijí, jsou podle líčení Homerova na západním konci 
země před Okeanem. Podle pozdějších bájí nalézají se Elysion 
i Tartaros v Hadu, g sice jest Elysion sídlem blažených, Tartaros 
sídlem pro hříchy odsouzených. 

3. Původ a život člověka. 

Opů vod u pokolení lidského byly u Hellenů hlavně tyto do
mněnky . 

Snad riejstarší bylo mínění, že jako ' země sama od sebe vy
dává stromy a rostliny, právě tak vytvořila i lidi. Takovým způ
sobem vzniklo mnoho bájí o autochthone,ch (lXvr6X1'}ové~), t. j. ze 
země samé pošl}~ch praotcích jednotlivých kmenů. Známo jest, že 
zvlášťě Atheň~~é nemálo si zakládali na své autochtonii. V kráji-
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nách bohatých horami, lesy neb jezery bájilo se ovšem, že lidé pošli 
ze skal, ze stromů neb z vody. Stopy starého názoru tohoto shledá
vají se ještě u tlomera (Od. XIX 163). Táž myšlenka jeví se také 
v báji o Deukalionovi a Pyrrze, jejíž stručný obsah jest tento. 

Když Zeus, rozhněvav se na hříšné pokolení lidské, velikou po
topou všecko na zemi zahladil, uchránili se pouze Deukalion a Pyrrha 
záhuby všeobecné na velikém korábu. Po devíti dnech a devíti no
cech přistáli konečně na hoře Parnassu ve Pokidě. Když vodstvo 
ustoupilo, vzýval Deukalion Dia, aby pokolení lidské obnovil, anebo 
dle jiného podání tázal prý se věštírny delfské, jakým by zpí'tsobenl 
mohlo pokolení smrtelné zase povstati. Themis, která tehdá v Del
fech věštby vydávala, odpověděla, aby Deukalion a Pyrrha, hlavy 
si zastrouce a pasy uvolníce, házeli za sebe kosti veliké roditelky. 
Dlouho přemýšleje o smyslu věštby, poznal konečně Deukalion, že 
kosti veliké roditelky js.ou kameny zemské; proto házeli Deukalion 
a Pyrrha, jak jim bylo nakázáno, kanleny za sebe, načež povstali 
z kal11enů Deukalionem hozených nmži, z kaluenů Pyrrhou hoze
D"j'tch ženy ( Ov. Met. I 313 nn.). 

Podle pozdějších bájí byl Deukalion syn Prometheův a Pyrrha 
dcera Epimetheova a Pandořina. Synem Deukaliona a Pyrrhy byl 
tlellen, praotec' tlellenův. tlellen měl tři syny: Aiola, Dora a Xutha. 
A i o los a Dor o s byli zakladateli kmenů aiolského a dorského. 
Aiolos měl prý sedm synů, kted na rozličných místech se usadivše 
stali se zakladateli nových obcí: Kretheus totiž vystavěl Iolkos, 
Sisyfos Korinth, Salmoneus Sahnonu v Elidě, Athamas vládl v Or
chomeně, Delon ve Pokidě, Magnes v lVlag'nesii, a Perieres v IVles
seně. X u t h o s vypuzen byv od bratří svých z Thessalie, pojal za 
manželku Kreusu, dceru attického krále Erechthea. Synové j.eho 
Ion a Ach a i o s stali se praotci Ionů a Achaiů. 

Jiná domněnka '0 půvódu pokolení lidského, za věku tlome
rova nejvíce rozšířená, byla, že bohové a zejména nejvyšší bůh 
Zeus zplodili první lidi. Proto nazývá se Zeus u tlomera často 
otcem lidí i bohů (UlXT'rj(! dvo~.)(j3v Té {té0V Té) .a knížata řecká, ná~ 
čelníci rodů, nazyvají se Diem zplození, diorodí (OLO'}'éVtlS). 

Ještě mladší jest konečně představa třetí, podle kteréž božská 
bytost nějaká udělala lidi z hlíny asi tak jako umělec tvoří sochy~ 
tlesiodos vypravuje, že tak pO'lstala první žena .Pandora (Theog. 
570 nn., Práce a Dnové 60 nn.), za pozdějších dob rozšířena tato 
báj na lidi všechny (Plato Protag. ,320 D).' Jako tvůrce lidí jme-
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nuje se buďto božský ulllělec tlefaistos (u tlesioda) aneb - a to 
bylo mínění nejrozšířenější - moudrý Titan Prometheus. 

Ž i v o t I i d s k Ý jest pomíjející a křehký jako život listí stro
mového (ll. VI 146); člověk jest od narození svého až do smrti 
v' rukou božských. V podsvětí není již pravého života; neboť tam 
žije duše (1/JvX'q dech, duch), odloučena jsouc od těla, již jen jako 
pouhý stín bez citu a myšlení (éiO'w?ov, Ú%t'q, Vé%VWV a1uévYjva 
Uá(!'YjVlX Od. X. 521) . Avšak dřívějších smyslů svých může duše 
v podsvětí požitím krve aspoň na nějaký čas opět nabýti, pročež 
i duše krev na blízku znamenajíce houfně se všech stran k ní se 
hrnou (~iz tlom. Od. XI. 35 nn.). Ale tato myšlenka o stavu duší 
v podsvětí není důsledně provedena, neboť ' jinde zase se praví, že 
život v podsvětí podobá se životu na zemi, a že člověk v podsvětí 
tím se zabývá, čím nejvíce zabýval se za živobytí; tak jest Minos 
také v podsvětí soudcem, Orion loví tu jako jindy na zemi a t. p. 
Mimo to bájí se o 'trestech v podsvětí (v. str. 11), ale má-li býti 
trest trestem, nutno jest, aby trestaný účasten byl citu a smyslů. 
A tato víra, že duše se smysly do podsvětí odchází, později sku
tečně povstala a zobecněla, když . se uznalo, že záhodno, aby lidé 
za své' skutky na zemi po smrti odměnu nebo trest vzali. - Bo
hové, v jichž moci jest člověk po celý život, napomáhají mu ve 
všelikých nesnázích a poskytují dary štěstí, anebo zase jej trestají 
a vrhají v neštěstí a záhubu, když se proti nim provinil. Proto musí 
člověk bohy ctíti, zákonům jejich se podrobovati a ochrany a 
přízně jejich modlitbami a obětmi se doprúšovati; kdyŽ' však hněv 
j ejich na sebe uvalil, tu třeba, aby obětmi opět si je usmířil a takto 
jisté záhuby se uchránil. Za nejstarších dob obcovali bohové s lidmi 
a rádi k nim přicházeli buď ve vlastní buď v cizí podobě; ano 
i sňatky mezi bohy a lidmi Se stávaly, a milovávali bohové ženy 
smrtelné i zase bohyně s muži smrtelnými v lásce se spřátelovaly. 
Tímto obcováním s bohy stalo se pokolení lidské ušlechtilejším a 
vznešenějším, ježto byli lidé potomci bohů. Toho původu byli mnozí 
heroové (rekové) dávnověkosti, kteří vynikajíce nad lidi věků po
zdějškh, žili i po ,smrti život blažený v elysiu, odloučeni jsouce 
od . sí~el duší lidí obecných. Proto pokládali se heroové záhy za 
polQbdhy (rJp,{f}éot), a mnohým vzdávala se i božská úcta, jako ob
zvláště lierakleovi, jenž pro mužnou statečnost svou a skutky 
nadlidské byl přijat i do OIYI11PU mezi ostatní bohy. 

Život lidí pozemských nebyl tedy po všecky věky stejně bla
žený; Iiomeros velebí šťastný věk dávných . heroů, sr.ovnávaje jej 
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s dobou přítomnou, onoho věku daleko horší. Ovšem! jest ' přiro
zeno, že člověk, sklíčen jsa trampotami života všedního, sníva o do'
bách blaženějších, kde prý lidem bez namáhaní a .útrap všeho se 
dostávalo, čeho třeba k životu klidnému a blaženému. A tak po
vstaly báje o z I a těm v ě k u člověčenstva, který veskrz štast
nější byl nynějšího věku žel e z n é h o. A což divu,že bájilo se 
zároveň i o více pokoleních a dobách, jako př.echodech od· zlatého 
\'ěku k železnému! Tak vypravuje liesiodos (Práce a .Dnové 
109 nn.) o p .ě t i pokoleních lidských. První pokolení bylo. z I a té 
za panování Kronova: tu žili prý lidé beze všech starostí svorně 
a blaženě a umírali po dlouhém živobytí bez nemocí, jakoby 
usínajíce. Po něm následovalo pokolení s tří b r n é, horší přede:.. 
šlého silami tělesnými i duševními. Pokolení toto zahladil Zeus, 
poněvadž v měkké ' ochablosti své zpečovalo se vzdávati bohům 

.povinnou úctu. Po ton1 stvořil Zeus pokolení m ě d ě n.é: to byl0 
hrůzné a zdivočilé, libovalo si v bojích a válkách a takto přílišnbú 
.toužebností po činech násilných samo se zahubilo. Po něm násle
dovalo pokolení her o ů (kteří též polobozi se nazývali); to bylo 
předešlého lepší a spravedlivější. lieroové bOjovali okolo Theb 'a 
Troje a z větší části tam také padli: nyní žijí pod Kronem na 
ostrovech lidí blažených. Páté pokolení, k němuž básník sám při
náleží, jest pokolení žel e z n é, plné prací, trampot a bídy, plné 
zpupnosti a nespravedlnosti. Zdá se, že čtvrté pokolení liesiodovo 
jest pozdější přídavek; neboť tím se právě ruší, co báje naznačiti 
chtěla, totiž (:tpadek od pokolení k pokolení. V původní básni byly 
asi jen čtyři věky: zlatý, stříbrný, měděný a železný. (Srovn. 
Verg. Oeorg. I 125 nn. Hor. Epod. 16, 63 nn., zvláště však Ov. 
Met. I 89 nn. Vergilius jmenuje dva věky: zlatý a železný, lio
ratius tři: zlatý, měděný a železný, Ovidius čtyři: zlatý, stříbrný, 
měděný a železný.) 

Poněvadž báje o zhoršení povahy lidské a pošlých z toho 
následcích sloučena jest s bájÍ o Prometheovi, nebude od místa 
zde položiti, co se vypravuje v příčině této o Prometheovi. 

Pro met h e u s byl syn Titana Iapeta a Klyn1eny. li e s i o d 
vypravuje o něm asi takto: Když bohové olympští vlády světa se 
domohli, jednali v Mekoně UťbpW1V'YJ, starší jniéno města Sikyonu 
na Peloponnesu) s lidmi, co by lidé bohům v oběť dávati měli. Tu 
rozložil Prometheus, zástupce člověčenstva, chtěje Dia oklamati 
a moudrostí s ním .závO,diti, zabitěho býka tak ve dvě polovice, že 
uschoval maso a vnitřnosti do kůže, navrch položil žaludek, nej.,.. 

,~----~. ----------------------------------------

Obr. 3. Zeus Verospi ve Vatikáně. 
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špatnější to částku, na druhou pak hromadu dal kosti, tukem je 
obaliv. Potom vyzval Dia, aby z obou částí jednu si zvolil. Zeus 
prohlédnuv .lest PrOlnetheovu, · vybľal si zúmyslně částku horší, 
totiž kosti, za to však odňal lidem oheň. Prometheus však ukradl 
oheň na Olympu a přinesl jej lidem na zemi. Pro skutek ten roz-

. hněval se Zeus ještě více. I přemluvil liefaista, aby z hlíny 
sličnou pannu urobil, a když liefaistos tak učinil a Athena 
pannu půvabně byla vyzdobila, poslal svůdné stvoření lidem. Takto 
přišlo na pokolení lidské všeliké utrpení a zlo; ale Promethea při
poutal Zeus ke sloupu vazbou nezlomnou a rozkázal, aby mu orel 
každodenně vyžíral játra, kteráž by přes noc vždycky zase na
růstala. A takto trpěl Prometheus drahný čas, až konečně lie~ 
rakles z vůle Diovy orla zabiv nebohého ·osvobodil(lies. Theog. 
521 nn.). - V jiném díle liesiodově (Práce a Dnové 48 nn.) vy
pravuje se táž báj poněkud jinak: . panna prý, již liefaistos z vody 
a země učinil, nazývala se Pan do r a, poněvadž všelikými (7U~V) 
dary · (6'ciJ(Jov) byla ozdobena. Pandoru přivedl liermes Epimethe
ovi, a Epirnetheus ji přijal, ačkoliv bratľ jej varoval. Až do této 
doby trávili lidé blažený život beze všech starostí, prací a trampot : 
skrze Panodru přišlo však na svět všeliké zlo. Onať sňala víko 
s nádoby (nl{}o~) zla, a všeliké zlo rozlétlo se odtud rázem mezi 
lidi. Tu ovšem Pandora rychle zase přikryla osudnou nádobu, avšak 
bylo již pozdě: v nádobě zůstala již jen naděje, tak že lideln ubo
hým pouze naděje se dostalo, že snad přijdou jednou doby lepší. 

Ještě jinak líčil báji tuto A i s ch y los ve své trilogii: Pro
metheus ohněnoš (nv(Jrpó(JOs) Prometheus spoutaný (Oé611úh:·Yj~) a Pro
metheus osvobozený (AVÓP.éVO~), a ovšem jasněji a určitěji nežli lie
siodos. Podle něho jest Prometheus Titan, jenž v boji Titanů stál 
na straně Diově ~ moudrou radou svou k vítězství mu dopomohl. 
Když však Zeus, pqtřev Titany, chtěl slabé pokolení lidské za
hladiti, ujal se ho Prometheus a přinesl mu s nebe oheň. Tím stal 
se původcem vzdělanosti a blahobytu lidského, ávšak popudil proti 
sobě Dia. - Zeus rozkázal připoutati vzdorného Titana na konci 
země, ve skytské pustině ke skále. Avšak Prometheus, jenž od 
své matky Themidy zdědil věštné umění, nezoufá; vít že ve 
třináctém pokolení bude osvobozen od potomka nevinně trápené 
10 (tIeraklea). Krom toho známo jest mu tajemství, že i Zeus 
s trůnu bude svržen. Marně namáhá se Zeus dov.ěděti se, co mu 
'hrozí. Titan vzdorně mlčí fl za to propadne se do Tartaru. -
Ve třetí tragoedii i Zeus i Prometheus, nyní na Kavkaze přikovaný 
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a od orla trápený, jsou nakloněni k smíru. Tu objeví se řierakles 

a zastřelí šípem svým orla. A poněvadž Kentaur Cheiron, jedovatým 
šípem tleraklt;ovým poraněný, nesmrtelnosti se zříká a dobrovolně' 
za Promethea do podsvětí vstupuje, jest Titan úplně osvobozen. 
I smíří se s Diem a sdělí mu ukrývané tajemství. Zeus hodlal totiž 
vejíti v sňatek s Thetidou; bylo však osudem určeno, že z Thetidy . 
lná se naroditi syn »svého otce mocnějšÍ. « Zeus seznav, že by tak 
vláda ' jeho byla otřesena, upustil od Thetidy a zasnoubil ji smrtel
nému Peleovi. Prometheus s Diem smířený přijat pak na Olymp 
jako moudrý rádce. 

V obou bájích, tlesiodově i Aischylově, jest Prometheus přítel 

a ochránce člověčenstva, kterýž lidstvo vědomostmi a vzděláním, 
spojeným s užíváním ohně, z přirozeného stavu vymkl, avšak tiSÍ
cerá utrpení na sebe uvalil. Prometheus dal lidem oheň a naučil je 
Tozličnj'rm uměním; avšak dary jeho jsou vesměs jen pozemské 
statky, moudrost jeho jen moudrost lidská. Ježto tedy Prometheus, 
zakládaje si na moudrosti své, vy šší a lepší moudrosti božské se 
protiví a bohy uráží, vrhá se sám v jistou záhubu. Proto musil 
spoután ,trpěti t ak dlouho, až osvobodil jej tlerakles, ideál všeliké 
ctnosti lidské a pokory před obličej em bohů . 

A. BOHOVÉ. 
1. Bohové olympští. 

Bohové vyšší. 

1. Zeus. 

(Zdrs, gen. Lhós, luppiter. ) 

Ze u.s, syn Kronův- (K!,J6vos, Saturnus) a 'Rhein, -p,roto i Kr07 
novcem (KQovúiJv, KQovúJYjs, Saturnius) zvaný, jesL všemocný světa 
pán, otec bohův i lidí (1tar'~Q dvď'Qrov u itéCDV u), vládce bohův a 
králův, ochránce řádu světového a všehomíra, vládce v oboru vzduš
ném a věštec , budoucnosti. Nade všecky ostatní bohy vyniká Zeus 
mohutností a s i I o u (ZEtJS ó{}ivlOs) : když pokyne hlavou svou na 
znamení, že vyslyšel proseb prosících, otřásá a chvěje se veškeren 
Olymp (tlom. ll. I 528). Zeus praví sám o sobě u tlomera, že kdyby 
bohové a bohyně spustili s nebe zlatý provaz a všichni se naň na 
zemi zavěsili, nestáhli by ho s nebe, byť i sebe více se namáhali. 
kdyby však on zatáhl, že by je vytáhl se zemí i s mořem ; pak že 
by uvázal provaz na vrcholek Olympu, tak že by všecko viselo ve 
vzduchu (tlom. ll. VIII 18 nn.). V tom smyslu jsou KQáros (Moc) , 
Bla (Sna)' a Ní'XYj (Vítězství) nerozlučnými jeho průvodci; také roz
hodnutí a vít ě z s tví ve v á I k ách přichází od něho (ZEt'S tXQéLOS): 

on jest války vůdcem (dy1rliJQ) a pomocníkem (ór'1ótoS, stator) , on 
udílí vítězoslávu (ZéV; rQOTlaLos). 

Všemocný vládce světa jest také dárcem života a os u d Ů v 
I i d s k ý c h. V domě jeho stojí dvě nádoby (:rr{{tOt), z nichž napl
něna jest jedna dary' zlými a 'dobrými -druha;" z těch rozdavá lfdenl 
osudy jejich, jak se mu líbí (tlom. il. XXIV 527). - Od něho po
~hází všeliký řád života lidského; u něho jsou zákonové (itir-tÓ'tEi;) 
a' práva ; on ' k'rálům dává 'moc a vládu, fest ochráncem Sněmlt 
(dy~~ato;, (3ovlaio~) a tresce přísně ty, kdo násilně 'ruší pravdu ' a 

2* 
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právo. Za tou příčinou jsou Themis, Dike a Nemesis jeho družkami. 
Ont ostříhá přísahy (oQxw~), chrání pohostinství (~ivw~), jest zášti
tou prchajících a ochrany hledajících (íxióws). Dále chrání stát, ro
djnu i dům; proto stavěly se mu obyčejně uprostřed nádvoří do
lTIŮV oltáře (Zé1'~ iQ'Xéio~). Pečuje o pořádek v pří rod ě, v čemž ná
pomocny jsou mu Hory (~Qat), bohyně počasí a pravidelného stří
dání částí ročních. 

S í dle m Diovým jest Olympos, strmý vrch v Thessalii, kte
rýž vrcholy svými nad oblaky vynikaje do nebe zasáhá. Protož 
býval Zeus ctěn na vrcholích hor, které proto nezřídka se nazývají 
rovněž Olympem nebo posvátným temenem (lfQa xOQv<P'q); takové 
vrchy jsou zvláště: Parnes a Hymettos v Attice, Lykaion v Ar
kadii, Ithome v Mes~enii,- Kythairon a Lafystion v Boiotii, Parnas
sos ve Fokidě, pohoří Ida 'u Troje a jiné jinde. Nebem jeho jest 
tedy vzduch a říše oblaků, odkud déšf, sníh a krupobití sesílá, ble
sky metá a hřímá (Z. xéQavvw~). Když zatřese mohutnýlTI štítern 
svým (aZyí;), znakem bouřného mračna, povstává bouře a hory za
halují se v mraky, z nichž srší blesky a rachotí hrom. Za tou pří~i-
110U nazývá se váw~, op,{3Qw~ deštný, éVQvona širohlučný, Vt/Jl{3QéP,á'Y)~ 
vysokohřmící, EQí"lďovno~ silnohřmotný, uQ1tt'XiQavvo; bleskomilovný, 
dQ"It'XiQavvo~ jasnobleský, d.óuQon'1'r'1~ bleskometný, VéqJéA'Y) "IéQiux 
mrakosběratel, xéAatVéqJ1~ černomraký, al"líoxo; štítovládný, bouře
vládný. 

Avšak jak děsná a hro~ná jest moc Diova v bouři a blesku, 
tak blahodatnou se jeví, když tento hromovládce živly zuřící krotí 
a utišuje, příznivý vítr sesílá (Z. oVQw~, évávép,O~) a jasný den dává 
(Z. ar{}Qw~). 

Od Dia přicházejí všeliké věš t by; vidí všecko a slyší všecko 
a zná i budoucnost, kterouž časem objevuje rozličnými znamenínli, 
zvláště bleskem a hromem, letem ptákllv, sny a věštbami; věštby 
ovšem vydává hlavně Apollon, milý Diův syn, avšak ten projevuje 
jenom ' vůli Diovu, jsa jeho t1umočníkem(.dtJ~nQorp ,q'r'Y)~).Jiná od, Dia 
pocházející znamení (.dtOóY)p,éia) jsou tajemné hlasy a zvuky ye 
vzduchu jakož i daimonská" bez zjevné příčiny se rozšiřující po
\'ěst oúúa mnu n Dllmaí pročež Zeus navop,rpaio;, vševěstný se na-

" , 't",.'p rr , ) 
zývá. Nejznamenitější věštírny Diovy byly~ v .;Dodoně (viz níže, 
v~ Olympii, t~ zv. Ammonium v Libyi a nejslavnější ze všech věštírna 
v Delfech, kdež. jak již pověděno, mluvil Zeus ú~~y Appollonovými. 

Moc Diova přesahá sice moc všech ostatnÍ,ch bohů, avšak ani 
Z~us není ve vůli své neobm~zen, nebof i ostatní bohové mají ~v,ou 
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vůli a svobodu, a nad veškerenstvem bytostí vládne neznámý, po
dobou i podstatou nevyzpytatelný o s u d (vlastně nutné spojení 
příčin a následků), Moira, kterémuž podroben jest i Zeus, i ostatní 
bohové, i veškeren život lidský. (V dobách pozdějších praví se 
'ovšem, že vládne Zeus i tomuto osudu.) 

Mimo tuto nedokonalost má Zeus ješt~ jiné s I a b U,s t i, jimiž 
povaha jeho povaze lidské se podobá; i on podroben jest zaslepe
nosti a klamu (Ate). Když se proti němu kdysi manželka jeho Hera, 
bratr Poseidon a dcera Athena spikli a svázati jej chtěli, uchránil 
se této potupy jen pomocí Thetidy, která přivolala storllkébo obra, 
jehož bohové nazývali Briareem" lidé však Aigaionem. Briareos, 
Poseidonův syn, však otce svého mocnější. posadil se, na sílu svou 
spoléhaje, vedle Dia a spiklí bohové neodvážili se již útoku (Hom. 
ll. I. 396). Často svářil se Zeus s Herou: když tato kdysi Herakle~, 
syna Diova a Alkmenina, od Troje do Řecka plujícího, pobouřivši 
moře, chtěla zahladiti, rozhněval se Zeus tak, že chopiv choť svou 
spoutal a přivázal ji ve vzduchu, obtÍživ nohy její velikými kova
dlinami. Když pak druzí bohové na .pon10C jí spěchali, shazoval 
Zeus jednoho po druhém s nebe na zemi a Heraklea bez pohromy 
do Argu přivedl (Hom. ll. XIV 249 a XV 18). Ve válce trojské 
není Zeus nestranným, nýbrž podporuje brzy tu, brzy onu stranu. 

Na některých místech Řecka zachovalo se zvláštní uctění Dia, 
kteréžto více upomínalo na původní význam tohoto boha jako 
s í I y pří rod n í. Hlavně býval ctěn Zeus na vrcholích hor, ponč
vadž mu jsou poměrně nejblíže. Od nejstarších dob byl Zeus ctěn 
v D o d on ě v Epeiru na úpatí pohoří Tmaru čili Tomaru, kdež měl 
slavnou věštírnu. Kněží této věštírny, jižto nazývali se Sellové 
(EéAAOí), neumývali si nikdy nohou a spávali na holé zemi (Hom. II. 
XVI 234). Zde v Dodoně zasvěcen byl Diovi dub (qJ'1"1ó~) s jedlýrn 
ovocem; tajemné šumění jeho větví a listí věštilo vůli Diovu. Také 
věštilo se zde z letu posvátný'ch h o I u b i c, které na dubu Diově 
se zdržovaly, ze zvukl:l kovových, volně ve vzduchu visících mě d ě
n Ý c h TI á dob ' a z 'posvátného p r a m e n e, který se prýštil poblíž 
onoho dubu a Diovi byl zasvěcen. Kromě kněží Diových byly v Do
. doně téŽ věš t k y n ě, Peleiady zvané . (Herod. II 57; nÉAétat zna
mená sivé holubice a také stařeny, YQaiat); byla totiž ve svatyni 
dodonské vedle Dia ctěna také choť jeho D i o 11 e (od ZéV~, .dtó~
.dWJV1j) . 

Přírodním bohem byl i Zeus, jejž ctili Kr e f a n é. Ti bájili, 
že Rheia, :'majíc poroditi Dia, ukryla se vesluji vrchu ůikte (ZéV~ 



Lllxxaios), aby choť její Kronos nepozřel dítěte tohoto, jak to činíval; 
'porodivši pak že odevzdala novorozeně nyn1fám Adrastei , a Idě, 
'dceráln Melisseovým, aby je chránily a vychovaly. Zároveň Ku
,reti, mladiství daimonové horští, provozovali před jeskyní hřmotné 
tance ve zbraních, aby Kronos nezaslechl pláče dětského. Tu pak 
krmen prý byl bohorozenec mlékem kozy Alnaltheie a medem, 
který včely (p,ÉAUJóal) s · hor snášely. 'Jakmile dospěl Zeus, svrhl u
krutného otce s trůnu a uchopil se sám vlády světa. Jakož se Zeus 
na Kretě narodil, tak i na ní zemřel; narození jeho, t. j. oživnutí 
přírody na jaře, slavili kněží Diovi, Kureti, s divokj'rm nadšením 
za jásotu, hudby a tance ; smrt jeho zase, t. j. odumírání přírody 
na podzim, se smutkem a nářkem. Kreťané ctili tedy Dia podobně, 
jako jinde Dionysa (Bakcha) . Kreť~né též bájili, že Zeus Europu, 
dceru foinického ' krále Agenora1

), si zamilovav, proměnil se 
v býka a Europu přes moře na Kretu odnesl (Ovid. l\1et. II 850 nn.) 

Také v A r k a d i i bájilo- se, že tam Zeus byl narozen, a ' sice 
na hoře Parrhasiu nebo Lykaiu (ZHlS Avxaio;). Lykaon, syn Pelas
gův, přinesl tomuto Diovi první krvavou oběť, usnlrtiv syna (nebo 
vnuka) svého na oltáři jeho; za to ·však ještě mezi· obětí ve vlka 
(}.vxos) byl proměněn. Poněkud jinak vypravuje tuto báj Ovidius 
v Metam. I 211 nn. Podle něho Zeus, chtěje se přesvědčiti o zkaže
nosti světa, sestoupil na zem a přišel též do Arkadie k Lykaonovi. 
Ačkoliv Lykaon mohl poznati z úcty, kterou Diovi obyvatelstvo 
vzdávalo, že má před sebou boha, chtěl se o tom sám přesvědčiti. 
Nejprve pokoušel se ho v noci zabíti a když se to nezdařilo , zabil 
jednoho z vyslanců kmene Molosského a předložil maso jeho, k jídlu 
upravené, Diovi. Zeus poznal však ihned, co se stalo a potrestal bez
božníka , tím, že ho proměniÍ ve vlka. Z těchto bájí jest patrno, že 
se Diovi Lykaiskému za nejstarších dob obětovali lidé. Týž Zeus 
Lykaios byl však také pokládán za dárce deště. Když sucho trvalo 
dlouhý čas a všecko ' usychalo, odebral ' se kněz Dia ,Lykaia k pra
meni liagna na hoře Lykaiu. Vykonav oběť , nad vodou, dotkl se jí 
dubov0!l _ , ~at~l~~tí; z _ roz~eř~né vody počala vystupovati pár~, 
která se za ne dlouho srazila v mrak a brzy spustil se vydatný dešť, 
jenž svlažil ' celou Arkadii. Podobný tomuto Diovi byl 
Zeus Lafystios v B o i o t i i, jemuž též oběti lidské se obětovaly, 
avšak týž Zeus jest také pV~LOS, n1ilosÚv'ý ochránce vyhnanců, 
útočiště hledajících. 

1) V lIiadě XIV. 321 nazývá se otec, její prostě Foinix, t. j. Foiničan. 

• 

Také v A t t i c e jsou stopy uctění Dia jako boha přírodního; 
prosívaliť jej za ochranu a zdar plodů polních a olivy (2 . YéC1JQYÓS a 
/tóQWS) a konali na usmíření Dia rozhněvaného (Z. /tat/tlXXT:r;s) vždy 
na počátku zimy v měsíci maimakterionu (v prosinci) slavnosti 
maimakterie zvané, jakož i Diovi laskavénlU (/télMxlOS) vždy na po
čátku jara (v březnu) slavnosti D i a s i e (Lluxóta) jmenované. 

Zeus A ID m o n, jenž měl věštírnu v ' poušti libycké, byl bůh 
egyptský; avšak stavěly se lnu za pozdějších dob i v Řecku oltáře 
a chrámy. 

Největší slavnost, k úctě Diově pořádaná, byly hry o I y rn
pij s k é (xa t)).v!-l~ua). Konaly se vždy po čtyřech letech a to upro
střed leta (ke konci července nebo v srpnu) v posvátném, nádher
nými chrámy a budovami naplněnérn okrsku Diově v Olympii. Za
ložil prý je již lierakles ku cti otce svého; od r. 776 př . Kr. byly 
vedeny pravidelné seznamy vítězů, což dalo podnět k počítání dle 
olympiad. Slavnost sama trvala pět dní. Prvního dne vzdána slavná 
oběť Diovi a zápasníci i soudcové přísahali, že budou zápasiti a 
souditi poctivě. Druhý den byly závody chlapclt. Mužové dospělí 
zápasili třetího dne ve stadiu v běhu jednoduchém, dvojitém a tak 
zv. »dlouhém«, v zápolení, v rohování (nvy/t'Il, pěstní zápas) a v tak 
řečeném »všeboji « (nayxQúuov), spojení to zápolení a rohování. 
Ještě slavnější byl den čtvrtý, ve kterém v hippodromu pořádány 
dostihy vozní a ve stadiu t. zv. » pětiboj «, t. j. spojení běhu, házení 
disku, skoku, metání . oštěpu a zápolení v jeden zápas. Ukončen byl 
tento den nejtěžším zápasem, během ve zbrani. Vedle těchto závodů 
tělocvičných měli účastníci slavnosti příležitost poslechnouti slavné 
řečníky neb dějepisce a potěšiti se výtvory znamenitých umělců. 
Posledního dne rozdíleny odměny vítězům, totiž věnce z posvátné 
olivy. Slavnou obětí a hostinou vítězům na počest pořádanou ukon
čila se slavnost, k níž putovalo nesmírné množství lidí z celého 
Recka1

). 

Jiná slavnost Diova byly hry n e m e j s k é, konané 2. a 4. roku 
každé olympiady v údolí nemejském v Argolidě; později byly pře
neseny do Argu. Podstatou jich byly rovněž hry tělocvičné: vítě
zům dávala se palmová ratolest neb věnec z miříku (ÓÉAtVOV). 

Mimo li e r u jmenuj-í se v mythologii ještě mnohé jiné bohyně 
a ženy lidské manželkami Diovými, což vysvětliti jest tím, že se 

• 
1) Širší výklad o hrách těchto podávají Fr. Vel i š s k ý, Život Řekův a 

Římanův § 78, J. Sche'iner, Tělesná cvičení ve starém ' věku str. 140 nn. 
a K. Cumpfe, Kulturní obrázky zestarého Řecka str. 271 nn . 

• 

• 



·24 

záhy směšovaly báje rozličných kmenů a že přemnohé slavné rody 
rozličných krajin odvozovaly od Dia původ svůj. Déti Diovy a Hel
řiny jsou Ares, Hefaistos, Hebe (Hes. Th. 922); Let o porodila mu 
Apollona a Artemidu, M a i a Herma, Dem e t e r Persefonu, 
D i o n e Afroditu, T h e m i s Hory a Moiry, Eur y no m e Cha
ritky, Mne m o syn e Musy, A I k m e n e Heraklea, Sem e 1 e 
Dionysa, Dan a e Persea, Led a Kastora a Polydeuka. Athena 
povstala zrovna z hlavy Diovy. 

Diovi zasvěcen byl nejvýše k nebi se vznášející o rel, jenž jest 
poslem Diovým (srov. ll. VIII 247), a dub (11. V 693, VI 237 a jinde) . 

Nejdůstojnějším zobrazenÍnl Dia byla veliká socha ze slono
viny a zlata od Peidia zhotovená a v chrátně Diově v Olympii po
stavená; vzorem tohoto vznešeného obrazu byla Peidiovi vele
krásná slova Homerovy l1iady I 528 nn. 

;J xlXt xVlXvi71ÓlV i'lt' OCPQVÓl VéVÓé KQov[mv, 

a!1{3QóótlXl d" aQlX XlXi:1:lXl i'ltéQQmólXv1:o aVlXX7:0S 
, , " Cl.' '..t' '1'1 " XQlX7:0S lX'lt o, 'l.flXVlX1:0LO, p,eylXv u ~MMŠéV OAVp,'ltOV. 

Z podrobného popisu Pausaniova (V 11) jakož i z mincí Clid-
ských (obr. 2) můžeme utvořiti si aspoň představu o překrásném 

díle tom. Na trůně ze 
dřeva cedrového, ebe
nem a drahokamy vy
kládaném a řezbami 

okrášleném seděl nej
vyšší bůh. Na hlavě 

lněl věnec olivový, v 
pravé ruce držel bo
hyni Vítězství (NíxYj ) , 

Obr. 2. Mince elidské zobrazující Dia Feidiova. zhotovenou rovněž ze 

zlata a slonové kosti ; 
levou třímal drahokamy vykládané žezlo, na němž seděl orel. Tvář 
Diova, jevící" důstojný klid, svědčila o velebnosti a laskavosti. Což 
divu, že tato dokonalá socha byla Řekům ztělesněným ideálem Dia ; 
proto pravil pozdější básník jeden při pohledu na velikolepj'r obraz 
tento: »Buď bůh sestoupil s nehe na zem, aby ukázal ti, Feidio, tvář 
svou~ neb tys vystoupil na nebesa, bys boha spatřil« (Anth. Or. II 
208, 48). A rovněž památná jsou slova Diona Chrysostoma (řeč 
51): (> Kdokoliv z lidí třebas úplně jsa sklíčen na 111ysli stane před 
tímto obrazem, zapomene na vše, co v životě lidském jest hrozného 
a trapného.« - Z doby pozdějŠÍ zmínky zasluhují ještě n.ěkteré pa ... 
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mátky, ve kterých umělci rovněž verše Homerovy snažili se vy
stihnouti. Jest to Zeus Verospi (zvaný tak dle dřívějšího majitele), 
kdež zpodobněn otec bohů a lidí jako rnocný vládce, an drží v pravé 
ruce blesk, v levé vysoko žezlo pozvedá (obr. 3) a Zeus otrikolský 
(dle naleziště, 1:l.mberského města Otricoli, tak poj menovaný), . jehož 

Obr. 4. Zeus otrikolský ve Vatikáně. 

původce hleděl 

zejména boha-
tým, pravidelně 

se vlnícím vla
sem a vousem 

předstihnouti 

předchůdce své 
(obr. 4). Peidiův 
výtvor byl sice 
prostší, ale ve
lebnější. 

2. Hera. 

(HQYj, ClHQlX, luno .) 

Her a, nej
starší dcera Kro
nova a Rheina 
a tedy Diova se
stra, byla vychQ
vána od Okeana 

a Tethye, k 
nimžto Rheia ji 
přinesla, když 
Zeus Krona s ne-

be byl svrhl. 
Zeus pojal ji bez 
vědomí rodičů za 
manželku; upev
niv vládu svou, 
prohlásil ' ji za 

pravou svou manželku a učinil ji královnou nebes. Význam I-Iery 
jest tedy v I á d a na ne b i vedle Dia a žen s k Ý a man ž e 1-
s ký život. 

Co se týče prvního významu, zasedá Hera vedle královského 
chotě na 'stolci zlatém (XQvóótfQovos). JeÚ krása činí ji důstojnou 
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královnou; proto zove ji Iiomeros stále velkookou, velebnou, bělo
loktou ({3omnts Ttórvux C1H(I'fJ ll. I 551 aj., AéVXaJAEVO; C1H(lr; II. I 55 aj.). 
Zeus nezřídka s ní se radí a svěřuje jí úmysly, o nichž jiní bohové 
ničeho nevědí, bohové jí prokazují podobnou úctu jako Diovi; když 
se tferahněvá, zachvívá 
se Olymp (ll. Vln 198). 
Podobně jako Zeus se
sílá také Iiera bouře a 
husté mlhy, velí hromu 

. a blesku, řídí dráhu Iie
liavu, a Iris a Iiory, t. j. 
duha a mračna, ji dopro
vázejí. Za tou příčinou 
bývala tfera, tak jako 
Zeus, ctěna · na vrch 0-

lích hor, kdež prosívali 
. ji věřící za déšť. Rov
něž jako Zeus má i ona 
zalíbení ve válce. 

Určitěji ještě a 
obecněji jeví se druhá 

. stránka významu tfe
fy. Vládneť ona nad 
životem ženským, kte
rýžto v kázni manžel
ské kvete a ·uzrává. a 
jest takto obzvláště 

ochranitelkou manžel
ství (yap:r;Ua, ~vyta). 
Jakož pak sama,v man
želství svém jest pfí- . 
sna a počestná (alďbtr;\ 
tak žádá stejnou p'řís-

nost i od svého chotě, Obr. 5. Hera farnesská, v Neapoli. 
z čehož mezi nimi časté 
sváry vznikají (II. I 540 nn. XV 18 nn. VIII 478 nn. a jinde). Přečasto 
vylévá si přísná a žárlivá Iiera hněv s:vůj na jiných bohyních a že
nách, které Zeus miluje, jakož i · na jejich . dětech a pronásleduje 
zvláště tferaklea. Mezi jinými ženami zakusila hněvu jejího také 
I o., dcera · argejského krále Inachá. Pon"ěvadž ji Zeus miloval~ pro-

. ~ ./' . ... . ~ . 

,27 

měnila ji Iiera v krávu a přikázala tisíciokému pastýři . Argovi 
(".1(11'0;), aby jí střehl. Zeus však dal Arga Iiermem usmrti~i a p,ře
vedl 10 po dlouhém bloudění do Egypta, kdež pod jmenem ISldy byla 
ctěna; očima Arga však okrášlila liera vějíř zasvě,ceného sobě 

. ptáka, totiž páva. Ve válce trojské zuřila řiera co nejurputněji proti 
obráncům Troje, poněvadž ve známém sporu. boh.yň řiery, ~frodity 
a Atheny trojský kralevic . 
pa.ris .. cenu krásy Ahoditě 
a ne jí byl přiznal. ,Za tou 
příčinou lněla sváry s Diem 
a s . Artelnidou (viz ll. XXI 
481 nn.) . 

Jsouc ochranitelkou man
želství jest tfera též .pomoc
nicí v nebezpečenstvích po
rodu, jako dcery její E i I e i
t h y e (ElAél{}Vtat), pročež i 
tfera sama ElAét{}Vta se na
zývá. 

Jako bohyně pří r o d
ní znamená , tfera nejspíše 
zemi, kteráž v posvátném 
sňatku (íé(lOS yáp,os) s 'Diem, 
bohem nebes, všeliké pože
hnání v přírodě působí. 

., Nejvíce byla tfera ctěna 
v Argu,· v' Mykenách a ve' 
Spartě, kteréž se nejmilej
šími místy jejími nazývají 
(ll. IV 51 ' nn.); mimo to ctila . 
se- též v Arkadii, v Korinthu 

('HQa dX(lata) , na ostrově 
Samu a na jiných místech. Obr. 6, Hera Ludoyisi v Římě, 
Obřady při slavnostech tfeři-
ných směřovaly hlavně k označení jejího siíatku a manželství s Diem. 

Zasvěceny byly jí.: jablko granátové, symbol plodnosti, žežulka 
čili kukačka, poněvadž prý Zeus, hodlaje s Iierou se zasnoubiti, po
dobu tohoto pťáka na se vzal, pak páv, jenž povstal z krve zabitého 
Arga, poněvadž krásná oka na jeho vějíři byla symbolem · hvězd
ného nebe, a jeřáb (Ov. met. VI 91). 
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Výtvarným umenUll zpodobována byla fIera v postavě ve
lebné, jakožto choť Diova a spoluvládkyně nebes. Nejslavnější 

býla socha v chrámě jejím blíže Argu, vytvořená ze zlata a sl'O
nové kosti od Polykleita, souvěkovce feidiova. Dle Pausania (II 

. , ' 

Obr. 7. Hera barberinská ve Vatikáně. 

17, 4) seděla tie
ra na ozdobnétll 
křesle, na hiavě 
majíc vínek (ú'cÉ

qJavc s), okrášlený 
podobami Cha
ritek a fIor; v 
jedné ruce tří

mala jablko gra
nátové, v druhé 
žezlo, na němž 

seděla kukačka. 

Za napodobení 
sochy této po
kládá se poprsí 
fIery farnesské 
(obr. 5), vynika
jící přísnou , ve
lebnou jednodu
chostí, jež úplně 

se shoduje s · po
vahou liery, jak 
nám ji liomeros 
vylíčil. Krásnější 

iest poprsí fIery 
Ludovisi (obr. 6}, 
v němž něha že
ny s důstojností 

královny podivu-
hodným ZP1ISO-

bem jest slou-
~ena. Dále uvádíme obrovskou ~oGhu liery barberinské (obr. 7), 
kteráž, ,velmi pravdě podobným způsobem jsouc doplněna, před
stavuje lieru, ana jako ochranitelka sňatku za idar jeho sama 
obětuje. 
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3. Pallas Athena. 
('A{}tjva, '.A{}1vtj, 'A{}1'Jv a{1'J , ]jfinerva). 

P a II a s A t h e n a jest dcera Diova. liomeros jména l11atky 
. její neuvádí, fIesiodos však pravL že Zeus uradiv se s Gaiou, .M.e
tidu (Moudrost) pozřel a na to z hlavy své Athenu porodil (Hes. 
Theog. 886-900). Dle pozdějších oájí rozpoltilliefaistos (dle jiných 
udání Prometheus nebo Hermes) na rozkaz Diův sekerou hlavu 
jeho, načež Áthena úplně oružená z hlavy otcovy se vymkla ia ve
likého pobouření celé přírody. Scénu tuto představuje obraz na 

Qbr. 8. Narození bohyně Atheny (podle obrazu na váse). 

váse z Vulci (z V. stol. př. KL), který podáváme vobr. 8. Zde zo
brazen jest Zeus, sedící na křesle l11ezi ostatnÍ1ni bohy. Po jedné 
strar~ě liefaistos a Poseidon, po druhé Ei1eithyia a ArtenIis patří s po
divením na zázrak, který se stal před jejich očima. - Dle těchto 
páH . jest tedy Athena zosobněná ln o u d r o s t D i o v a a jako 
druhá jeho bytost. S nf on jako se svou myslí rozmlouvá, ji jako 
děcko rozmazlené miluje, ba, i když se mu vzpírá, bývá jí po vůli 
(ll. VIII 39, XXII 183 nn. V 877). 

Ona jest vesměs nl o h u t n á pan n a božská (JpQl{tonárQ1'J' 

silnorozenka), zná všeliké umělé práce i mužů i žen a jest bohyní 
války s moudrou rozvahou vedené. Za touž příčinou jest Athena 
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ochranitelkou všech mužů ,statečn~~ch a · !l1oudrých, zvláště pak ve
lezkušeného O d y s s e a" jemuž radou i skutkem všude a ve všem 
napomáhá. 

Athena, kterážto v úplné zbroji z hlavy Diovy vyšla, jest přede 
vším bohyně boj o v n á, a poněvadž válku a boje s dovednou obe
zřelostí řídí, též bohyně vždycky vít ě zná; myšlenka Diova všude 
vítězí. Takto jest A thena zosób~ěné vítězství, NI'X,'Yj a tato 'Ait1jVlx' 
NI'X1'j měla v Athenách hned vedle propylají zvláštní chrámek, jehož 
pozůstatky podnes krášlí ono posvátné místo. Na boj vždycky jsouc 
připravena a nikdy nepřemožena (dr:Qvt'rov1'j) jest Athena záštitou 
měst a států (E~i)V(}lnt'oAl;) , podněcuje lid k boji (nQólkaXoS) , dává vÍ
tězství a kořist (dYéAda, A1jins) a chrání hradby, tvrze a přístavy. 
V mnohých městech chovaly a ctily se starožitné obr a z y P a l
l a d i n y s napřaženým kopím a štítem, a rnělo se za to, že tako
výto obraz, palladium zvaný, rukojemstvím jest zachováni státu 
a obecného blahobytu. Nejslavnější bylo p a II a d i u m t ť o j s k é, 
jež prý kdysi svrhl Zeus s nebe, a král Ilos uschoval ve městě Iliu, 
kteréž byl vystavěl. Když Řekové Ilion po deset let marně obléĎ-ali , 
unesli Diomedes a Odysseus násilně obraz ten, načež i město brzy 
bylo vyvráceno. 

Později honosila se i jiná města, že mají takový divotvorný 
obraz, jako Atheny, . Argos, ba i Řím a Lavinium. ' 

Však blahodárné jest působení Athenino i v mír ll: sama obrat
nou jsouc umělkyní (EQyávlj) vynalezla rozličné nástrOje a nau'čila 
lidi mnohým uměním, zvláště ženskému umění předení a tkaní, ale 
mimo to i jiným přerozmanitýlTI řemeslům mužským, jako kovář-
ství, zlatnictví, tesařstvÍ, ba i valchářství, barvířství a j. -

Mimo to bdí Athena též nad ' šetřením práva a nad sněmy 
({JovAala, dyoQala) · a stará se i jinak o blahobyt lidu, j sou~ živitel~ 

kou dětí ('XovQ0t'!!óq;o;) a pomocnicí v nemocech (vyléla) . 

, Nejmilejší ze všech zemí jest Atheně Attika, a mezi městy 
oblíbila si nejvíce její jméno nesoucí Atheny. Dle pověsti musila si 
ovšen1 právo na Attiku teprve dobýti, neboť Poseidon jí ho upíral. 
Ve sporu tom udeřil Poseidon mohutným trojzubcelu svý m na 
akropóli athenské do země, a ihned povstal ve skále slaný p~amen. , 
Athena však lUOcí svou způsobila, že hned vedle pramene toho vy 
pučela první oliva, jež stala se požehnánÍ1u celé Attiky. Po té ode
brali se oba ke Kekropovi, králi athenskému, aby rozhodl, kdo 
Lemi větší blaho posky tl. Kekrops přiřkl vítězství Atheně, j od té 
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doby pokládala se celá Attika za zvláštní vlastniCtví její ; všeliká 
zřízení v zemi byla pod její ochranou: ona jest záštitou 111ěsta a c 

obyvatelstva (I10Alá;, (!JQarQla, 'AnarovQ{a) , jejím původem zářízen 
jest soud areopag, jejím návodem povstaly zákony a řád. 

Na akropoU athenské, 
měla Athena ' za nejstar< 
ších dob " pouze jedin~; 

chrám, v ' němž zároveňi 

ctěn byl Erech'theus (tlom-. 
ll. II 549, Od. VII. 81 , tle-, 
rod. VIII. 55) . Později,! 
asi na konci VII. st:01. ;' 
zbudován jí byl velký ' 
chrám, jenž zván byl tl e~ ; 
k a tom p e d o n, poně- ' 

vadž byl právě sto ,stop ' 
dlouhý. Oba chrámy vza
ly ve válkách perských , 
za své; známe pouze zá- ; 
klady tlekatompeda, jež ; 
byly objeveny r. 1886. ; 
Působením Perikleovým ! 
zbudován v ' 1. 447~433 ' 
př. Kr. nádherný chrám I 
Atheně panenské ('A~~va ! 
IlaQittvo~) zvaný ' P a t- ! 
t h e n o n se slavno.u,_ Qq 
feidia ze zlata a slonové 
kosti zhotovenou s'ochou ' 

" 

boHyně. Později (v 1. 421 : 
až 407 př. Kr.) znzert 
druh,ý"ti chrám · E r ec h~ ~ 
t h e i o' n~ -věnovaný " -uctě -

Obr. 9. Alhena varvakej ská v Athenách. Atheny, ,' Poseidona a 
Erechthea; sem přene

sena starobyTá socha Athenina (palladium). O třetím chrámu 
A t h e n y N i k y, vystavěném před pravým křídlelu Propylají, 
zmínili jsme se již svrchu1

) . 

1) Sirší vi' klad o těchto chl'ámech v iz v G roh o v ě Topografii star)'ch 
Athen, část II., str. 142 nn. ' 
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K uctění Atheny slavila se v Athenách slavnost, zvaná ' Pan a
t h e n a.j e; byla dvojí: Pan a t h e n a j e m a I é, pořádané kaž
dého roku, a vel k é, konané každého čtvrtého roku, a sice 3. roku 
každé olympiady. Slaveny byly na počest narozenin Atheni-

ných, jež kladly se na 
den 28. hekatombaionu (asi 
v polovici srpna). Malé 
Panathenaje trvaly nej
spíše jen dva dny, velké 
slaveny však 4-6 dni. 
Nejprve pořádány byly 
závody hudební, básnické 
i řečnické, -- tělocvičné a 
jízdné; v noci pak před 
svátkem bohyně uspořá
dána noční slavnost ('ll av
vvxís)-; záležející v běhu 
pochodňovéln (ÁapsuxďoďQo

!-Lía). Jakmile 28. hekatonl
baiona slunce vyšlo, počal 
slavnostní průvod, jehož 
účelem bylo přinésti Athe
ně, ochranitelce lněsta, 

nové skvostné roucho 
(:rtÉnJ..os), v něnlž od žen a 
dívek athenských uměle 
vyšit byl zpravidla ' boj 
bohů olympských (hlavně 
Dia a Atheny) s Giganty. 
Roucho . bylo napjato jako: 
plachta na lodi, kteráž na 
podložených válcích z Ke...; 
rameiku přes náměstí 

Obr. 10. Aihena A'l[.wi" v Drážďanech. zvolna k akropoli se pohy-
bovala. Kromě úředníkú 

účastnili se průvodu vybraní, nejkrásnější starci, kteři · drželi v ru-
. kou olivové ratolesti ({taAít~g;QQot), ~ladé dívky, kteréž nesly v rukou 
nářadí obětní (ú'Xaq;1]pÓQot), vítěz;.o.vé v zápasech . z předešlých dnů, 
jimž mělo se dostati veřejné odlněny, a athenské jezdectvo. Ke 
konci slavnosti byla starobylá socha Athenina v crechtheiu ozdo-
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bena rouchem novým a vítězům rozděleny čestné odměny: věnce 
z ratolestí olivových a amfory naplněné vzácným olejem z po~ 
svátných stromů 6livov~'ch (p.()Qíat). (Slavnostní průvod zobrazeq 
mistrně ve vlysu parthenonském.) Slavnost zakončena náslédují

. tího dne veslař~ 
skými závod.y' v 
Peiraieu. 

Púvodně byla 
ovšem take A~ 

thena . bohyní ' 
přírodní; 

bylať i ' pozďěji 
sloučena s . pří':' 
rodním životem 
zem ě a v o d
s t v a, ježto jed:' 
nak zavedla rol
niC'Íví ' a sázení 
stromů; jako v 
. AtHce; kter'éž ~ 
d~u'ovaJa -' olivu, 
jednak ' zhusta 

. vedle ď Poseidona 
se - jmenuje: ' Na 
některých . . inÍ-

stech bývala 
Athena také při 

vodách, řekách 

a jezerech ctě

na, a jakožto bo
hyn~ vodstva 
nazývá se TQt"
r:rovís, TQtr:O'yJvéta, 

Obr. 11. Athena Giustiniani ve Vatikáně. proudorodá~ 

Ovšem původní ' 
platnost Atheny jakožto bohyně přírodní s· jistotou určiti n~lze. 

Zasvěcen jest Atheně strom olivový a sova (r).av;), pročež na-
zývá se Athena také yJ..avxronts, t. j. jasnooká. 

Nejp~bSlulejším obrazem bohyně byla soch~ Athenypanenské' 
v Parthenonu, zhotovená od Feidia ze zlata a slonové k-osti .. . Z · PO~ . 

Mythologie Řekův a. Římanův, 6. vyd. 3 



I?i~u Pqusanioya 0 ·24,. S) jak.ož i z · něk.olika nalezený.ch s.oš'ek, ze 
kte;rých nejlepšJ" .objeven.ou blíže gymnasia athens,kéh.o Varvak~i?-, 
Y Jobe ' 9 p.odáváme, m.ožn.o si učiniti asp.oň částečn.ou, .o ní před:
st,avu. B.ohyně stála zpříma, .oděna . js.ouc v.. dL.ouhý řa,snatý šaL Na 
hlavě, měla přílbu, .ozd.oben.ou v předu sfing.ou, p.o stranách báječ
~lÝJ;l1i n.ohy _ (na s.ošee varvakejské Pegasy), na prs.ou aigidu 
s hr.ozn.ou hlav.ou O.org.onin.ou upr.ostřed. V levé ruce držela k.opí ~ 
Qpírajíc se zár.oveň .o štít, p.od nímž skrýval se had" znamenajícÍ 
er,echthea; v pravici .o sl.oup .opřené měla bohyni vítězství, Niku. 
Na vnitřní straně štítu. zp.od.obil Peidias b.oj s Giganty, na vnější 
b.oj Thesea s Amaz.onkami. - Kdežt.o v tét.o s.oše .označena , Athena 
Jak.ožt.o b.ohyně vítězná, z.obrazil ji Peidias v jiné soše (bi-onz.ové) 
Hlk.o b.ohyni mírumil.ovn.ou. Jest t.o Aif"Yjva A1J~v[c(, kter.ou v , 1. 447 
až 438 př. Kr. na . akr.op.oU věn.ovali .občané athenští, kteří na 
t.emn.os jak.o .osadníci se ubírali. Athena neměla zde přílbu na hlavě, 
jak patrn.o ' z k.opie nedávn.o .obXevené (.obr. 10), nýbrž držela Ú 
nejspíše v pravé. ruce, levicí .o k.opí se opírajíc. Ještě třetí s.ocha 
z ruky Peidi.ovy zd.obila akr.op.oli: byla to veliká, br.onz.ová s.ocha 
Atheny, st.ojící před Parthen.onem a Erechtheiem nedalek.o Lemnie. 
Ti ::kdož .od Sunia d.o Athen se plavili, uzřeli z celéh.o města nej
qříve špičku jejíh.o k.opí a ch.och.ol přílby1)'. - Ze zach.ovaných s.och 
uvádíme ještě Athenu Giustiniani (.obr. 11). Jest t.o k.opie br.onz.o
Néh.o ' .originálu : asi z k.once V. st.oletí pf. Kr., jeh.ož tvůrce snažil se 
~ ~některých , věcech (had u n.oh.ou b.ohyně, sfinx na přÚbě) nap.o;, 
d.obiti Peidia. 

4. Foibos Apollon. 

(l/Joipo~ ' 'A'ltÓ~ACiJV, A/Jollo.) 

Apollonův .otec jest Zeus · a matka- Let.o (fl.om. ll. I 36). Let.o 
g~ý" .od žál:livé ,-tIery p.o vší zemi' js.ouc pr.onásled.ována, nalezla 
k.oneČně na ' .ostrově Delu, který až d.o té d.oby nes(ále. v m.oři sem 
:a, ·ta,rn se zmítal, místečka, kdež Apoll.ona a Artemidu p.or.odila, a t.o 
':~:a ' ~wře Kynthu (41tóAACiJV L1'1ALO~, KVV{tIO~). 

, , 

',t,:u " ." .... : 

1) Dříve se soudilo, ' že pr'ý to bylo viděti až od Sunia; · tOl však jest. lJ~::
P~Qsto nemožno~ poněvadž by socha 'musila býti ,vyšší než pohoří Hy'mettós. 
Pittisanias I 28; 2 to také netvrdí, nýbrž praví, že ti, kteří plují oq Sunia~ vidí, 
kdýž ~e k Athenám bľíži, špiČku ' jejího kopí a chochol přilby. '; , 

r l -.... 0 

A p .o II .o n jest bůh s 1 u n c e a s vět 1 a, vůbec světlý' a čistý 

(l/Joi{3o~), .označuje zářící p.ovahu světla, zvláště slunečníh.o, kteréž 
všemu nestvůrnému a ohyzdnélnu se příčÍC, 'jest pův.odem sh.ody 
(harm.onie) a krásy. Dále jest Ap.oll.on bůh živ.ota, zach.ování a p.o
řádku , bůh svatý, jenž zlých nenávidí a zpupné tresce, d.obré však 
miluje a chrání1

). A jak.ož světl.o všude proniká a svět a jeh.o p.o
řádek zjevným činí, tak jest Apoll.on b.ohem věštby a .objasňUje 

li dem temn.ou, bud.oucn.ost. 

Ap.oll.on .ozbr.ojen jest lukem a SlP Y, JlmlZ z daleka zl.ov.olníky 
ničí (dQyvQóro~o~ stříbr.oluký, ['XÓ.éQYO~, ['X'Yj(3ÓAc ~ dalek.ostřelný) a nl.or 
přináší. Když Řek.ové u Tr.oje kněze Ap.ollon.ova, Chrysa byli zne, 
uctili, p.osadil se Ap.oll.on .op.odál k.orábů jejich a devět dní metal 
střely d.o v.ojsk řeckých, že zvířata i lidé padali (II. I 42 nn.). Týž 
smrt.onosný Ap.oll.on jest však zár.oveň .ochránce živ.ota lidskéh.o 
(6CiJ7:'1Q, dAé~ľ'XC('XOs, d'XÉ6LO~) a .otec Asklepia (Aeskulapia) , b.oha 
zdrav.odárnéh.o, který lidi léČil, ba i z mrtvých křísil, začež .od Dra 
bleskem byl zachvácen, aby déle p.ořádku přír.ody nerušil. Bujarý 
Ap.oll.on jest také .ochráncem čilé mládeže, zvláště v g y mna s i í c 'h 
a ve vál c e, a jest takt.o i b.ohem války. Mim.o t.o jest .ochrancem 
cest (ayvlévs, {tv~C(io;) , r.olí, lesův a ' stád a jak.o Artemis .odvážlivý 
l.ovec a pr.onásled.ovatel div.oké zvěře. 

Bůh světla jest ,.ovšem také b.ohe'm věš t b y , avšak Ap.oll.on 
nevěští vůle své, nýbrž jest L1u;~ nQo(p'rí7:1J~. Nejslavnější věštírna 
Ap.oll.on.ova byla vDe 1 f ech. Nedl.ouh.o t.otiž p.o svém narození za
bil Ap.ollon prvními šípy svéh.o luku draka, zvanéh.o Pyth.on (neb.o 
dle udání p.ozdějŠích Delfyne či Delfines), který matku jeh.o Lat.onu 
byl pr.onásled.oval a v .okolí delfském pole hubil, lidi a d.obytek du
sil, nymfy zaháněl a vše vúk.ol pustošil. J akmile Apoll.on d.o této 
krajiny přišel, ihned t.oh.o draka (symb.ol . temnýcht m.ocn.ostí zem'
ských, a tmy) sk.olil, pr.očež i nvi}/c~ se nazývá. Tu zazněla ,první 
píseň vítězství a vítěznéh.o světla, a l'rr l,~ neuijov zazníval.o nd~ té 
d.oby c.o r.ok p.o všech místech na p.oděk.ování' Ap.oll.on.ovf osv.ob.o
diteli a p.om.ocníku ('I1to~, I1at"Í CiJV , IJCXlÓ.V). 

Před přích.odem Ap.ollona d.o Delf vydávali tam věštby Gaia 
a P.oseid.on, p.ozději Themis. Dříve -však, než Ap.oll.on zde věštiti 
p.očal, musil se ze zavraždění Pyth.ona .očistiti tím, že veliký r.ok 

,.'C I' 

1) Také příjmí Apo11.onovo Ao~ict .. (oď kořene ľu k lucere)' o:Značuje jej- jako 
dárce světla. I 

3* 



. 36 

(8 let) u vyhnanství žil a Admetovi, králi ferskému, hlídaje jeho 
stáda, sloužil. Teprve když z krvavé viny jsa očištěn se navr~til, 
zaujal věštírnu delfskou. 

Apollon není ve věštbách svých žádnémQ klamu podroben, 
avšak lidé v 

krátkozrakosti 
~vé výrokům 

jeho často ne
rozumějí. Věšt

by Apollonovy 
vydávala kněž
ka, která se na-

zývala P y:" 
t h i a, sedíc na 
vyvýšené tří-

. nožce; v nad
šení. pronášela 
}ednotlivá slova, 
z nichž kněží 

skládali věšt
by.1) Tato vě

štírna delfská 
stala se veledů
ležitou v živo,t ě 

řeckém tím, že 
se vůbec nic 
vážpějšího ne
podnikalo bez 
rady Apollono
yy; ano půvo

dem věšteb delf
ských vysílaly 
se i osady, a 

Obr. 12. Apollon belvederský ve Vatikáně, takto stával se 
Apollon zakla-

datelem měst a států a ústavního jejich zřízenÍ. Věštírna delfská 

1) Již za starověku se bájilo, že tato třínožka stála narl propastí, z níž vy
cházely omamující páry, ale;:,při · výkopech francouzských . Ý Delfech '~jištěno; že 
tomu tak nebylo. ..! • '. ' 

zatemnila záhy ' všecky ostatní, ano i věštírnu dodonskou, ' jindy 
tak slavnou. Vedle věštírny delfské byla také věštírna v Didymach 
blíže Mileta. 

Obr. 13. Hlava Apollona belvederského. 

Věštcové a věštkyně nabývali věšteckého svého umění 'c d 
Apollona; také tak řečené S i byli y byly. věštkyně .Apollonovy, 
jež zdržovaly se ' hlavně v Malé Asii, zvláště v Ti"oji, v Kymě a 
Erythrách. Nejznamenitější byla Sibylla e-rythrejská Herofile', 
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kteráž .prý se přestěhovala do Kum v ItalU; od ní měly původ 
známé knihy .sibyllské v Římě, . 

Apollon jest také bohem b á s nic k é hon a d š e n Í, m.iluje 
zpěv a lyru a jest vůdcem Mus (Movaayh:1JS) ; ve shromážděních 

bohů hrává na 
., krásnou,- _ jasI1o-~. 

zvuk ou lyru, any 
Musy líbezně 
prozpěvují (ll. I 
603). 

K uctění Apol
Ion a slavily se 
v De1f.ech každý 
čtvrtý rok ·hry 
pythické, k nimž 
posílaly obce ře
cké _zvláštní po
slance 'a oběti. 

V některých 
krajinách Řecka, 
zvláště na Delu 
a v Miletu, ale 
i v Delfech a 
jinde slavíva'I se 
na podzim od
chod (dnocJr;p,ía) 
Apollona do da
lekých krajů hy
perborejských a 
na j;:tře , jeho ná-

vrat (EnuJ'lJ/-da) 
z týchž kr_ajin. 
řIyper boreové 

Obr. 14. Apollon sauroktonos ve Vatikáně. jsou dl,e báje ná-
rod blažený, ži

jící v stálém poklidu a jasnu daleko na severu, kde věčné jest 
světlol). Tito řIyperboreové neustále velebí a ctí Apollona, posvátné 

1) Donikla totiŽ k Řekům pověst o krajinách na severu, v nichž slunce ani 
nevychází ani nezapadá; srov. též Tac. Agr. 12: nec ocdde1'e et exsurge/'e (soleni >., 
sed transire (tdfi1'lnant. 

zpěvy mu prozpěvujíce. Když Zeus Apollonovi brzy po jeho nato ... 
zení daroval vůz, jejž labutě táhly, aby do DeU se odebral, zavezly 
jej labutě k řIyperooreům, u nichž on za celý rok pomeškav; týmiž 

labutěmi do Del~ 
dovézti Sé 'dal : 
Od těch dob 

kaž.doročně . 
k řIyperbor.euni 

docházívá. 
Zasvěcen byr 

Apollonovi va
v ř í n (o ág;v1J ) a 
ptoto se bájilo; 
že Apollon vílu 
Dafnu miloval, 

kterouž Zeus, 
aby stíhání Apol
lonovu ušla, na 
prosbu její Pf 0--. 

měnil v strom. 
vavnnový (Ov. 
Met. I 452 nn.); 
"mimo to 1 a b li ť, 
poněvadž' se · za 
to mělo, ž'e před 
smrtí žalostné 
zpěvy prozpěvu

je (srov. Plat. 
Paidon p. 84 E-~ 

85 B), de ľ f í ll, 
poněvadž · . jest 
hudby milovn)'r, 
ale snad také pro 
jeho jméno, v I k, 

Obr. '15. Apollon Musagetes ve Vatikáně. poněvadž byl 

symbolem světla 
(lvxo;vlk, AV;, Lax světlo), pak také zpěvná kobylka, cikada (t'lt't't9), 
ještěrka ·(aavQos, aaih,a), polní myš (a!llv,f}os), jestřáb, havran; vrána 

. a j. Apollon pokládán za hubitele mnohých pastýři neb rolníku 
zhoubných zvířat, zejména 'vlků, ještěrek a polníCh myši; pOroto. 
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zůve se , Apollon AvxoxÝ;óvo~ (SoC El. 6), ' .J:avQoxróvo;, .J:p,lV
.:té~~ (II. I 39). . 

Obyčejně vyobrazoval se Apůllon ý podobě štíhlého, bujarého 
jinocha bez vousů s obličejem vznešeným a zářícím. Nejobyč~j
nější jeho příznaky jsou šípy a luk, anebo lyra (cpóQ!úyš)'. Nejslav- ' 
nější z památek, jež nás došly, jest sůcha Apollona belvederského' 
(obr. 12 a 13) , pů liermu Praxitelově (obr. 24) nejlepší vzor mužské 
krasy. Vznikla sice teprve v době římské, jest však kopií brůnz.o
vého oiiginafu pocházejícího ze IV., stoL př. Kr. a přičítanéhů buď 
L~ocharovi nebo , Eufranorovi, tpladším vrstevníkům Praxitelovým: 
Zde zobrazen Apollon, jak kráčí v plné své moci a velebnosti. V na
přažené levici držél luk proti nepřátelům; jediný půhyb do ůte
yřeného, přes pravé ramenů zavěšenéhů toulce by stačil, aby za
hubil každého, kdo by se mu protivil. Ale toho není ani třeba; pouhý 
přísný pohled jeho postačí. aby zahnal nepřátele. Proto mohl také 
v pravici (nyní chybně doplněné) držeti stužkami ověnčenou ratolest 
va,vřínu, jemuž se přičítala moc očistná i léčivá. Jevil se tedy zde 
Apůllon s dvojí stránky své moci: i jako bůh trestající vinu i jako , 
bůh milostivě přijímající prosebníky. t ostatních soch uvádítné 
Apollona satiroktona (obr. 14), jenž hotOVÍ 'se probodnouti ještěrku , 
rychle po kmeni padící; pěkná to kopie sochy Praxitelovy. Obr. VS. 
předstaVUje Apbllona jako náčelníka Mus v šatě dlouhém, řasna
tém, až na zem splývajícím, an v rukou kitharu drží; mipodobeno 
tu dílo slavného sochaře Skopy. 

5. Artemis. 

C'AQTé!llS, Diana . .) 

'A rte m i s, dcera Diova a LatQnina(Leto), sestra ' Apollonova, 
jest i povahou bytosti své takřka jeho blíženkou. Neboť jako Apol
Ion jest i Artemis bohyní světla, však jemnějizářídho, a proto ~ 
zvláště za pozdější doby - za bohyni měsíc~ ~e pokládala podobně 
jako.- Apol1on za boha slunce jmín byl. Máť pak Artemis také i jiné 
vla~tno'sti s bratrem svým společné: také její šípy, jež sype (loX,É
aťQCt střelosypnát na lidi i zvěř, jsou ' záhubné a způsobují náhlou 
smrt, avšak 'zase jest zároveň .ochranitelkou života lidského i zVÍ
řecího a 'rozmnožuje blahobyt těch, jež miluje; uděluje vůbec bu~ 
jarý ci kvetoucí' 'život a jest proto také pomocnicí při porodu (é;;.éí~-
3'vta) a 'živitelkou mládeže (XOV!,)()T!,)ÓcpO;). ' , 
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Původně však byla Artemis, jak se zdá, bytost samostatná, a 
to bohyně přírody, zejméria divoké, ochranitelka lesů, zvěře a pod. 
J ménů její bylo již starým Řekům záhadné a nepodařilo" se dosud 
náležitě je vysvětliti. 

Nejoby.: 
čejněji a 
nejraději 

, představo
vala si 0-

braznostře

,cká Artemi-
du jako srd
natou lov
kyni (rošo-

cpóQo~), 

kte'rážt6 
provázena 

jsouc nym
fami (víla
mi) po' les
natých ho
rách bloudí 
a divoké 

kance a je~ 
len:y (lAWpr;
(JÓAO~) stihá 
(srv. n. př. 
Od. Vl 102 
nn.). Když 
pak honby 
a loveckého 
lomozu se 
' nabažHa, 
dochází ' do 
Delf k sídlu 

mileného 
bratra a ve
selí se tam 
s Musami a 
Charitkami 

Obr. '16, Aríemis versaillská. 
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půvabným tancem, jindy však pohrává si nebo kvítky sbírá s vÍ
,lami hor ,a řek, mezi nimiž jest sama nejsličnější (XlX,lUÓt'1J). Vždy 
byla pokládána za bohyni panenskou. ' .. 

Jako bohyně měsíce bývala Artemis směšována s Iiekatou bo-
hyní to jednak Artemidě, jednak Persefoně se podobající. ' 

Artemis_ byla obyčejně ctěna společně s Apollonem, zvlášt na 
Delu a v Delfech. Nejraději iňeškávahl v- Arkadii, kdež od pradáv
ných věků ctěna byla samostatně, bez Apollona. Svatyně její na
lezaly se tam všade v hájích, při pramenech; řekách a jezerech. 

Jiná bytost jest Artemis t a u r s k á (TlXVQtX '~, TlXVQro) , kteréž 
v Tauridě lidé obětováni byli. Obraz této Artemidy přinesla dle 

. attických bájí lfig1eneia, dcera Agamemnonova, z barbarské oné 
země do Braurona v Attice, odkudž Artemis br a u r o n s k o u se 
nazývá. Této krvelačné Artemidě brauronské (zvané též 'oQit{lX 
od vzpřímené postavy jejího obrazu) na počest bývali ve Spartě 
chlapci až do krve tak mrskáni, aby krev jejich oltář její skrápěla. 
Táž Artemis nazývala se také I f i gen e i a. 

Artemis e f e s s k á jest bohyně asijská, řecké Artemidě nemálo · 
podobná. Nebyla však tn představována jako panna, nýbrž jako 
lnatka živící veškeré tvorstvo. K její poctě zbudován byl v Efesu 
překrásný chrám, počítaný mezi sedm divů světa. 

Artemis' vyobrazuje se obyčejně v podobě lovkyně s lukem a 
toulcem, a bývá bratru svému i postavou i obličejem podobna. Bývá 
oděna obyčejně krátkým, vysoko přepásanym šatem jako na př. 
Artemis versaillská (obr. 16), důstojná sestra Apollona belveder
ského, kteráž držíc laňku za paroh ohlíží se, jakoby ji chrániti chtěla 
před pronásledováním. Jindy zase vyobrazuje se jako bohyně měsíce 
se závojem přes hlavu, majíc na, hlavě půlměsíc a v rukou pochodně. 

6. Hefaistos. 
(HfflXlÓt'O;" . Vulcanus.) 

Ii e f a i s t o s, Diův a tleřin , syn, jest bůh zářícího a zahřívají
cího ohně, který po veškeré přírodě jsa rozšířen, nutnou jest pod
mínkou , života a rozličných 'umění. Však již za !lomera jest 'Iie
faistos j~~om yeleobratný 'bůh, jenž SilOll ohně rozpouští kovy a 
z nich lÍmělé práce 'hotOVI (XlXA~étí; kovář, %Avt'ot'lxv1J~ veleumný) ~ 
Iiefaistos narodil se dle báje chromý a neúhledný; proto styděla se 
zalí Iiera a s Olympa.=do Okeanu jej svrhla, kdež Eurynome a The
tis jej přijaly a odchovaly (II. XVIII 395 nn.). Na Olymp se navrátiv, 
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ujímal se , kdysi při sváru Dia s Iierou své matky, zacez 'Jej zase 
Zeus přes, práh 'Olympa na zemi shodil; celý den padal 'Iiefaistos 
a teprve se slunce západem skoro bez duše na ostrově Lemnu země 
dopadl, kde jej mužové sintičtí (E{Vt'lé; avoQé;) vlídně přijali (II. I 
590 nn.). . , . 

. Ostatním nohům _olympskÝJl1 bývá_ Ii_eJaistQS časem prQ s_mích. 
Když kdysi při hostině bohů Iieře, hněvající se na Dia, s lichotivými 
slovy pohár podal a po té i ostatním nebeštanům sladký nektar na~ 
bízel, povstal náhle »neskrocený smích« (aó{3éót'o:; o' EVGJQt'O 'YlA.ro~) 

bohů nad Iiefaistem po síni belhajícím (II. I 571 nn.). . 

Však Iiefaistos není tak slabý jako neúhledný, jen nohy jsou 
tenké a slabé, však paže jsou silné (odtud příjmení jeho d!tgn'Yv:~él~ 
sílnoramenný), hruď mocná. Na Olympu má kovárnu s dvaceti 
uměle zhotovenými měchy: sobě a jiným bohům vystavěl kovové 
paláce na Olympu (II. I 608, XVIII 370), Achilleovi zhotovil skvostnsr 

štít (11. XVIII 478 nn.), Diomedovi brnění a jiným jiné umělé práce. 

lVlanželkou Iiefaistovou jest podle lliady (XVIII 382) Charis., 
podle Iiesioda (Theog. 945) Aglala, nejmladší z Charitek, čímž báje 
naznačiti chce ladnost umění Iiefaistova; podle Odysseie (VIII 266 
nn.) jest zase Afrodite, nejsličnější bohyně, manželkou tohoto nej
ohyzdnějšího boha. 

Iiefaistos učí a chrání společně s Athenou všeliké umělce na 
zemi. V Athenách ctili Iiefaista, Athenu a Promethea proto, že byli 
původci a rozmnožovateli vzdělanosti lidské a že oheň na krbu do:" 
mácím, jaksi středištěm Jsa života rodinného, takto větší mrav~ 
nosti příčinou bývá. ' 

Ctěn byl Iiefaistos zvláště na ostrově Lemnu, a tato země jest 
mu ze všech zemí na světě nejmilejší (Od. VIII 284). Sopka Mo
sychlos na tomto ostrově pokládala se ' tak jako Aetna na Sicilii za 
dílnu Iiefaistovu. V Athenách měl Iiefaistos pěkný dorský chrám', 
zbudovaný za doby Perikleovy. Stály v něm bronzové sochy, před~ 
stavující obě ochranná božstva umělců výtvarných: Iiefaist~ 
i Athenu. Chrám ten stojí dosud; je to nejlépe zachovaný chrám 
řecký vůbec; obyčejně, ale nesprávně, nazývá se »Theseion« pro
tože několik jeho skulptur představuje činy Theseovy.1) Na počest 
Iiefaistovu konala se ' v Athenách, na samém konci měsíce pyane
p:siona (asi-,v polovici listopadu) dvojí , sl-avnost: tIefaisteia' ('Hcpixtóui~, 

1) Srv. širší výklad o chrámu tomvGro h o'V ě -Topografii 'starých Athen 
str. 264 nn. 
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lIcpa{ďr:ia) a Chalkeia (XaAxéia). tlefaisteia byla zařízena nejspíše r. 
421 př. Kr. (po míru Nikiově1 a konána byla každoročně; od r. 329 
př. Kr. slavena každý čtvrtý rok s velkou okázalostí (srv. podobny 
případ u Panathenají, výše str. 32). Pořádán slavnostní průvod, 
přinesena veliká oběť, hlavním však leskem slavnosti byl závod 
pochodňový (Aap,1tmJoo(.}()p,la) ·; vítězem byl, kdo nejdříve dospěl cíle 
s pochodní dosud planoucí. Dne 30. pyanepsiona konána tlefaistovi 
a Atheně slavnost Chalkeia, které se 
účastnili hlavně kováři (XaAXtls) a 
jiní řemeslníci v kovu pracující. 

tlefaistos vyobrazoval se v po
době silného vousatého muže kováře 
s náčiním kovářským. Obr. 17. před
vádí nám jej dle bronzové sošky ber
línské; po způsobu řemeslníků jest 
oděn kr.átkým šatem (t';úJp,ts), jenž 
nechává pravou, ku práci potřebnou 
tuku úplně volnou . . 

7. Afrodite. 

('.ArprJoo{7:'I], Venus.) 

Afrodite jest dcera Diova a Dio
nina; dle jiné báje povstala z pěny 
mořské . a vystoupila z moře na 
ostrov Kypros ('.Af{J(!oot1:7j, 'Af{J(!oyÉvéla, 
Avaovop,Évl], KV1t(!oyÉvéla). 

Afrodite . jest již od dob tlOlne
rovýchbohyně lásky a krásy, nej
krásnější ze všech bohyň. Vnadnost 
a milostnost její označují mnohá pří- Obr. 17, Hefaistos. Bronzová soška 

jmení, jako XrJvóéÚl (ll. . XXII 470) v Berlíně. 

zlatá, cptAO,Up,éto'1s (ll. III 424) llsmě-:-
vavá, éVa1:Écpavos (Od. XVIII . 193) krásně ověnčená a jinťt. V pásu 
Afroditině- spočívají všeliká kouzla milosti, roztoužená láska a licho
tivé prosby, které .i rozumného omamují (ll. XIV 214 nn.). 

Stálými průvodkyněmi jejími jsou tlory . a. Charitky,. mim.o. to·: 
Eros, Peitho (llét{}W, Suada, Suadela), bohyně lichotivého přemlou-
vání, tlimeros a Pathos (Toužení). . 

Bohyně lásky vítězí nade všemi bohy i lidmi, a vůbec všecko', 
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co život má, pociťuje neodolatelnou její moc. Ona krásou a vnadou 
lidi daru}e a manželství svádí (yap,067:ÓAOs). Kdo se moci její protiví, 
trpce toho pyká. . 

Miláčkům svým udílí Afrodite všeliké statky vezdejšího života, 
bohatství, moc a slávu, ač tato ne vždycky dlouho trvá. Takovým 
miláčkem Afrodity byl mimo jiné trojský kralevic Paris, odvážlivý 
dobrodruh a statečný rek. Kdysi vrhla Eris (Svár) zlaté jablko 
(jablko sváru) mezi bohyně treru, Athenu a Afroditu se slovy: 
»Nejkrásnější nechť je veZlne (~ xaAA{ó1:'lj Ao:{3É7:úJ)!« Za toho povstal 
spor mezi nimi, a když dohodnouti se nemohly, která z nich jest 
nejkrásnější, vyzvaly Parida, aby rozhodl o této při. Paris přiřkl 
cenu krásy Afroditě, a ona ' dala mu .za to . nejkrásnější z ž~n, tle
lenu, za manželku. Jiný miláček její jest .Anchises, král trojský, 
}emuž Aineiu porodila. Ve válce trojské straní tedy Afrodite Pari
dovi, Aineiovi a .tlektorovi a pouští se i do bitvy, při čemž ' od Dio- ' 
meda byvši do ruky poraněna, na voze Areóvě na Olymp odkva
pila, ,abYz matce Dioně si postěžoyala·._ Tu však posmívají se jí tlera 
a Athena, a Zeus' jemnými sice, však přece káravými slovy jí radí, 
aby příště do bit,ev se nemíchala .(11. V 311 nn.). 

Afrodite jest původně ' bohyně asijská; jest nejspíše totožná 
s foinickou Astartou, která byla na ostrově Kypru ctěna. Města 
na Kypru Pafos, Amathus a ldalion byla nejstarší sídla kultu Afro- ' 
ditina. Poněvadž se věřilo; že povstala z pěny mořské (ačkoliv to 
jest nesprávný, lidový v:frklad jejího jména od tXf{J(!ÓS pěna, -a 
ovv{X(, ponořiti, vynořiti se), byla ctěna 'nejvíce na ostrovích a b1íž~ 
moře na horách. Odkud i příjmí její, jako: Kv1t(!tS, [Iaf{Jta, 'Apaitovótrx, 
'IďaUu, KVtota, KvitÉ(!éta, 'E(!vxtv1j (od hory Eryku na· západním konci 
Sicilie; Erycina ridens - tlor. Car: I 2, 33). Za touž příčinou na,
zývá ~e též EV1tA ot a, raA1jvato:. 

Asijského původu jest také báje o Adonidovi. Adonida, slič

ného jinocha, milovala Afrodite a svěřila · jej Persefoně, bohyni pod
světí;< Pěrsefone všák; kteráž taktěž-KdoniďasTzáfi1ilovala, z pod
světí ho již nevydala. Tu však rozhodl z'eus, aby Adonis po nějaký 
čas . u Afrodity, po ostatní však li Persefony. dlel. Podle jiné báje, 
zachované na př. u Ovidia (Met. X 503 nn.), bylAdonis v květli 
svého mládí usmrcen od divokého kance . . Afrodite z prolité krve 
jeho 'vytvořila rychle . hynoucí 'podléštky (anemon~y) a vymohla si 
II Dia, aby Adonis vždy na jaře z podsvětí k l1í směl · se vrátiti. Ado-' 
nis znamená v těchto bájích život přírody, který na jaře vzniká, 'na 
podzim však hyne a j?ksLk mocnostem podzemním se vracÍ." Proto 
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slavila se při slavnostech Adónidových prvního 'dne ia hlasitého 
nářku jeho smrt, druhého dne však za velikého jásotu jeho návrat; 
při tom nosily se v slavném průvodu obrazy Afrod.ity a Adonida a 
nádoby s rostlinami 'rychle klíčícími, znamením to rychlého zkví
tání a vadnutí přírody. To jsou tak zvané z a hra d y A d' o II i
cl ovy. 

V pozdějších dobách rozeznávají Řekové Afroditu n e b e s k o II 
(A. OV(HXv[a) a ob e c n o u (návo1Jf1o; ' . Název ndvd'1jf1o; vykládal se 
též jako »sjednotitelka všeho Ildu« i věřilo se, že uctění této Afro
, ' dity zavedl v Athenách 

Theseus, poněvadž jemu se 
přičítalo Sjednocení celé At
tiky. 

Zasvěceny byly Afro
ditě: lnyrta, 'růže, jablko, 
111ák (symbol plodnosti) , 
holubice, vrabec, vlašťovka 

'(zvěstovatelkyně jara), del
'fin (jako bohyni mořské) ; 
také lípa byla jí posvátná, 
poněvadž lípovým lýkem 
svazovaly se věnce, Afro
ditě velmi oblíbené. 

Afrodite vyobrazuje se 
,v podobě půvabné, krásné 
ženy s podlouhlým oblič'e

jem, s roztouženýma oČima 
a usměvavými ústy. Nej -

,--ktás'nější 'sochu její vytvořil 
Obr. ,19. Hlava. Afr?dity' melské (v Louvru) .- . Ptaxiteles pro svatyni v Kni-

du; zobrazil bohyni, kterak 
hodlajíc vstoupiti do lázně, šat SVll] odkládá. Kopie slavné sochy 
té chovají se ve Vatikáně a v Mnichově; nejlepší kopie hlavy na
lezena byla v karském městě TralIu (obr. 18). Z doby 'pozdější 
(asi z konce lL slol. př. Kr.) pochází neméne slavná ~ocha Afrodity 
objevená na ostrově Melu, dílo Agesandra z Antiochie nad Maian
drem. Bohyně držela nejspíše v levé, o sloup op -řené ruce jablko ~ 
kdežto pravicí zadržovala si. šat' svůj. Hlavu této- sochy podává 
obr. '19: , Z mnleb nehnosliIlejší byl "- ve: starověku Apellův' ,obra'z' 
Afrodity, kteráž' i moře se vynbruje (ava'd'v.o!iivYj) . - " 

8. Eros. 

(''E(JCiJr;, A 111 o 'i', Oupido.) 

E r o s u Homera ještě se nepřipomíná; první z111ínka o nčm 
v literatuře řecké jest II Hesioda. V mythologii má Eros význam· 
dvojí: jeďnak jest to 'p ř í rod n í bůh, mocnost rozptýlené po
čátky všech věcí spOjující; »nejprve byl Chaos« praví Hésiodos, 
» pak povstala široká 
Země, Tartaľos a 
Eros« (Hes. Theog. 
120); jednak jest to bůh 
1 á s k y , syn Areův a 
Afroditin a stálý její 
průvodce, ' roztomilé 
děcko, však lstivý , a 

"ukrutný. Síla Erotova 
t, jest neodolatelna : pře
. máhať lidi i bohy, sám 
král lidstva i božstva, 
Sa111a matka jeho ne
jsou jisti před šípy jeho 
(eXv[xa'tos (láXav Sof. ' 
Ant. 781), on vládne 
všude, na nebi~ na ze
mi, na moři i pod zemí. 
Eros vznáší se na kří
dlech zlatých, ozbro
jen jsa lukem a šípy" ' 
jež l;':, ve , zlatém toulci 

~ nosí; koho střelami. 
i svými zastihne, ten 
uchvácen bývá k ra-

I dost,em i, žalostem' "Obr. 20. Eros z Centocelle (ve Vatikáně). 

, lásky. , ' 
l . Sp'a,rťané a: Kréťané" v,zdávali před bitvou ' oběti Erotovi, ' a 
' v Athenách ctilL jej vedle: osvoboditelů svých Harmodia a ' Aristo~ 
i geitona jakožto boha přátelství ~ 'lásky mezi muži a jinochy. 

Podle poz,dějšíth ,hájí měl. ' Etos několik bratří a ptŮ:vodcll , 
' Erotů či Amorků, a mladším jeho bratrem byl také Anteros (t. j. 
Protiláska}. . . , . , 
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.Za pozdních dob jmenuje se Eros často s Psychou (1p'vx'tf) , t. j. 
zosobněnou duší lidskou, již Eros miluje, ale jindy zase mučí a 
souží. Symbolem duše jest motýl, a mučení duse Erotem naznačuje 
se v dílech uměleckých tím, že Eros motýle nad ohněm drží, anebo 
·mu křídélka vy
trhuje a t. p. Ne-

bude nemístné, . 
báji o E rotovi a 
Psy~e, jak- ji vy
líčil římský spiso
~;ltel ApuleJus z 
2. stol. po Kr .,zde 
vypsati. Král je
den, praví báje. 
m.ěl tři krásné 
dcery, z nichž 
Psyche byla nej 
~Iadší a nejkrás
nější.Eros uviděv 
Psychu, ihned si 
ji horoucně zami- ' 
loval a zavedl .ii 
do -rozkošného ú
dolí, kde v čarov
ném paláci, jako 
v raji nějakém, 
~laženě s ní život 
trávil, . však od ní 
nevi,děn a nepo
znán, . neboť při

cháiel k ní vždy 
za tmy -a rozká-
zal ' Ú; --aby nikdy 
se neodvážila při 

světle do obličeje 
mu - pohlédnouti. 

-Sestry však JeJI, 
nepreJlce jí ' této 
blaženosti, pře-
mluvily ji; ' Psy- Obr. 21. Eros kapítolský (Řím): 

Obr. 18. Afrodíte z Trallu (nyní v Berlíně) . 



che přestoupila přikázání, a všecka blaženost rázem zmi:oela. Ero's 
ji opustil, a marně hledala jej Psych,e 'po všenl světě za nev.ýslov
ných útrap a , stras,tí. Po -dlouhém tep-rv čase, když utrpením všeho 
způsobu se očistila, navrátil se zase Eros a prosil za ni u Dia, jenž 
ji do nebe přijal, kdež s Erotern, nesmrtelností byvši , obdařena, 
V neustálé blaž'enosti žije. Dle filosofické této bájky jest Eros veliký 
daimon, kterýž duši lidskou očišťuje a k dobrému a k blaženosti 
vede. 

Průvodcem , a přítelem Erotovým joest také H y m e n nebo tl y
m e n a i o s (T(1'qv, cT(1ÉVlXlOS Hymenaells)~ bůh manželských sňatků, 
syn Apollonův a Kalliopin, jenž vzýván býval v písních svatebních 
(vp ÉVlXlOI ). 

"Eros výobrazu}e se-bu ďto ~ v podobě dospělého - jinoéha:;' anebo , 
(později) v podobě sličného děcka. Bývá z pravidla 'okřídlen. Ze 
soch jeho uvádíme torso vatikanské (Eros z 'Centocelle u Říma, 
obr. 20), jenž představuje Erota, kterak sám lásce podlehl a snivě 
hlavu sklání; torso zachované jest kopie slavného bronzového ori
'ginálu, snad Kefisodotova (ze začátku IV. stol. př. : Kr.). Jiná, známá , 
socha jest Eros, kapitolský v Římě (obr. 21), představující krás
ného hocha, jenž napínaje luk již upjatě pohlíží na oběť svou; so- , 
cha pokládá se za kopii díla Lysippova. 

9. Hermes. 

(E(J(1'~S, Mercurius). 

ti e r m e s, syn Dia a Maje, dcery Atlantovy (nepas Atlan
tis '- Hor. C. I 10), jest mocnost zúrodňující, pohyblivá a neustále 
,čilá, veliké věci snadným způsobem vykonávající, tedy di'lmyslná, 
lstivá. Ve shodě s tímto významem jest Iierm,es obratný, čilý posel 
Diův L~lIo _~ ťJ:yyéAo;, ouxx,'to(Jo; průvodce), který ovšem všecko nále
žitě vyřídí, cokoliv se mu uloží. Avšak Hermes není pouhý posel,. 
nýbrž jedná také o své újmě, napomáhaje i lidem i bohům; on! 
provází Priama v. noci táborem řeckým ku stanu Achilleovu (II. 
XXIV ,336 nn.), ,chrání Odyssea proti úkladům Kirčiným (Od. X 
217), ubíjí Arga (ůdtud příjmí , jeho 'A(JyéUpÓV't'Y)s ArgobUce) atd. 

Zvláště vyniká Hermova lstivost a dovednost. DI'e hymnu při
čítaného Homerovi ještě téhož dne, kterého ve sluji arkadské hory 
Kylleny (proto 1{ vAkqVlOS) se narodil, vynalezl lyru a ukradl stáda 
Apollonova. Matka j-eho totiž a víly horské starostlivě vykoupaly 
a v plénky zavily novorozeně; malý však Hermes neměl v kolébce '-- ' 

Mythologie Řekův a Římanův, 6. vyd. 4 
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pokoje a vyšel si na procházku. Na cestě nalezl želvu: i vzal, zabil 
~ vybral ji a učinil si z ní libozvučnou lyru. Na to zašel si do Pierre 
(blíže Olympu) , kde Apollon stáda bohů pásl, a ukradl padesáte 
krav, jež tak lstivě odvedl, že jejich stopy nebylo lze poznati. Ihned 
pak uložil se zase do svých plének a tvářil se, jako by spal. Tp 
přišd Apollon, kterýž věštím duchem svým věc poznal, a vyhro
žoval malému zloději; ten však tak čiperně lhal a se ošklíbal, že 
Apollon musil se smáti. Však přece zavedl jej, ač v plenkách, 
k Diovi; tento rozkázal, aby Hermes ukradený statek navrátil. Ale 

Obr. 22. Athena a Hermes. (Obraz nCl váse attické.) 

Hermes začal hráti na svou lyru a okouzlil bratra Apollona tak, že 
'mu daroval za lyru oněch padesát odcizených krav. Od té doby 
byli Apollon a Hermes nejlepšími přáteli.i) Apollon daroval bra
trovi mimo to ještě zľatou berlu štěstí a bohatství (odtud příjmení 
Heqnovo X~v(jó~~a1tlS zlatoberlý) a poradil mu, aby zaš~l k Thriínl 

1) , Touž báj · sp racov-al také Sofokles v satyrském dramatě Slídiči ClXVEV'tcxi), 

jejichž zlomky nedávno v papyrech z Oxyrhynchu byly nalezeny; srv. o , tom 
článek Q. Jirániho v Listech filol. 1913, str. 1 nn. 
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v Parnassu, okřídleným to pannám věštím, a od nich umění věšte- , 
ckému se naučil; nebo ze svého věšteckého umění, které od Dia 
měl, nesměl Apollon nikomu' ničeho uděliti. Takto stali se Hermes 
a Apollon důvěrnými sou4ruhy, kteří vespOlek si pomáhají a vzá
jemně se .podporují; ač povahou jsou , rozliční; oba milují stáda 
(vótum), oba milují hudpu a palaistr~ (dyc6vlOtl, oba jsou strážci cest 

, a veřejných míst , 
(CE' '..iI '.4 ' , .éVoutOs, {-lTl . ayvl-

éVs) , a jestli na
zvali jsnle ., Apol·
lona ústy . Diový- , 
mi, můžeme Her
ma nazvati pra
vou jeho rukou. 

·Nejraději ob
cuje· Hermes s lid
mi (ll. XXIV 334) 
dávaje zdaru roz
ličným podnikům 

a pracím jejich : 
jest pak Hennes 

1. - ochránce 
stád (VÓ!uos) a tak
to rozmnožovatel 
blahobytu l ~dí (d'w
~ro~ iárov dárce 
blaha, dxdx17~a spa
sitel, i~lOVVtOS bla
hodárnýf; 

2. bůh rozlič
ných vynálezů, 

jako ' lyrY' a flétny; 
3. bůh veřej- Obr. 23. Hermes (Neapoli s). 

ných ' hlasatelů, jsa 
sám hlasatelem bohu (x'1~v; {)-éCJV) a pofadatel obětí ; 

, 4. dárce obratné řeči (AbytOS facundus) a takto bůh obchodu, 
lsti, podvodu, chytrého zlodějství a křivopřísežnictví (xé~d'tpOS, n o-' 
AV~~01tOS, XAé1jJ{cp ~roV) ; , 

5. průvodce pocestných C~yé!tÓVtOS), a za tou příčinou také 
průvodce duší zesnulých do podsvětí (1jJvX,o'lCOfL1tÓS, 1jJvXayroyóS, X&l-

4* 
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;>tO~), jež někdy i mi hářejší svět z pOdsvětí provází (jako ku př. 
· Persefomi). Táktéž sesílá Hern1es spánek na oči lidské, kouzelnou 
berlou·jich se dotýkaje (ILXXIV 343, 445); a sny ('~Y'~'rro(J ovd(!rov); 

6. bůh tělocviku 
Ovayu1vtO~). Srov. lior. 
Cann. I 10. 

tlermes býval od 
pradávných věků v Ře
cku ctěn, obzvláště 

v Arkadii, v Athenách 
a v Samothrac·e. ,V do
bách nejstarších zři
zovány k jeho poctě 

na rozcestích tak ře
čené rE(Jp,a'iOf, )'ÓrpOl, t. j. 

hromady kamení, k 
nimž každý mimojdou
cí kámen přiložiti 
musil; ' později ' vešly 
v obyčej tak zvaně 

hermovky (E(!p,a'i) , 
čtverhranné, dole sú
žené pí1íře s hlavou 

Hermovou, kteréž 
směr cesty udávaly, 
jsouce nápisy a prů

pověďmi opatřeny. V 
tělocvičnách (gymna:
sUch, palaistrách) b}":" 
vala 'Z pravidla socha 
Herma jako vzoru 
svižnosti a obratnosti, 
jakož tam ·nescházel 
ani obraz Herakleův 

(symbol síly) ani Ero-
Obr. 24. Hermes Praxitelův (Olympia). tův (znak vzájemné 

lásky). 
Vyobrazován · býval Hermes v době. starší jako dúspělý muž, 

později však: v podobě štíhlého, bUjarého ·jinocha. Na hlavě měl 
nízký, mnohdy okřídlený klobouk se širokou střechou (~É-rlX(jO~) , 

, 
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na nohou krásné trepky ("a).a nM'tAa) s křídly, y ruce oerlu (U1](!,V- , 
"é'iov, caduceus). Na váse attické z V. stol. př. Kr. (obr. 22) zobra- . 
zen Hermes jako. dospělý muž, an_ rozmlouvá s . Athenou; . je.ho. 
c.estovnÍ klobouk. i hlasatelská berla jest na obraze dobře vyina
čena. Krásná bronzová' socha objevená v Herkulanu (obr. 23) pred
stavuje jej jakožto posla bohů, jenž právě na skálu usedl, oy si od
počinul; . však po
loha jeho nohou 
ukazuj e, že chce 
ihned vstáti a 
spěchati dále. Nej
slavnější jest so
cha jeho od Pra
xitela nalezená v 
Olympii (obr. 24 
a 25), dílo nevy
rovnané krásy a 
jemnosti. Hermes 
chová na levé ru
ce maličkého Dio
nysa; v pravé ru
oe vysoko zdvi
žené. držel nejspí
še hrozen, po 
němž děcko žá-

dostivě ručku 
vztahovalo. Jako 
bůh štěstí zobra-

zován Hermes 
velmi často s měš-
cem peněz, . tak na Obr. 25. Hermes Praxitelův (Olympia) . . 
př. na malbě pom-
pejské, kterou zde podáváme (obr. 26" kdež ovšem podstavec od
mysliti si třeba). 

10. Ares. 

CA(!'r;~, Mars.} 

Are s, syn Diův a tleřin, jest zvláštní zosobnění oněGh-o vla$t-, 
ností, které u Dia, Hery a Atheny slovy a(Jéto~, d(!éÍ a se označlljí. 
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Ares tlomerův jest zuřivý bůh bitvy, jenž radost má z lomozu vá
lečného a vraždění mužův. Domovem jeho jest Thrakie, sídlo di
voky-ch bojovných Thr'aků, země krutých bouří a zuřivé zimy. Ve 
válCe kloníva se Ares brzy na tu, brzy na onu stranu (d).).on~óoa).).o~ 
ll. 'V 831); 'pro krvelačnost nenávridího Zeus (ll. -V 890 n.). Také 
Athena nenávidí ho a často s ním v bojích ' se setkává, z nichž arci 
Ares bez pohromy nikdy nevyj de (II. V 853 nn., XXI 400 nn.) . 
Když obrněný (Xá).XéO~), ohromný (né).ro~tO~), zuřivý (lLawólLévoS, 
.ftoii~o~) Ares na voze válečpém do bitvy spěchá, provází jej De i
~1 o s (L1éllLo~ Děs) a Fo b o s (<1Jó{3o~ tlrůza), E r is CE~l~ Svár) a 
, ' E ny o ('Evvro bohyně vra-

I 

i. 

d.~~ ~~. 
~ , . 

, " " , 1 

.~mmlmlU"ml\ll"IU"Dm11\II"~I~:mllml\lllmlllllllll'~ 
Obr. 26. , ~er_~es dle malby pompejské. 

žedné války), pročež Ares 
také 'Evvá)./.O~ (I1. II 651) se 
nazývá. Proto také jmenují 
se zuřiví a krutí bojovníci 
d~'rí /.Ol, d~étgJlAOt a t. p. 

Deimos a: Fobos jsou 
synové Areovi a Afroditini, 
zároveň však jejich děti jsou 
také tl arm o n i a (Svor
nost) a E r o s a A n t e r o s 
(Láska a Protiláska). 

Ares nebyl tak hojně po 
tlelladě ctěn jako jiní bo
hové: v A thenách zasvěcen 
mu byl Areopag CA~éIO~ :ríá
yo~) se známým soudem 
hrdelním, k jehož zřízení 
podle báje Ares sám podnět 

, dal. Ve Spartě obětovali 
A;eovi Enyaľiovi mladé psy. Také v 'Arkadii a Elidě byl ctěn. 

Symbolem Area a bojovnosti jeho jest kopí, symbol krvavé 
pomsty, a ' hořící počhbdeň. ' Mezi 'zvířaty jsou mu povahou nej
bližší pes a s u p, , obyčejní to hosté na bojištích. ' 

Vyobrazován bývá Ares 'v podobě mladistvého, sličného muže, 
v jehož celé postavě neobyčejná síla se jeví. Někdy představuje se 
celý' ve -zbroji, jindy zase jen s přílbou na hlavě. Příkladem toh-oto 
druhu budiž nám socha, chovaná v l"ouvru (obr. 27), kteráž dříve 
neprá~em za Achillea byla pokládána. Ares Ludovisi ()br. 28) 
představuje boha sedícího a v dumání pohrouženého; u ,poQou jeho ' 
hraje si Eros. 

, 

1,1. Hestia. 

(Eú-r:ta, lúd1j, Vesta.) 

tl es t i a je,st panenská bohyně krbu a ohně krbového, symbolu 
to obydlení a usídlení. Takto jest tlestia bohyní ohně, podobající se 
Hefaistovi a Prometheovi, jen že u ní hlavně ona vlastnost ohně se 

' pozoruje, JeJlZ původenl 

iidé stálá sídla si obírají a 
dědiny a města zakládají, ' 
zříkajíce' se ži"óta kočov
ného. tlo·merbs tlznává 
sice posvátnost ' krbu :: do
mácího, však nezná ještě 

bohyně tlestie, kteráž te
prve u Iiesioda v ' tom 
smyslu se jmenuje (Theog. 
454). V hymnech homer ,. 
ských, kteréž povstaly 
ovšem po věku tlomerově, 
nazývá se i tlestia prvoro
zenou dceří Krona a Rhey. 
Na Olympu ohyvajíc ne
mění nikdy svého místa 
jako ostatní bohové (Plat. 
Paidr. P. 247 A). 

O lásku Hestle uchá
zeJi se Poseidon a Apollon 
(Hom. hymno Afr.' 21 nn.), 
ona však věčné panenství 
si vyvolila, na potvrzení 
slibu toho hlavy Diovy se 
dokládajíc, začež jí od nia 
té cti se dostalO'~ aby, ctěna 
hyla ' uprostřed domu ; na 
krbu a ve všech ch rámích. 
Domácí krb, střediŠtěm ' Obr. 27. Ares Borghese (v Louvru~. 
jsa života rodinného, sbli-
~uje takto I veškeren dům ve svorné lásce, a proto jest tlestia bo
hyní domácí svornosti, domácího klidu a požehnání. Za tou příčirlOu I 

ctěna bývá ' Nestia společně s Hermem: tlestia 'totiž'dako boh~Tně ' 
, , • ,i 



tiché, klidné domácnosti, Hermes jako bůh neunavitelné pracovi
tosti a píle a pocházejícího z nich požehnání. Poněvadž pak na krbu 
též se obětuje, jest Hestia' bohyní obětí a posvátného ohně obětního, 
pročež obětovalo se jí také vždy na počátku (odtud přísloví: dep' 
(E ór:ía~ a~Xéó{}al) a po skon-
čení hodů obětních; za touž 
příčinou ctila se Hestia i ve 
chrámích ostatních , bohů. , 
U krbu "domácího hledaJí:, 
útočiště všicknr z ,vlasti , vy - :' 
puzení a pronásledovaní, a 
takto jest Hestia jako Zeus 
t~ké bohyní všech útočiště a 
pomoci hledajících ; konečné 
jest tlestia strážkyní přísa
hy~ neboť skrze krb a stůl 
pohostinský přísahalo se 
Diovi (Od. XIV 158 n.). 
; Obec a stát jsou takřka , 
veliké rodiny; liestia jest 
tedy také ochranitelkou obcÍ 
a států. Proto mívala v rad
nicích nebo prytaneích zvlá
štní svatyně s oltáři, na 
nichž plápolal' věčný oheň. 

Kdy ž osadníci' z obce od
cházeli, aby v jiné zemi se 
usadili, brávali oheň s tohoto 
posvátného krbu rodné obce 
(XOLV~ Éóda), aby jej' rozže
hli v novém prytaneiu, jež 
založiti hodlali. , takto stala 
se Hestia symbolem občan-
ské svorno~ti, společného sÍ- Obr. 29. Hestia Giustiniani v Římě. 
dlení'" 'a ' společného " ctění 
bohů. Avšak i větší národní skupiny, zviáště měly-li společnou' 
bohoslužbu, mívaly společný krb nebo oltář Hestie (na př. v Del-. 
fech" na Delu, v Olympii) , Ba Hestia byla jaksi středištěm všeho ' 
pořádku života i přírodního i mravního, majíc nejsvětější své 
p,rytaneion na Olympu u Dia, kde plápolá onen věčný oheň ~e-
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beský, z něhož částku Prometheus druhdy vzav lidem na svět 
přinesl. , . , 

fi.estia měla jen. velmi zřldka ' zvláštní svatyně; obrazy její 
také nebyly mnoho ' 'y obyčeji; vyobrazovala se v podobě vážné 
ženy, někdy s žezlem, jindy s obětní miskou v ruce. Zdali zacho
vaná socha, známá jako H'estia Giustiniani (obr. 29), v skutku bo
hyni tuto představuje, nelze s, určitostí ' tvrditi. 

. - '. I 

"" ~,,:''--' ---

, , , ' 

E3 .. ~hové · 'nižšL. 

1. Bohové, k Diovi a :j'itým, bohům olympským příslušní. 
ty< 
~ 

a) O i ke. 
(.dlxlJ.) 

I 

D i k e (Spravedlnost), dcera Diova a Themidina (Hes. Theog: 
901), jest ochrankyně práva a soudů, nepřítelkyně lsti a nepra"'; 
vostL Když . soudce právo poruší, přich~zí Dike žalujíc k trůml 
Diovu, a proto nazývá se také .dl()~ 'ltdQéOQO~. (Srovn. níže »The
rriis«.) Jsouc ochranitelkou práva, dává Dike poklid a mír, a proto 
jest dcerou její Hes y chi a (Poklid) a sestrami Eu n o m i a ,a' 

E i r e n e (Zákonitost a Mír). Dike pronásleduje nešleGhetníka.,' 
vráží mu do prsou meč, který jí A i sa (Sudba) podala, a přivádí 
P o i n u (Trest), třeba někdy i pozdě, do domu jeho. ' 

Ale jakož zlého tresce, tak milUje ty, kdo kráčejí' po cestách 
práva,' Táž Dike slUje později A str a i a (Ovid, Met. I 149 n.). 

b) Themis a" Hory. 
«(8)É!U~, ~~al.) I 

j 

T h e m i s, dcera U ranova a Gaiha, druhá choť ' Diova (Hes:; 
Theog. 135, 901), j~st bohyně zákonitého pořádku v přírodě i v- ži~ 
votě lidském . . Již Homerovi , jest . Themis božskou, bytostí" kte:r;áž 
s Diem, pTáva chrání a sněmy mužů shromažďuje i rozpouštr (Od. 
II 68). Jsouc takto vůbec ochranitdkou božského práva v životě 
lidském, jest Themis zvláště záštitou pohostinstVÍ, jakož i útočiště 
všech utlačených (L'rotél~a) a nazývá se proto, ' tak jako Dike, 
.duJ~ :rUX~éO~O~ (spoluso.udkyně), Poněvadž pak zákonové Diovi 
(.dlŮ~ f;L.éyeXAOlO .ftÉ!LlÓ'U~) věštbami lidem se zjevují, jest Themis také 
věštná bohyně, kteráž, rak svrchu (str. 35) pověděno, po ,nějak~T 
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čas v Delfech před Apollonem věštby vydávala. Hlavní sídlo měla 
na nebi, r pročež nebeskou (ovQa:v!a:) se nazývá (Sof. EI. 1064). Na 
některých místech Hellady měla zvláštní svatyně. Vyobrazuje se 
obyčejně s váhami a rohem hojnosti. ' 

Diovi porodila Themis Hory a ' MoÍry. tlOfJl*) jsou zosobněné 
doby roční pravidelně 

se střídající. Jsou to 
lepokadeřavé, kvetoucí 
bohyně počasí a slu
žebnice Diovy, kteréž 
Olympu střehou a brá
ny jeho otvírají a za
vírají (ll. V 749), vše-

,mu rostlinstvu pohodu 
dávají a květ a ovoce 
v prav)'r čas poskytUjí. 
Hesiodos (Theog. 902) 
jmenuje jen tři Hory, 
dcery Diovy a Themi
diny, jež jsou: Eu n 0-

m i a (Zákonitost), 
D i k e (Právo) a E i
r e ne (Mír). Již z těch
to jmen jest patrno, 
že nepokládal Iiesio
dos Hory pouze za bo
hyně počasí a pravi
delného střídání dob 
ročních, nýbrž zároveň 
i za ochranitelky řádu 
a / míru ve společnosti 

lidské. 
Obyčejně jmenují 

se jen tři Hory; po-
Obr. 30. Eirene s Plutem ev glyptothece mnichovské). zději udávají se čtyři, 

jindy zase jen dvě. 
V A-thenách ctěny byly dvě Hory-: ThaUo (@a:).xaJ od 1tcD.).(iJ kvetu) ; 

I ' 

1) . W(!CX r;na,čí každou obmezenou dobu,jako den, rok, věk života lidského 
.,: ' v. _hlavních jeho dobách, totiž dětství, jinošství a dospělosti, t. j. tedy jaro, r 

léto, podzim. ' I 
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a Karpo (Ka:Qnro od Xa:Q1CÓ~ ovoce), prvnější jako bohyně jara, 
druhá jako bohyně podzimu (Paus. IX 35, 2). Ctění Eireny (Míru) 
zavedeno v Athenách teprve r. 374 pře Kr. po míru se SparfanY. 

Jakož , pak Hory vš-emu rostlinstvu vzniku a zdarů dávají, tak 
och'rai:íují i, život -lidský, jsouce živitelky a pěstounky TIl1ádeže. 

Vyobrazovány bývaly Hory buď jednotlivě, bud' pospolu a 
sice nejraději v podobě půvabný·ch, tančících dívek. Z dochova
ných vyobrazení nejkrasnější jest socha Eiteny držící v náručí 
mladistvého Pluta (ti)..ovro~ 'bohatství); jest to kopie slavného díla 
pocházejícího od Kefisodota, otce Praxitelova (obr. 30). Originál 
okrašloval kdysi náměstí athenské. ' 

I 

c) Charitky. 

(XáQtTé~, Gratiae). 

Charitky, podle Hesioda (Th,eog. 907) dcery Diovy a Euryno-
miny (EvQvvól1'1J, dal,ekovládná bohyně mořská, dcera Okeanova)" 
nebo podle jiných bájí Heliovy (slunce) a Aigliny (lesk), jsou světlé 
bohyně všeliké milostnosti a půvabnosti, zvláště půvabnosti spole
čenského života, sjednocenosti a svorné veselosti. 
, Homeros jmen a počtu Charitek určitě neudává; v ll. XVIII 
382 jest Charis manželkou Hefaistovou,a jinde (ll. XIV 267) sli
bUje Hera bohu spánku jednu z mladších Charitek, Pasitheu. 
O víc e Charitkách mluví Homeros i na jiných místech: tak Od. 
VI 18, kde se o nich praví, že služebnicím královské Nausikay 
krásu darovaly. ' 
. Nejobyčejněji jmenují s'e (podle Hes. Theog.909) tři Charitky ; 
A g I a i' a (Skvělá), Eu fr o syn e (Dobromyslná), T h a I i a (Kve
toucí). Charitky jsou všude, kde se lidé k společenskému veselí 
shromáždili, při hrách a tanci, při společných hodech, při , hudbě 
a zpěvu, ba 'ani bohům nevydařila by se bez nich žádná slavnost, 
žádný společný ples.! " 
, Také umění všelikého půvabnost pochází' od Charitek: proto 
jest Charis manželkou božského ' mistra Hefaista, proto ' "isou Cha
ritky pomocnicemi umělé Atheny a výmluvného I:ferma a proto 
i ' družkami dovedných a zpěvných lV1us, s nimiž často pohrávají, 
-křepčí' -a 1JeH; -z-á podobnými pak i3i~ami i'SDU 'iéi pTůvotlkyněmi 
Apollona a Dionysa. Že pak ani krása a láska nepoutá trvéŮe ,srdcí 
mlši.ch bez půvabu, jsou Charitky také družkami Afrodity a Erota . 
Také s · Horami bývají Charitky pospolu: jmenovány, jin~žto po-
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vahou Jaksi" se podobají, tak že dle hymnu na Afroditu: v. 95 prá
v.em o nich říci se může, že ke všem bohům se druží (fféoiól nlYótV , 
h;Ctt~t~ov6l ). , , 

Nejdříve, a to od pradávna, byly Charitky ctěny v Orchomenu 
boiotském, kde 
prý král E teokles 
uctění jejich za
vedl. Ve, Spartě 
ctěIiy byly jen 
dvě Charitky, . 

K let a a F a ě n-· 
na; rovněž tak 
bylo tomu v Athe
nách, kde se při
pon1Í:nají Charitky 
A u x o a 'li e g e
m o n e (Paus. IX 
35,2). . 

Charitky vy
obrazují se oby
čejně tři pospolu, 
a to v podobě tan
čících kvetoucích. 
děvic s obličeji 

. ušlechtilými a dů
věru vzbuzující
mi. Starší umělci 

řečtí vytvářeli 
Charitky obleče
né , v šat dlouhý, 
až na zem splý-
. vající ; takové . 

byly na pře Cha-
Obr. 32. Kleio ve Vatikáně. dtky, jež stály 

u' vchodu akro
pole' athenské, jsouce obecně za dílo filosófa Sokrata pokládány 
(Pausanias I 22, 8a IX 35, 7). As od III. stol. pře 'Kr. vešlo voby
čej zobrazovati Charitky b~z roucha, ,any tančíce vzáJemn,ě . se : 
objímají. ' , , 

~Movóca, Musae, Carnenae.) 

M u s y jsou dcery Mnemosyny (Pamětí), starobylé to bohyně 
prvého pořádku světového, a Dia(lies. Th,eog. 60). Mnemosyrte po-

" r. - ' " ' rodila je ~vPierii 

Obr. 33. Urania ve Vatikáně. 

1) Hes. Theog. 76 nn. : 
"EVVSfX .fTvylX't~(!~~ (.t~yáJ.ov du) ~ E1(Y,~yIXVilX~, 

blíže , hory Olym
pu. liomeros 'jme
nuje 'buď jen jed.:.' 
nu . ,Musu; bohyni 
zpevu, anebo mlu
ví o nich Y počtu 
množném, 'jmen a 
počtu nikde ne':' 
udávaje. Jen 'v 'Od. 
XXIV 60, kteréž 
však místo" jest 
pozdějšího půvo

du, se praví, že 
Mus je devět. Te
prve 'liesiodos u
vádí jména , Mus, 
a to: ,Kleio, Euter
pe, Thaleia, Mel
pomene, Terpsi-

chore, Erato, 
Polymnia, Urania, 
Kalliope). 

Musy liome~ .--, 

rovy jsou vesměs 
jen bohyně zpěvu', 

které ! na Olympu 
ob}Tvajíce (ll. II 
484), bohy zpě
vem obveselují (ll. 

KAH:D 't' Ev'tÉ(!1t'1 1:~, ®eXA.Hcl 't~ MfA.1tO(.tÉV'1 'tE, 
TS(!11nxó(!'1 't' 'E(!lXuJ 'tf, IIoA.v(.tv~1X 't' OV(!lXvír; 'tf, 

KC(H~ó1t'1 .fT'. ť;' ďb 1t(!OCf~(!f(jul1:'1 EO'Ú~ cX1tIXO'ÉroV. 
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I 604) a pěvce pozemské nadšením ku zpěvům epickým podněcují. 
Proto nazývají se pěvci (básníci) syny a miláčky M us, a proto vzý~.:· 
vají pěvci 'na počátku zpěvu Musy o pomoc (Od. I 1). Thaniyris 
však, slavný pěvec, jenž zápasu s Musami se odvážil, ztrestán byl 

Obr. 34. Polymnia v Berlíně. 

od nich sle
potou (ll. II 
594 nn.). 

Hesiodovy 
však Musy 
dbají také 
tance, a po
zději působ

nost Mus na. 
všecka umě-;

ní ' vůbec se. 
rozšířila. 

lVlusy zvlá
ště ctili Thra
kové, kteří z 
okolí OJym
pa z Pierie 
do Boiotie k 
Helikonu se, 
přestěhovali. 

Tu zasvěce-. 
ny ,byly Mu
sám . posvát
né_ ' prameny _ 
Aganippe a 
Hippokren~ , 
(oří ,pramen, 
poněvadž 

prý odkryt 
byl zakopnu
tím okřídle-

ného oře Pegasa), při , nichž Thespijští slavnosti Mus konávali. 
Odtud pak rozšířilo se uctění "družných těcht<,) bohyň i na místa 
jiná. Zvlá~tě rády obývaly prý na horách I!.eibethronll a Parnassu 
jehožto pramen "Kastalia, na úpatí se prýštící, by l 'Úm zasvěcen; 
záhy však rozšířilo se uctění jejich po celé Helladě , a podle nej~ 
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hlavnějších sídel svých nazývají se Pierides, Olympiades, Helico'
niades, Parnassides, Castalides. 

Za pozdějších dob vyměřováno Musám rozličné působení, a 
podle toho dávaly se jim také rozličné příznaky. Tak"K a II i ope 

(Krásn ohlasá) ~ ' 
bohyně epického 
zpěvu , vyobra
zovala se s vos
kovanými tabul
kami a rylcem ; 
Eu t e r p e (Utě
šitelka), bohyně 
zpěvu lyrického, 
s flétnou ; Me I
p o m e ne (Pěv
kyně), bohyně 

tragoedie, s tra
gickou škraboš
kou v ruce a s 
hlavou břečta-
nem ovinutou; 
T h a I e i a (K ve-
toucí) , bohyně 
zpěvu pastýř-

ského a kom oe
die, s berlou pas
týřskou neb škra
boškou komic-

kou; E r a t o 
(Milostná, 'obr. 
31), bohyně bás
nictví erotického 
(rni1ostného) , S 

Obr. 35. Nike Painiova v Olympii. kitharou; T e r-
psichore 

(Křepčivá), musa tance, s .lyrou; Kle i o (Zvěstovatelka, obr. 32) , 
musa dějepisu, se svitkem papyr,u (knihou) v ruce; U ran i a (Ne
b~šťanka, .obr. 33), rft1usa ~věz9ářství, s globem. Pouze I? o ly tr,l n i a 
(Zpěv9hojná) , bohyně zpěvů náboženských, nemá zvláštních odznakll , 
nýbrž halí se, v zamyšlení jsouc pohroužena, ve svůj šat (obr. 34) . 
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Mimo tyto jmenovány bývají tři Musy starší: .Melete ; (Pečli
vost), Mneme (Paměť) a Aoide (Zpěv); jindy činí se zmínka ·jen 
o čtyrech, jindy' zase o sedmi neb osmi Musách. Musy pokládají se 
obzvláště za průvodkyně Apollonovy, jenž proto jako vůdce jejich 
nazý.:vá se Musagetes (Movó~rh:lJs). Viz svrchu obr. 15. . 

Jsouce bohyriěmi a družkami ApolIonovymi . znají Musy takě 
budoucnost a jsou takto ' zároveň bohyněmi věštnými. , 

e) Nike. 
(Nt,tlJ, Victoria.) , : 

N i k e, bohyně vÍtězství, dcera Stygy (Hes. Th. 384), jest ne,.. 
rozlučitelnou průvodkyní ' Dia, ' jemuž v boji se zbojnými Titany po 
ruce byla, a ' taktéž , Atheny, kkrá i sama Nike bývá jmenována. 
Zeus a Athena všude vítězí; proto Nike nikdy jich neopouští. Z téže 
příčiny provází" tak'~ Afroditu. Nike l1častnÍ se všelikých zápasů, 
válečných, . niusickych i gymnických, udílejíc sladké vítězství 
(yAV%VJ'úJ~.}o'S) : · Přebývá u Dia na Olympu. 

Vyobrazuje · se obyčejně okřídlená . (X~vóó:n;u~os, zlatokřídlá), 
s vítěznou páskou(nxw!a) ve vlasech a s v~ncem neb palmou v ruce; 
rovněž se ' zbraní a kořistí vítězoslavnou. Z památek zachovaných 
nejpamátnější jest socha Niky od Paionia z Mendy, postavená 
v Olympii od Messeňanů z Naupaktu na památku vítězství nad 
Sparťany u Sfakterie r. 425 pře Kr. Torso její objeveno bylo r. 187$ 
při výkopech, Jež vláda německá podnikla v Olympii (obr. 35) ~ 
Stála pak bohyně na 9 m vysokém, trojhranném podstavci, jsouc 
představena, kterak s nebes na zem s'e snáší. ·V pravici měla nej", 
spíše ratolest vavřínu, kdežt6~ zdviženou rukou levou držela cíp 
svého pláště, jenž záhyby ' svými tvořil malebné pozadí. Jiná 
slavná sochct bohyně. jest Nike z ostrova Samothraky, kterou dal 
postaviti n'éjspíše Demetrios ' Poliorketes na památku svého vítěz
ství nad Ptolemaiem (r. 306 pře Kr.). Bohyně zpodobena, jak stojí 
na přídě lodní a: ohlašuje polnicí vítězství Demetriovo. Socha byla 
odkryta v ' 1. ľ873-1879 rakouskou výpravou a chová se nyní 
v Louvru. 

f) Hebe a Ganymedes. 
('H{hl, ravvp:ljo7Js.) 

tl e b e, Diova ,a' Ueřina dcera (Hes. Theog. 922), bohyně kve
toucí mladosti, jest služebnicí bohů olympských, jimž při hostinách 

Obr. 28. Ares Ludovisi (v Římě). 



// 

Obr. 31. Erato (ve Vatikáně). 
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nektar nalévá (ll. IV 2)', . jindy ,též jiné služby konaHc OL V T2:2, 
905); l\tlimo to jest Hebe prů-vodkynÍ Afrodity; ' zároveň : s Horami" 
Nymfami I a Charitkami, s nimiž bavívá se nezřídka tancem. " 

Nejznámější jest Hebe jako manželka Herakleova, jemuž ne,
přátdskou Her u 
konečně usmířila 
a požívání blaže
nosti ve společ

nosti ,bohú pojisti
la. Vyobrazována 
bývá na reliefech 
a vás ách bu ď ve 
společnosti Hera
kleově, buď kte
rak bohům nekta
ru nalévá. 

O anym e
des, syn trojské
ho krále Troa, ji
noch velesličný" 
j<ejž Zeus, krásou ' 
jeho jsa okouzlen~ 
dal orlem svým 
do' Olyinpa unésti, 
aby jej učinil číš-

níkem svým 
(Hom. ll. ' V 266, 
XX 332 nn.) .' ' Ná~ 

hradou za syna 
dal otci .ieho vě
trorychlé Kone, 
na jak~7ch boHové " 
jezdívají , ' (U: ',' V 
266, ' hynin:.,; ~ni ., Obr. 37. ,Ga\1'ymedes ve ' Vatikáne. ; 1,1 ' 

Afr. ' 210), · nebů. ' k, \,IC. ",,!<:.ď~~ď' 

podle jiné báje zlatou révu, dilo Hefaistovo. Gánymede~s ~ VYObÚl'
zován býval buď kterak jej orel do nebe unáŠÍ, aneb kterGlk :orlu 

' . _.. '. .,' I I . ' . - " . - . . '. :.::, ,, - . , 'I 

nektaru 'naléva. ' PrvníhO" dř'lthu byla n. př. slavná bronzová socha, 
od Atheňana Le0ch~r~(IYt: st91. př. Kr.), na níž chváleno ' zvláŠtě, 
že orel tak jemně : Ganymeda unášej, jakoby věděl, koho 'ilese a 

Mythologie Řekův a Římanův, 6. vyd, 5 
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komu. Zdařilá kopie její zacha-vala ' se až na naše časy ve Vatikáně 
(obr. 36). Příkladem druhého způsobu může býti- 'socha, chovaná 

' rovněž ve' sbírkách vatikánských '(obr. 37). ' 

g) AskJepios. 
('AiJXA7j1CtÓS, Aesculapiu.s.) 

A s k I e' p i o s, bůh lékařství, jest syn Apollonův a nymfy Koro
nídy, Apollo ' přenesl jej hned po narození na horu PeIion v Thes
salii, kdež byl vyučen v lékařství od moudrého Kentaura Cheirona. 
V umění svém předstihl však daleko svého učitele; dovedU nejen 
všechny nemoci vyléčiti, nýbrž i "také křísiti mrtýé. Poněvadž pak 
nikdo neumíral, stěžoval si na to bůh smrti u Dia, jenž~ušitele řádu 
světového blesky svými , usmrtil. . 

Asklepiovi dostalo se po smrti božského uctění na hojných 
místech. Nejstarší sídla jeho' kultu byla v Thessalii; odtud rozšířilo 
5e leho <;tění po celém Recku. Nejslavnější byla' jeho svatyně v Epi
dauru, spojená, s rozsáhlou nemocnicí a rozličnými jitiými budovami. 
Z četných zde nalezených nápisů a skulptur poznáváme, že léčilo 
se tu způsobem dosti primitivním; zvlášť oblíbena byla 'inkubace, 
t. L' nemocný ulehl si, a ve snách zjevil se mu bůh a buď jej ihned 
uzdravil, neb poradil mu, co má činiti.i) Z Epidauru byl kult Askle
piův r. 420 př. Kr. přenesen do Athen, kdež byla proň zřízena roz
sáhlá svatyně ('AúXA'fj1luiov) na jižním svahu akropole.2

) Před tím 
ctili Atheňané léčivého boha A m y n a (od ap/vvCiJ pomáhám) , jehož 
malá svatyně byla před lety objevena jižně od Areiopagu.3

) Když 
zaváděn byl do Athen kult Asklepiův, byl právě knězem Amyno
v3rm tragický básník Sofokles; za to, že laskavě přijal nové bož
stvo; byl sám po smrti ctěn jako heros Dexion (od ďÉXOlUxt přijímám) . 

ASk!epia předs~avovali 'si Rekové jakO' moudrého, 'laskavého 
starce, jenž oděn jsa v dlouhý řasnatý šat opírá se o hůl, po níž vine 
se had, symbol života stále se obrozujícího.' Tak zobrazen jest na 
př. ve výrazné soše neapolské (obr. 38). Zasvěcen mu byl kohout, 
Jenž mu býval také obětován. Známp, že Sokrates umfraje uložil 
přátelům, aby nezapomněli za něho obětovati Asklepiovi kohouta 
(Plat. Faid. 118 A). 

1) Srv. spis H. Vy s o k é h o, Epidauros a tamní léčení (Lidové rozpravy lé
kařské čís. (5) ~ Praze 1905. 

2) Srv. o tom Grohovu Topografii starých Athen str. 293 nn: 
3) Viz plán svatyně té v 'O-r o h ov ě Topografii str: 103. . 

6"i 

Dcera Asklepiova jest Hygieia rTrlcia, Zdraví), jež zobrazována 
byla s hadem v ruce, jejž z misky napáj-i. 

2. Bohové osudu. 

a) Moiry. 
(MOL(JOCt, Parcae.) 

~lovo ~oi(Ja značí »díl« nebo ~>podíl{(, zvláště podil života, člo
věku: při -narození jeho přisouzený, t. J •• , časživota a spojené s ním 
příhody, jakož i smrt. Podle toho jesf :'M o i r a bohyní osudu, a to 
zvláště všeho neodvratného v životě lidském ' (jako smrti - Od. 

_ XVII 326), pak také toho, co na svobodné vůli , člověka nezávisÍ, 
jako narození a smrt, štěstí a neštěstí a t. p. Již svrchu (str. 21) bylo 
pověděno, ~e Moiře i Zeus jest podroben, ač zase jinde jeví se Zeus 
vládcem osudu; tuto neshodu lze asi takto si vysvětliti ; osud jest 
podle mythologie řecké svrchovaný zákon přírody, jejž bohové do
brovolně podle své vůle vykonávají. Takto vysvětlí se, co zde 
onde se pravÍ, že by to neb ono »proti osudu« bylo se stalo (VnE(J 
P,OL(HXV, vnÉ(Jp,o(Jov, V1lE(J oclúocv), kdyby Zeus neb jiný některý bůh 
j'eště v čas nebyl zakročil; proto také povstala víra; že osud upro
šením bohů lze změniti neb odvrátiti. Již Homero~, ač obyčejně jen 
o jedné Moiře mluví, přece uznává také na dvou místech více Mok 
(II. XXIV 49 Moi(Joct, Od. VII 197 iÓ.cJ{}cf;). Teprve :Hesiodos jmenuje 
tři Moiry a to: Klotho, Lachesis a Atropos, dcery Dia a Themidy 
(Theog. 904). K lot h o os~d lidský rozpřádá, L ~ che s i s dále jej 
rozvijí a A t rop o s ukončuje. Podle toho yyóbrazují se Moiry 
někdy v podobě stařen, jindy zase s tváří vá~1tých panen, a to 
Klotho obyčejně se vřetenem v ruce, Lachesis · ~ : globem, na němž 
osudy vyměřuje, Atropos, kterak ukazuje 'na slunečních hodinách 
hodinu smrti, neb čte v kniz;e Života a t. p.Avšak Moiry nevládnou 
jenom nad osudem lidským, nýbrž znajíce . všecky věci , a tajemství, 
zvěstují zpěvem věci budo1:lGÍ yůb.ec. Takto jsou Moiry také bohy
němi vyššího pořádku sv~tového, kteréi dl,e 'lí~ení Platonova (Stát 
X, p. 617 C) sedíce na vysokých ' křeste'clÍ v rouchu t bělostném 
s hlavami ověnčenými, předou nit nutnosti, provázejíce při 'tom ne
beskou harmonii sfér zpěvem svým; Lachesis pěje o ' minulosti, 
Klotho o přítomnosti, Atropos o bQdoucnosti. - Ve Spartě, V Ůlym
pii, Korinthu a jinde měly chrámy a oltáře. 

Totéž skoro co Moira znamená u 'Hom~raA i s a (Atd~) ; srov~ 
ll. XX 127, Od. VII 197. 

5* 
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,0) _ Ai-e a Litai. ' 
-(''A,T'lj, AlTa!.) 

A t e znamená Řekům nezkrocenou vášeň a zaslepenost mysli, 
která člověka jako zlý nějaký ósud přepadši k činům přenáhle-

)lým a nepravým uchvacuje,. U Homera jest Ate obyčejně jen po
nětí neosobné, ježto bohové' sami lidi oslepují a takto do viny za
vádějí. Podle některých však míst jést Ate m'ocná bytost božská, 
dcéra, Diova (lL XIX 91 nn.), která z prvu mezi jinými bohy na 
Olympu obývala,až i Dia zaslepivši -s Olympa na zemi svržena · jest 
01. XIX 126 nn.) ., Na zemi- 'pak kráČÍ po tichu, půdy nohou se ne
dotykajíc, 'nád hla\TamÍ lidí (ll. XIX 91); ač tedy příchod její sotva 
lze:ipozorovati, zpusobuje přece hrozná neštěstí (ll. IX 505). Co 
však Ate .'zaviní, to napravují Litai (Prosby), které za Atou zvolna 
následtijíce ji provázejí (ll. IX 502 nn.). Také Lit a i jsou dcery 
velikého Diá, jsou však chromé, plny vrásek v obličeji a křivooké, 
pi'OČBŽ za rychloá Atou jen zvolna se vlekou a ovšem p o zdě po 
úÍ přicháiejí. Však i takto Činí' seč jsou a prospívají tomu, kdo jim 
důvěřuje; ale ,kdo jich nedba, na toho Atu tím více svolávají. He
siodos' nazývá Atu dcerou Eri9Y (Sváru - Theog. 230). U básníkú 
tragiCkých ' podobá se Ate Nemesi. 

c) Nemesis a Adrasteia. 
(NÉ!J,éOlS, 'Ad'QC((jUla.) 

N,e m e s i s (od Vfl-LCU udíleti) jest bohyně, která lidi podle zá
sluhy št,ěstím neb neštěstím daruje. Když člověk pravou míru věcí 
porušt když neobyčejným štěstím jsa zaslepen, zpupných činů se 
dOPouš'ÍÍ, tenkráte 'zvláště zakrOČUje Nemesis a tresty a neštěstím 
bez ustání jej s~íhaj íc pokoje si nedá, pokud rovnováha se nena
vrátí,. pokud zákonu mravného pořádku zadost se neučinÍ. Proto 
jest N·emesis , obzvláště trestající bohyrií pomsty, která pychu. lid
skou srážejíc ,nepřipouští, aby, kdo-- blažeností rovnal se bohů~ 
kteří samojediní těší se štěstí nezkalenému. 

U Homera není Nemesls ještě' bytostí božskou; teprve řiesio
dos '(Theog. 223) naz)'rvá ji dcer~u Noci (Nv~), V Řecku byla Ne

, mesis' ctěna zyláště v attickém Rhamnuntě, pročež také Rhamnusia 
se nazýVá., 

Vyobrazována b~~ala NemesÍs v' podobě panenské, vážné bo
hyně, ,kteráž zamyšlen~\ hledí v ' roucho~ k ňadrům vztažené. , Přf-
zmiky její jsou: uzda, meč, bič. . 

G9 

Nemesi Rhamnuntské velmi se podobá bohyně Ad r a s t,'e i a., 
jejíž původně asijské jméno vysvětlovali si Řekové ve smyslu 
dvcm:ód'QaoTos, t. j ~ arpV%TOS, jíž nelze uprchnouti. Ale vlastně :ťJyl2. 
Adrasteia bohyně asijská, významu docela jiného nežli Nemesis, 
nejspíše totožná 
s Rheou Kybe
lou. Heros Adra
stos vystavěl,. jí 
v , Kyziku v Malé 

Asii svatyni. 
Také Adrasteia 
vyobrazovala se' 
zamyšlená s pří

znaky míry ('l'(;ij
xv ..;-). 

d) Tyche. 
(TvX'lj, Fort~tUCf,) 

Fors,) 

Ty che, 
dcera Okeanova 
a Tethyina (Hes. 
Theog. 360), jest 

, bohyně , šťastné 

náhody. Jest to 
bohyně blahočin

ná, o budouc
nost pečlivá; na 
pomoci její zá~ 

VISl zdar pod-
niklI lidských, ba " 
blahobyt celé ze- ' 
mě. Jsouc takto 

,i,', 

Obr. -39. Tyche z Ostie (ve Vatikáně), " 

dárkyní štěstí ! 

': JiOsí' v rukou roh hojnosti (cornu "copiáei' kozy Ainaltheie " (v: str. 
22), aneb chová mladistvého : Pluta (nAOV;~S, Bohatst~í), -a ha
zýváse TVl'lj aya{}rj (bona Fortuna, dobrá Náhoda). 'Mimo to byla 

, Tyche, ctěn,él ' jako strážkyně a záštita ' óbc1 (L'cJulQa) a pok~ádala 
se ' " ,"tom významu za ;: dceru Dia Osvoboditele (Z.'EléV{tÉ~LOs):"Za 
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pozdějších dob, zvláště, za doby hellenistické a římské, ctila roz
ličná města zvláštní své Tychy, ' kteréžto daimonům a geniům (viz 
níže) těchto míst se podobajíce, na rozkaz IJiův mezi lidmi se 
zdržovaly, nad právem a bezprávím bděly a jedrlOtlivcům i obcím 
blahobytu poskytovaly. Obr. 39 představuje sochu Štěstěny z Ostie; 
v pravé ruce ,má bohyně kormidlo na znamení:, že , řídí osudy lidské, 
v levé drží roh hojnosti, zněhot' uděluje lidem požehnání. Ještě 
krásnější jest jiná socha vatikánská, obr~ 40, kopie slavné bron
zové sochy od E.utychida, žáka Lysippova; představuje Tychu 
města Antiochie nad Orontem (v Syrii) , ana sedí na skále. Ja
kožto ochranitelka města má na hlavě korunu hradební, jako bo
hyně úrodnosti drží v p'ravici klasy. , U jejích nohou vytéká ze 
skály řeka Orontes. 

3. Bohové zjevů nebeských. 

a) Helios. 

("HAWS, 'BÉAlO; , Sol.) -

li e 1 i o s, bůh slunce, jest syn Titana Hyperiona (t. j. Vysoko
kráčejícího, pročež se Helios také (Tné(!Wu{01JS nebo (T1ié(!írov nazý-

, vá - Od. I 8 a , 24) a Titanky Theie (Hes. Theog. 371 nn.) anebo 
Euryfaessy (hym. 31, 2); jmenuje se proto také obzvláště Titan. 
Helios jest bůh krásný, mohutný a bUjarý, s jiskrnými zraky a 
zlatou kšticí, kolem níž světlá koruna z jasných paprsků se vine .. 
Každého dne převáží Helios skvow'cí vůz slunečný přes kl,enbu ne
beskou, bohům i lidem světlo přinášeje: z rána povstává na vý~ 
chodě z Okeana a na več,er snáší se na západě u bran Heliových, 
kterýmiž do temnoty se vcházÍ, zase do Okeana, aby bujní jeho 
ořové ,tam si poodpočinuli. V noci však pluje ha zlaté lodi" kterou 
mu Hefaistos zhotovil, zase 'od západu k východu, kde má skvostný 
palác (krásné popsáÍ1.í jeho viz Ovid. M,et. II 1 nn.). Také se bájilo, 
že Helios phije po Okeanu po zlatém poháru; tak pělo .něm na př. 
chorický b~sník Stesichoros z Himery sicilské (z konce VII. a za~ 
Mtku VI. stol. př. Kr.). Helios ~nazývá se někdy jasným okem nebe 
anebo Dia. Za tou příčinou vidí , Helios a slyší vš'ecko ('~ náv-r:' if/Jo~ij 
~al nán' ~1iaxovét ll. 'III 277, Od. XI 109), prozrazuje všeliká tajem
stvi, ba tresce i sám nešlechetné (Sof. Oid. na Kol. 869). Jindy zase 
nazývá , se lielios axá",as (rieun'avený), '~AÉXt:ro(!, f/laÉttrov (zářící)~ 
.~6{",{jQO-r:o~ (sm.r~elníkům zá~í<;í), u(J1fJtp,f3(!o-r:os (lidi 'oblažující) a t. 

~ . . . '. 
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p. Příjmí tlloif3os dostalo se mu teprve později za doby, když s Apol
Jonem byl ztotožňován. 

Na ostrově Thrinakii má lielios sedm stád krav a sedm stád 
beránků, každé , stádo po padesáti kusech, a stáda ta nikdy se ne

rozmnOZUJl a nikdy 
nezmenšují (Hom. Od. 
XII 127 nn.). Strážkyně
mi jejich jsou dvě víly, 
f a e t h u s a a L a m
p e t i e (Světlá a Zá ... 
řící), kteréž Neaira 
(Mladostná) li eli oví 
porodila; ze stád těch 
radost má HeHos, kdy
koHv na své dráze ne
beské vystupuje a se
stupuje. (Již Aristote
les [fr. 175] vysvětlo
val, že těchto sedm
krát padesát krav zna
čí tolikéž dní, a oněch 
sedmkrát padesát be
ránků to1ikéž nocí roč
ních, ježto . meslcny 
rok Řeků měl jen 50 

týdnův po sedmi 
dnech.) ManželkaHe-
1iova jest Perse; ta po
rodila mu A i e t a na 
východě na ostrově, 

řečeném " Aia ,a kouzel
nici K i r k u na zápa
dě, na ostrově téhož 

Obr. 40. Tyche z Antiochie nad Orontem (veVatikáně). Jmena (Aia). Také 
f a e t hon byl Heliův 

syn, jemuž Klymene byla matkou. Když Paethon dospěl, odebral se 
do paláce Heliova a tu dovedl toho mnohými prosbami, že mu otec, 
ač nerad, dovolil, aby směl. po jeden' den vůz slunce říditi. Avšak 
nezkilše'ný Paet~on 's dráhy se uchýliv, málem z; el11 i by 'byl zapálil, 
a tu zabil jei ieus bleskem~ a nešJastný Pa,ethon spadl do řekyEri.-
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danu.--Sestry jeho {H).uxďt; nebo lPO:é1CJ-ovnáďéS oplakávaly mHertého 
bratra s tak nezkroceným hořem, že proto v olše nebotopoJy byly 
proměněny; ze slz jejich povstal jantar CI}'Aé~-rQOV Ovid. Met. II 1 Dn,). 

tIelios ctěn byl na mnohých místech Řecka, zvláště v Korintnu, 
.v Argu, v Elidě, a nejvíce na ostrově Rh o d ll, kde vypínala se 
ohromná, 70 loket (asi 32 metrů) vysoká socha jeho, potítaná mezi 
sedm divů starého světa1). Postavena byla na památku toho, že 
r. 304 př. Kr. Rhodští šťastně př'ečka1i obležení Demetria Poliorketa. 
Každý prst sochy byl tak veliký, jako bývá jindy celá socha; pa
lec dosahoval takové tlouštky, že jen největší mužové mohli jej 
obemknouti. Avšak tento koloss rhodský~ jehož tvůrcem byl Chá
res z Lindu, -stáj pouze 66 let; r. 223 př. Kr. povalen byl zemětře
sením. Že by -byl stál s roztaženýma nohama nad vchodem do př! 
stavu, tak že pod ním lodi plouti 1110hly, jest lichá bájka, o které 
s taří spisovatelé ničeho nevědí. 

řIe1iovi obětovali se koně a vůbec i ,jiná zvířata, zvláště bíl á. 
Zasvěcen byl mu k o h o u t, hlasatel blížícího se dne. 

b) Selene. 

(EéA'1v'lj , Mljvr;, Luna.) 

Sel e n e, bohyně měsíoe, jest dcera řIyperionova a Theina 
Uies. Theog. 371) a takto sestra řIeliova a Eoina. Také Selene jest 
bohyně sličná, krásná paní na nebi, před níž ostatní hvězdy bled
nou, když v úplné kráse své se objevL I ona jezdí na voze jako tle
Hos a -Eos, zemi líbezné světlo přinášejíc, avšak vůz její tažen jest 
zpravidla jen dvojspřežením, buď oh'í neb mezků nebo i krav, a po
'hybuje se tedy povlovněji po báni nebeské nežli bujným čtyrspře-
žením chvatně unášený vůz řIeliův. Taktéž představovali si ji Ře
.kové, ana 'sedíc na koni neb na mezku po nebi se ubírá. O Seleně 
vůbec nemnoho jest bájí; nejcastěji vypravuje se o lásce její , ke 
-krásnému - jinochu E n dy mi"o n ll. Endymion byl syn eHdského 
krále Aěthlia (aé{tAos, zápas),_ který později do Karie se přestěhoval. 

-- Dle jíných zpráv byl Endymion lovec neb pastýř v Karii, ,jenž obý-
val vle.snatém pohoří Latmu. Ve ska1J1Í sl~Ji -hory Latl)1uspí ,En-

, ,I 'I' 

1) Stař( - ďčít~Ú ,:,~edm , divů ,sv~ta,jež jsou: Chr~Jn 'Diany ef~ssk.é, pomník 
krále Maussolla y ' Haiikarnassu, . kovová socha" :sluncé na . Rhoďi1 (vůbe<;: jen: 
-kolo~'srh'ods~Ý);' soctia Di~' 9Iy __ ~psk~hO ~, O'iYm'pi}, . p~'lác,, ~ráľe '~y~a y}:~baÚm~'ch, 
hradby babylonské, " jež ' vystaviti 'dala ' Senľi'rafuis; : ~C pyramidy ,egyptské .. -~< '- ' :; 
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dym ion jsa pohroužen v ustavičný spánek, zůstávaje věčně mlád a 
svěží; každé nocí snáší se, tap1 Selene k milovanému jinochu, aby 
jej líbala a II něho pomeškala.- Dle báje elidské porodila Selene 
Endymionovi pad~sáte dcer, čímž vyrozumívá se p~desátměsíců, 
po kterých olym
pijské hry v Eridě 
vždy _ se opakují. 

Slavnostní dno
vé Selenini byli 
dnové úplňku a 
obzvláště úplněk 

v čas jarní rovno
dennosti. Později 

směšovalo se jmé
no Seleny se jmé
ny Artemidy, řIe
katy a Persefony, 
a Selenenazýva
la se také P oibe 
od té doby, co lie
lios-také Foibos se 
jmenoval. V obra
zích . jest Selene 
docela podobna 
Artemidě, jen že 
mívá · plnější obli
čej, zrovna jako 
obrazy Helia od 
obrazů Apollona 
právě : jep . Hrn rQz
díle~ ~e li~.í. . Pří
kladem budiž nám 
socha chovaná -ve 
Vatikáně' ~ ' oby-
čejně, ' ač· ,neprá-

. ObL 41 ,. Selene , v,e Vatikán~ .. ' 

vem, za Dianu pokládaná (obr. 41). K ní patřila kdysi socha spícího 
Endymiona, na neJž bohyně s láskou pohlížela. Ve východním štítě 

, p';~rt~e,íi9JÚ~,~ \d~ bi~p ~ :~9Qrai~enq nar()zení bohy~~ .At!I-~#f; ;1?,yla)p~
::Aob~na, S~l~n~~J j~k ,,~esvýrq : ~~:v.~rp~pře?í~ , ~lQ mQře~~ ' ?~l~l1,L __ .. 
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e) Eos. 

('Hro~, ClEmS, Au-rora.) 

E O S, dcera tIyperionova a Theina, sestra tleliova a Selenina, 
jest bohyně zoře a ranních červánků. Na úsvítě povstává růžovitá, 
lepQkadeřavá bohyně v rouše· šafránovém (Qoaoaáx'tv).,os růžoprstá, 
é'l)1tAÓXap,Os krásnokadeřavá, X(jOX61tén:).O~ šafi-ánorouchá, 11~lyÉvétllC 
ráno~odá) se zlatého lůžka (x~vóó-8:~ovos, et.ÍftQOVOf; zlatostolná, lepo
stolná), aby rychlým spřežením bělostn,ýcj1 neb' růžových koní na 
nebe se vznesouc (Od. XXIII 244) . pozemšťanům světlo přinesla 
(Aa$1:1t(Jorpa1s, rpaésg;óQoS). - ~os povznáší se podle · Homera z rána 
se . svého lů"žka (ll. XI 1) anebo z proudu Ok~ana (ll. XIX 1 n.), 
avšak o západu jejím básník ničeho nepraví; ona jest tedy jen bo
hyně začínajícího dne a denního světla vůbec, ale nikde neoznačuje 
.den celý. Později teprve bývá směšována Eos s tl e m e r o u eHp,ÉQll 
Den, podle tles. Theog. 124 dcera Nykty a Ereba, t. j. Noci a Temna). 

Eos miluje všecko krásné, zvláště jarý květ mladosti a unášÍ 
násilně, co nechce jí býti po vůli. Tak unesla Kleita (Od. XV 250), . 
K'efala ' (nes. Th. 986), Oriona (Od. V 121) a syna trojského krále 
Laomedonta, sličného T i t hon a, kterýž stal se jejím manželem. 
Eos . vyprosila mu od Dia nesmrtelnost, zapomněla však vyptositi 
mu také věčnou mladost. A tak obývala s manželem svým blažena 
v sídle ·svém u proudů Okeana, až se přiblížilo stáří a údy Titho
novy schřadly, tak že jen ještě hlas mu zůstal, ovšem slabý a šep
tavý; pročež uzavřela jej Eos do jakési jeskyně (h. in Ven. 218 nn.), 
anebo, jak se později vypravuje, proměnila jej v cvrčka. Synové 
nerovných těchto manželů, věčně umírajícího Tithona a věčně jaré 

. Eos jsou Emathion a Memnon -(tles. Th. ·984). Dle pozdějších bájí 
' j~st Me mno n kníže Aithiopů na východě obývajících; padl prý, 
. nejkrásnější jsa ze všech mužů (Od. XI 522), před Trojí, zabit byv 
od Achíllea proto, že zabil syna Nestorova ' AntiIocha. Eos ' přenesla 
plačíc tělo jeho do Aithiopie; slzy, kteréž -nad jeho ' smrtí prolév~ 
objevují se na zemi v podobě rosy. lVlemnon ctěn byl po celém 
orientě jako jinoch předčasně zhynulý, zejmena v Egyptě a Aithio
pii, kdež stavěny mu byly na mnohých 'místech krásné pomníky.i) -

1) Proslavené "koloS3Y Memnonovyll u Medi~et Habu, :t nic.hž jeden při 

východu slunce zpíval, jakoby vítal svou matku ' Eos, jsou vlastně sochy krále 
egyptského Amenhotepa III. z dynastie 18., jenž vlá.dl asi" od r. 1438-1400 před 
Kr. Teprve od dob římských přikládány byly sochy . ty Memnonovi (Strabon xvn 
·816, Plin .. Nat. hist. XXXVI 58, Tac. Ann. II 61 aj,). 
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Astraiovi (dó1:QaioS hvězdný, hvězdnatý) porodila Eos větry Ar
gesta, Zefyra, Borea a Nota, pak řIeosfora (světlonoše, jitřní 
hvězdu) a ostatní hvězdy. ' . 

Zvláštního uctění Eos v Řecku neměla. Vyobrazována hývá 
ve skvostném rouše, z pravidla s mohutnými křídly na ramenou, 
kterak řídí okřídlené oře své, aneb před Heliem se čtyřspřeženÍm 
chvátá. 

d) Iris. 

(IQls.) 

I r i s, dcera mořského boha Thaumanta (proto Thaumantias -
,ftavp,a div, zázrak) . a Elektry (lesk - Hes. Th. 265), jest bohyně 
duh y. Spojujíc 
nebe i zemi jest 
duha krásným 
sYlubolem vzá
}emnosti mezi 
bohy a lidmi, a 
proto jest Iris 
obzvláště posli
cí bohů (ll. XV 
144), kteráž do
niká od jednoho 
světa konce k 

druhému, do 
propastí pod

světných i do 
hlubin mořských 
(tlom. ll. XXIV 
77 nn., Hes. 
Theog. 780 nn.). 
Nejvíce slOUŽÍ 
Diovi a tleře, Obr. 42. Iris (obraz. na váse řec~é). 

avšak také i 
jiným bohům, a není pouhou poslicí, nýbrž -také pomocnicí a rád
kyní (ll. V 353, XV 201, XXIII 198 nn.). Iris jest vždy větronohá, 
větrorychlá : .( noďrí~ép,os, dE)"AÓ1t~~), letí jako bouře, již pohání Bo
r~as (I. XV 170), vznáší se na křídlech zlatých l(XQvóó'n't'é~o~) 
neb rudolesklých a naplněna jest rosou, v níž slunce v tisícerých 
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bárvách' se obráží. Od Herma liší se hlavně tím, že jest skoro ,jen 
poslid ' bohů, kdežto Hermes rozkazY bohů nejen zvěstuje, ale : i 
vykonává. Pozoruhodno jest, že Iris v Odyssei ani se nejmenuje; 
tam jest Hermes samojediný poslem bohů. Podle toho zdá se, že 
Iris v době pozdější' pokládala se přede vším za pomocnici Heřinu 
(Ov. Met. I 270; XIV 85; Verg. Aen. IV 693, V 606). Vyobrazuje 
se jako sličná, okřídlená děva, kteráž liší se od Niky pouze berlou 
hlasatelskou (U'lj(.nfuéLOv); někdy však jest těžko obě bohyně roze
znati. Také zobrazuje se Iris s konví v ruce, poněvadž se za to 
mělo, že mračnům vodu přináší. Takovou ji podává obraz na váse 
z V. stol. př. Kr. (obr. 42), kdež vidíme okřídl'enou bohyní, kterak 
s nebe na' zem se snáší. Ve skulpturách, kterými byl ozdoben Par
thenon, byla Iris zobrazena dvakráte: ve východním štítě, jak zvě,.
stuje bohům olympským narození Athenino, a ve východním vlyse, 
jak stojíc vedle Hery dívá se na průvod panathenajský. Zde byla 
zpodobena neokřídlena. 

e) Hyady. 

(Táďé!;, I-Iyades.) 

Hy a d y, Deštivy, nazývá se souhvězdí na hlavě Býka. Když 
toto souhvězdí vychází, počíná bouřlivé a deštivé počasí, a odtud 
jméno jejich, nebof ,~étV znamená »déšf dávati«. Jinak odvozuje 
se jméno to od J!;, t. j. sas, ježto fantasie Řeků přirovnávala sou
hvězdí to k stádu prasátek, pročež se Hyady jmenují po latinsku 
Sllculae (Cic. Nat. deor II 111). V mythologii jsou Hyady víly do'
donské neb nysejské, kteréž odkojily Dionysa na horách nysej
ských; z, vděč'~osti vykázal jim Zeus místo mezi hvězdami. Pří
'čína, proč , se dQstaly mezi hvězdy, udává se také jinak. Hyady 
měly prý bratra, jenž slul Iiyas (Ta!;) '; když na lovu zahyn41, 
oplakávaly. prý ho tak veUée, až ' se Zeus nad nimi slitoval a pro
měriil je v -hvězdy~ Půyod~ pQčet a jména jejich rozličně se udávqjí 
a nélze je '-na jisto určiti: obyčejně jmenuje se jich pět, ot,~em 
jejich jmenule se nejčastěji Atlas" matkou Aithra nebo Pleione. 

f) ' Pléiady. 
;:.: :,' (iI~ú,iioé!;, lIé) .. tiáoé~, P~iades, Vergiliae.) " 

··i\. · .. · I : ~.~; . . . , . . '. ! '. f· . 

. '.~. :'\ P 't '·e,t ·p)j:Í ·y -jsou dcery Atlanlovy a'AHhřiny hebo ,Pleioniny, 
a ·:tť:H!y. ;':sestry ·tlYad~ Jest to rovněž souhvěidí (»kuřátka«V obraze 
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Štíra, blízko Hyad); a sice. '~skupenf s'edmi hvězd, ktetéž obzvláště 
plavci dobře pozorovali, poněvadž s v}Tchodem jejich (v: polovici 
května) nastávají časy plavbě příznivé, ale když do moře se pono...: 
hly (na konci října), vracejí se lijáky a bouře a plavba stává se 
nebezpečnou. Však také rolník , všímal si bedlivě Pleiad, jejichž vý
chod oznamoval mu blízké žně, západ čas nové setby. , Jméno 
Pleiad odvozuje se od l1)..Éro , pluji, plavím se; ' Název lIéAélácJ'é!;, t. j. 
holubice, dán byi jim proto; pqněvaQž těsné jejich združení upomí
n:alo na heÚlO holubic (srv. náš název »kuřátka«); i bájilo -se o nich, 
ie vracejíce se z ·krajin za Okeanem přinášejí Diovi ambn;)sii (Od. 
XII 59 n~.) . Ježto však .létají skrze Plankty, t. j. srázné skály, bývá 
jedna z nich zabita, načež Zeus pokaždé 'zase ,počet doplní. Tato 
b~je má zajÍsté Pleiady 11a · zřeteli,. z nichž jedna hvězda ternnější 
obyčejně nebývá viděna. ' 

; 

: Poněvadž . ze sedmi · hvězd, z nichž souhv.ězdí se skládá, jedna 
skoro neviditelná, jest, bájilo se, ' že jedna i Pleiad zllmyslně se 
ukrývá, stydíc se, že ze sester samojediná má chotě smrtelného. 

Boiotského původu jest báje, že Pleiady po pět měsíců od 
obrovského boiotského lovce Oriona byvše pronásledovány nej
prve v holubice (néAélácJ'é!;) a potom 've hvězdy byly proměněny. Tato 
báje vysvětlí se tím, že Orion pět měsíců vedle Pleiad na nebi vídán 
bývá. Dle jiných podání usmrtily se Pleiady samy, a sice ze zár
rrmtku nad úrrirtím sester svých tIyad, pročež prý ve hvězdy jsou 
próměIiě.ny. 

Jména Pleiaď nejohyčejněji jmenovaných jsou: M a i a, ne.i
-starší a nejkrásnější ze všech, matka Iiermova, E I e k tra (Záře), 
mátka . DardaI1ova; T 'ay g e t e, ., AJ k y o n e, : K e I a' i n o, St e..; 
ť~ p e ~ Me rop ~ (Smrtelná). 

. g) Jin~ hvězdy a souhvě~.dí. ; , 
' .. 01; . 

)' 

' .. 

Miinó tIÝady aPleiacly jmentde Homeros jeŠtě někferé ,jiré 
hvězdy a souhvězdí, éť tyto jsou: , f , 

a) H e O s for O S (EroútpóQo!;, ~roútpóQO!;, Lucifer, SteZla ; Ve- 
neris-, Světlonoš), jitřenka, která EoS na nebi předchází; táž ,hvězda ; 
když na večer se objevuje, nazývá se ClEiJné(JO!;, t. j. večernice : (srov .. ' 
lL.XXIII 226, Od'. XIII 93; lL :XXII 318). V ,mythologH jesllleosfo
ros syn Eoin a' Astraiův;' -, -
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(1) S e i r i o s, Sirius, nazývá se vlastně každá hvězda zářivého 
lesku, obzvláště však tak ř-ečený pes Orionův, s jehož prvním se ob
jevením největší vedro začíná (dies caniculares, -psí dni), procež na
zývá se i oV).to~ aú~'~() (ll. XI 62) (srov. ještě II. V

l

5, XXII 30, flor. 
Ep. ' l 10, 16 a Verg. A. III 141, X 273). 

r) O r i o n (~(}{rov, ~a()tov) obJevuje se vždycky v zářící kráse. 
Když z rána na východním nebi vystupuje, počíná léto, a tu jme
,nuje jej báje milencem Eoiným (Od. V 121, XI 310); když však 
na počátku 'zirpy večer vychází a teprve z rána ' zapadá, tu:'jest 
Orion obrovským lovcem, jenž po horách a lesích v noci se phih6čí. 
. é)') A r k t o s (rl 4()"~OS medvědice), t. j. souhvězdí medvěda ne-

b,oli vozu (již Homeros jmenuje toto souhvězdí oběma ' jmény lL 
XVIII 487, Od. V 273), jejž řídí vozka Bo'otes (nebo A()%~oqJ'l)).aš). ~ 
Toto souhvězdí bylo zvláště pro plavce veledůležité. Nejvíce bylo 
nápadným, že tyto hvězdy nikdy nezapadají, pročež říkali o nich _ 
rolníci latinští, že jako sedm volů obilí na mlatě vyšlapujícícR 
(septem triones) neustále dokola se točí. 

4. Větrové. 

(AVép,Ot). 

Také vět r o v é jsou bytusti božské" jejichž působení na po
větrnost, na osení a plavbu tu blahodárným tu zhoubným býti se 
jeví. Větrové obývají dle Homera (ll. XXIII 230) v Thrakii, kdež 
v domě bouřlivého Zefyra hodují (tamtéž v. 200). JInde zase (Od. 
X 1 nn.) vypravuje Homeros, že daleko na zápa~ě na ostrově 
Aiolii obývá daimon Aiolos (t. j. pohyblivý,' 'hbitý) , syn Hippotův 

, a Melanippin, jejž Zeus učinil vládcem větrů (~ap,tas avÉp,rov). Pří
telem jsa bohů žije Aiolos s manželkou svou a šesti syny a šesti dce
rami (prudšími a jemnějšími větry) , ve skvostném domě na ostrově, 
kolkolem kovovou, neproniknutelnou hradbou obehnaném, a vládne 
nade všemi větry, jimž rozkazuje, buď aby, vály anebo tiše se cho
valy. Když Odysseus na tento o'strov přišel, ,byl .od Aiola velmi 
vlídně přijat a po celý měsíc častován; když pak zase dále bráti 
se chtěl, dal mu Aiolos nepříznivé ' větry v měchu uzavřené a kázal 
mírnému Zefyru, aby ' phlchty OdysseoVy nadýmal. Na cestě však 
otevřeli ďruhové Odysseovi bez jeho vědomí měch, a tu větrové ' 
nepřátelští bouřlivě vyrazivše a se rozedmuvše přihnali nebohou 
loď zase ' k ostrovu Aiolovu. Ale Aiolos Odyssea již nepřijal, po·-
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něvadž 'soudil z toho, co se stalo, že bohové nenávidí Odyssea 
(Hom. Od. X 13-76. Srov. Verg. Aen. I 52 nn.). 

Homeros zná jen ~Čtyry větry, a to jsou: Boreas, Notos, Ze
fyros a Euros'; Hesiodos vyčítá tytéž větry, avšak místo Eura jme
nuje seu něho Argestes, a všichni jsou prý synové Astraiovi a 
Eoini (Hes: Theog. 378 nn.). 

Bor e'a s (bouřlivý severní vítr) obývá v Thrakii (Hom. ll. 
IX 5) a Jest 'nejprudší a nejsilnější ze všech větrů; hrozné jest jeho 
burácení, když ze slují svých vyraziv, přes , 'moře 'a lesy se valí, 
všecko kolem rozrývaje a v temnotu zahaluje (Od. IX 67; Sof. 
Ant. '586 nn. ' Ovid. Met~ VI 691 ml) : Z ' Attiky unesi prý Oreithyii, 
dceru krále Erechthea '(Plat. Faidr. 229 B), a · choval ji na k rálov
SKém hnldě svein v Thrakii. Atheňané postavili Boreovi pozděj i 
oltář při' řece llisu (srov. Herod. VII 189). Také i jinde po řÍelladě 
měl Boreas své svatyně. Synové jeho , Zetes a Kalai's súčastniIi se 
výpravy argoplavců. --

Not o s (jižní vítr) pokládal se za Vlh mocný a velmi nebez
pečný, poněvadž v zimě plavbě překážel, prudké bouře a časté 
lijavce přinášeje. Nejzuřivějším však bývá, když s Boreem se 
sráží: tu bouří se moře a praskají lesy a všecka díla lidská se ničí 
(srov. Od. III 295, 'V 295, XII 287, Hor. Carm. I 3, 14; 28, 21 , Ovid. 
Met. I 264). 

Ze f y r o s (západní víÚ), u Římal1:ů Favonius, jest nejjemnější 
ze všech větrů, a poněvadž zároveň vláhu přináší, pokiádá se za 
dobrodince a ochrance rostlinstva, za kterouž příčinou nazývá se 
Chlor i s, Hora jara, jeho manželkou a K ar p o s (ovoce) jeho 
synem (Ovid. Fast. V 197). O Zefyrovi se bájí, ,ž,e miloval sličného 
li y a k i n t h a, syna' Amyklova. Ale Hyakinthos obcoval raději . 
s Apollonem a Zefyra nehrubě si všímal. Když tedy kdysi Apollon ' 
a Hyakinthos házením touše (ďtú%Os) se bavili, srazil Zefyros diskos ' 
vzduchem letící tak prudce Hyakinthovi na hlavu, že ihned zemřel ; 

, z krve jeho povstala květina hyakinthos, na které shledáván nápis 
ala'i (Ovid. Met. X 162). - V této báji znamená Hyakinthos, jako 
Adonis, , život přírody n? jaře obživující, n~ . podzim hynoucí. 
K uctění Hyakintha slavily se ve Spartě tak řečené hy a k i n t h i e1 

podobné slavnostem Adonidovým (v. str. 45). 
'Eu r o s (východní vítr), jest sice bouřlivý (Hom. ll. II 145, 

XVI 765), ale jemný a rozpouští sníh (Od. XIX 206). ' , 

O ostatních větrech není zvláštních zajímavých bájí. MlčenÍ!n 
však nesmíme pominouti tak zvanou » věž větrů« v Athenách, po-
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S~qyenou , v po1.ovici 1. stol. př,. Kr., která dosud ' stojí na místě pů
vodním'.i) Je to stavba osmihraná, ozdobená na " k~~dé straně re
liefy, př~c\stavujícími jed~otlivé y~try. Na . stře.š,~ ptá~el s~ pohyb
liyý Tri.ton~ ' ukazuje hůlkou směr větru. ' Jsou pak tam zobrazeni 
tito větrové: . Boreas (sever), Kaikias (severovýchod), . Apeliotes , 
(východ), Euros (jihovýchod) ', Notos (jih)", Lips. (jihoz~p~d), Ze
fyros (zápaq) a Skiron' (severozápad)., -Stavba sloužila púvQdně 
za ' sluneční , h,Qdiny a zároveň ukazovala směr větru : 

.J etště dlužno zmíniti :, se o ' Ii ar py jích 'a o r faonu. , 
, tl, a r p y i -e (C1A (J1T.vua, téhož kmene ' sá(Jna~ro" -rvu) 'jsou , bohyně 

uC,hva~ujícího vichru. Hometos jmen' a počtu Haľpyi~ ~ neudáyá; 
,111lenuje' jen Pqdarg-u (rychlonohou) ll. ,XVI 1;;0. Jsou ' to vllbec 
prudké a' v?,šnivé bohyně, a my slilo se, že lidé, kteří náhle zmi-

Obr. '43. Harpyie (obraz naváse). 

I, " , . , ' 

zeli;, byH od tlarpyií uchváceni--(Od. I 241, XX 77). Podle tlesioda 
(Th: 267) ' jsou , dvě Harpyie" a sice AéAAW (tféAltX bouře) a '.Q,xvnúYj , 

ry chloletá, jejichž otcem' jest Thallmas a matkou Elektra; obě jsou 
lepOkadeřavé, ' sličné . bohyně,. Pozdější básníci však bájili, že jsou 
Harpyie"by tosti ohyzdné" z , části panny, z části ptácI. V b~ji o F l
n e o'v i, slepém ' věŠtd . thráckém, se vypravuje, kterak hladové 
HarpYie ·f-ineovi po'krmy uchvacovaly, a co zanechaly, pokálely; 
až konečně synové Boreovi Zetes a Kalai's 'ubohého ,starce od trá-" 
pení toho osvobodili (srov. Verg. Aen. III .210 nn.; zde se připo
míná Harpyie , Kelaino, díra Celaeno). Jak Sl ,Řekové předsta
vovali Harpyie, vidíme d6bře ' na obr. 43, JenŽ ,poďává rrialbu ft a 
váse z VI. stol. , př. Kr. , 

;" il ,;', "", 

I, ': 1) PlIdoi'J:s i obraz Její ,viz ,v Grů h 'ůvě Topografii starých Athenstr. 378 n. 

Obr. 36. Ganymedes pOdle Leochara (ve Vatikáně) . 
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Tyf a o n nebo Tyf o e II s (TV(ptiúJ1J , TVrpúJéVS) jest zhoubn-ý 
vichr, otec ostatních větrů miino Borea, Nota, Zefyra a Eura. 
Vlastně zllamená Tyfoeus burácející páry, kteréžto se strašlivou 
prudkostí ze země, ze sopek vyrážejí. Podle Iiomera jest Tyfaon 
děsný obr, kterýž v zemi Arimů v Kilikii pod zemí bydlí (II. II 
782). Podle Iiesioda jest Tyfoeus nejmladší syn Oain a Tartarův, 
ohromný obr se stem dračích hlav, jenž chtěl vládnouti nad bohy 
i nad lidmi; Zeus však po dlouhém boH přemohl jej a srazil do Tar
taru (Theog, 820 nn.). Podle pozdějších bájí leží Tyioeus v Aitriě 
( Etně). Zcela jisté vyobrazení Tyfaona ze starověku neznáme, ale 
jest velmi pravdě podobno, že chtěl jej vyobraziti malíř řecký, 

Obr. 43 a. Zeus s Tyfaonem zápasící. 

který ' na starobylé váse namáioval boj Di11v s okřídleným hadím 
mužem (obr. 43 a). 

I I. Bohové mořští. 

1. Poseidon. 

(Ilo6étO'wv, llo6étO'áúJv, Neptunus.) 

p o s e i d o n jest syn Kronův a Rhein a tak bratr Diúv (Iies. 
Th. 453). Iiomeros jmenuje jej »mladšÍm« bratrem Diovým. Po 
svržení vlády Kronovy, když Kronovici (Zeus,Poseidon, Pluton) 
o vládu světa se dělili, připadla Poseidonovi losem vláda nad 
všelikým vodstvem. , (ll. XV 187 nn.); jest tedy~vrc,hovaným 
vládcem 'na moři, tak jako Zeus na nebi:.'a PlutoD v- podsvětí. 

Mythologie Řekův a Římal1Ílv, 6. vyd. 6 
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Jméno Poseídon bezpečně vyložiti dosud se nepodařilo; oby
čejně se vychází od dorských tvarů. lIouuYdmv, llouoáv, llOr:HOrXV 
a soudí se, že v první části jest týž kmen jako v n:óroq ' (pití), n:or:{sm 

(napájím), nor:u!lúq (řeka), tak že by již v jméně samém naznačen 
byl vztah onoho boha k vodě, a to k vodě vůbec. Jiní vykládají' 
jméno lIou-odmv jako »vládce země«. Budiž tomu jakkoli, jisto 
jest, že V}TZnam ten ustoupil záhy ponětí mocného vládce moř
ského. V epech řeckých označují původní povahu jeho již jen pří
vlastky jako '}J(XlYjÓXOq (zemi držící), tvvoóíycaoq, EvoúLxf}m1J (zemí 
otřásající, zemětřas). 

Sídlem vládce mořského (ava~ év~v'X~éÍm1J, domitor maris) 
jest skvostný zlatJ'T palác v Aigách1

) ve hlubinách mořsk}Tch (tlom. 
ll. XIII 20 nn.); tam chová také své oře zlatohřívé, leíorychlé a 
když ve zlaté zbroji jede po vlnách mořských, tu vyskakují pod 
ním radostně zvířata mořská ze s~.rýŠí svých, dobře cítíce, že pán 
jest jim na blízku; lTIoře volně mu ustupuje, oři lehkým letem uhá
nějí po hladině, ani krúpěj nezkropí mohutnou nápravu (ll. XIII 20 
nn.,Verg. Aen. V 8]7 nn.). Vše, co v moři a na moři se děje, po
chází od něho, a všichni ostatní bohové mořští. jsou mu podrobeni 
a projevují mu slušnou úctu. Poseidon -krotí rozbouřené vlny a dává 
loděm příznivý vítr (Il. IX 362); ale vysílá také bouři a rozprou
ďuje moře v strašném vlnobití; když udeří mOCn}Tm trojzubcem 
r:~{cava, tridens) ~ tu rozvlní se moře, země s~ třese a skály pukajíce 
se rozvalují (Od. V 291, ll. XII 27, Verg. Aen. I 138). Rozhněvaný 
Poseidon ničí plavce, zaplavuje země a města potopou a vysílá. 
zhoubné obludy mořské, aby na suchu lidi ztrestaly. 

Povaha Poseidonova jest nestálá jako živel, jemuž vládne; · 
obzvláště· jest Poseidon prudký, popudlivý, neustupný a vzdoro
vitý. Vlád-ě Diově časem nechce se podrobiti, ač jest mladší svého 
bratra. Když kdysi Zeus Iridu před hradby trojské vyslav Posei
donoví kázal, aby se boje zdržel a se vzdálil, rozhněval se Posei
don dokládaje se, že stejná s bratrem má práva a jeho poslouchati 
nemusí; Zeus nechť poroučí dětem svýrif, ne jemu (ll. XV 185 nn.). 
Jindy zase jest 'bratru svému velmi povolný, uznává jeho nadvládu 
(ll. vln 210~ XIII 355 n.), ba prokaz11'je mu i nižší služby (Ir 
VIII 440). 

1) Kde leželo · homerské město Aigai, o tom byl spor již ve starověku, Ně

kteří pomýšleli namesto na západním :pobřeží ostrova Euboie, jiní na Aigy na 
severním pobřeží Achille. 
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V Iliadě jest Poseidon nepřítelem Troj'!.nů, poněvadž jej troj
ský král Laomedon již před válkou trojskou hrubě urazil. Poseidon 
totiž vystavěl Laomedontovi zároveň s Apollonem hradby mě~ta 
Troje, ale Laomedon nedal jim smluvené odměny ~za to (ll. Vll 
452; XXI 443 nn.). Proto poslal Poseidon příšeru mořskou, která 
měla pohltiti dceru Laomedontovu tlesionu. To by se bylo sku
tečně stalo, kdyby tlerakles v pravý ještě čas nebyl nestvůru 
skolil. V Odyssei zase jest Poseidon nepřítelem Odysseovým, po
něvadž Odysseus vypáli! oko kyklopovi Polyiemovi, jenž byl syn 
Poseidopa a nymfy Thoosy: Proto stíhal Poseidon neustále Odys
sea a od návratu do vlasti jej zdržoval. Když však desátého roku 
po zboření Troje Poseidon k Aithiopům odešel, aby tam nějaký 
čas prodle!, hoduje a oběti přijímaje, přemluvil Zeus na přímluvu 
Atheny ostatní bohy v radě, aby bloudění Odysseovu konec se 
učinil i proti vůli Poseidonově. A tak se i · stalo · (Od. I 19-79). 
Táž neústupnost povahy jeví se také v pověstech, že Poseidon 
zhusta s jinými bohy o tu neb onu zemi se svářil, jako s Pal1adou 

.. 0 Atheny (viz svrchu str. 30), s lleliem o Koripth, s tlerou o Argos, 
s Diem o Aiginu, s Dionysem o Naxos, s Apollonem o Delfy. Tě
mito pověstmi chce asi báje naznačiti, že uctění Poseidona v ně
kterých místech touž měrou mizelo, kterou uctění jiných bohů se 
tam vzmáhalo~ a že zase na jiných, moři bližších rp.ístech vznikalo 
a se upevňovalo. 

Od Poseidona pochází také zemětřesení (odtud příjmí boha 
ivoú{x-3'mv) , jakož i zase ustálení a upevnění země I (proto nazýván 
dúcprXAtOf:). V Iliadě se vypravuje, že v boji bohů Zeus shora blesky 
metal a Poseidon zemí otřásal, tak že vrcholy a zákiady její se 
ti-ásly, a Ai'doneus, kníže podsvětí, hrůzou jsa polekán, s trůnu 
svého seskočil, obavaje se, že Poseidon klenbu l1ad jeho hlavou 
prorazí (ll. XX 56 nn.). Mimo jiné jesť PoseidQrt také tím ještě 
zvláště dobročinný, že úrodu zemskou podporuje; pročež i záro
veň· s Demetrou ctěn býval. V tom smyslu nazýval se (PVr:rXA.!lLOS 'r 

plodistvý, poněvadž vláhou svou zdaru rostlinstva napomáhá. 
Manželkou Poseidonovou jest (teprve podle tles. Theog. 930) 

A ln fit rit e a synem jejich T rit o n. Mimo to připiSUje se · Po
seidonovi ještě veliké množstvÍ jiných potomků, což vysvětlí se 
tím, že mnozí kmenové a mnohá města odvozovali ptlvod SVtlj od 
synů Poseidonových. 

Za nejstarších dob byl Poseidon všude po tlelladě ctčn, i na 
místech od moře vzdálených. Když však Poseidon hlavnč vládcenl' 

6* 
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moře se stal, byl uctíván hlavně v krajinách pomořských. Tak byl 
Poseidon ctěn v Thessatii, jejíž krásná údolí zvláště prouděním vod a 
zemětřeseními povstala. Pravilof se zajisté, že Poseidon Thessalii od 
záplavy řekou Peneiem tím zachránil, že proraziv trojzubcem svýin 
skalnaté údolí Tempy ('l'a TÉp,1ua, TÉp,1't'YI) , vodě takto průtok k moři 
učinil; proto nazýval se tu 1'té'l'(Jaio; (od 1'tÉ'l'(Ja, skála). 

Také v bohaté na vodu Boiotii byl Poseidon ctěn od pradávna 
zvláště v Onchestu (ll. II 506; Hymn. in Ap. Pyth. 5?). V AchaÚ 
byla města Iielike a Aigai starobylými a slavnými sídly uctění 
Poseidon~va (srov. II. VIII 203, XIII 21) . U Ionů plavby milovných 
byl Poseidon bohem národním. S Iony přešlo uctění Poseidona he
lického (EÁlX~VliJS) do Asie, kdež v okolí města Prieny na pod
hoří Mykale skvostný chrám mu byl posvěcen. Zde slavívalo dva
náct ionských měst svou slavnost, řečenou pan i o ni e. Na isthmu 
korinthském "slavily se Poseidonovi každý druhý rok tak řečené 
hry i s t h m i c k é. Mimo to byl Poseidon ctěn i na jiných pře-
četných místech. " 

Zasvěcen byl Poseidonovi obzvláště " kůň, dílem proto, že rád 
se zdržuje při pramenech a řekách a vůbec na travnatých a tedy 
vlhkých místech, dílem proto, že je kůň od pravěků symbolem po
hyblivých vln mořských, jakož i lodí po proudech plujícíc-h. Po
seidou sá.m stvořil prý kohě" a naučil lidi, jak by jej měli krotiti a 
vésti, pročež nazývá se t1't1'ttOS ; za podobnou příčinou jmenuje se " 
také Athena í1't1'tla, poněvadž uzdu vynalezla. Poseidon í'1t1'ttOs byl 

. zvláště ctěn v athenském předměstí Kolonu hippiu (Sof. Oid. Kol. 
668 nn.). Tyůrce koně jest pak také ochráncem dosti"hů koňských, 
a proto býva,l při takových zápasech vzýván a ctěn. Mimo koně 
jest Poseidonpvi zasvěcen býk, symbol burácejících vln ('l'av(Jéos 
lIoóélďroV) a de lf í n, mezi stromy pak s o s n a, poněvadž jehličí 
její barvou mořskou se zelená a dříví k stavění lodí se béře; proto 
také dával se vítězům ve hrách isthmických za odměnu věnec 
sosnový (srov. níže str. 90 n.). 

Vyobrazován bývá PoseidQn obyčejně ve společnosti buď Am
fitrity anebo jiných bohů mořských. V tváři p"odobá se Diovi, 
nemá však stejné velebnosti: v očích jeví se jakýsi nepokoj , kštice 
jest poněkud pocuchaná. Příkladem budiž socha musea lateran
ského v Římě (obr. 44), kteráŽ podle jiných obrazů jsouc doplněna, 
představuje Poseidona~ an pravou nohou o přídu lodní se opíraje 
třímá v levici mohutný trojzub, kdežto pravice drží hlavici k ozdobě 
k ormy, t. zv. OhpÁlXóTOV ~raplustre). " " 

2. Amfitrite. 

('Ar-Cf'l'l'(Jln].) 

85 

A m fit rit e, Nereovna (dcera Nereova, Hes. Theog. 243), jest 
manželská ch-of -Poseid-oHova a speltlvládkyně "nad všelikým vod~ 
stvem, jako jest řIera spoluvládkyně nebes. Také Amfitrite- (od slo
ves 'l'(JI~CiJ, 'l'(Jv~CiJ šumím, hučím) značí vlastně moře, kteréž hučíc zemi 
šumnými svými proudy objímá (eXyáó'l'ovos 'Ap,CfJl'l'(Jln7 Od. XII 973, 
'Ar-"CfJt'l'(Jlr;'f}S "vr-~ Od. III 91 , XII 60); proto nazývá se Amfitrite 
z podobné příčiny "'Jtvavro1'tlS temnooká (Od. XII 60) , Jako Poseidon 
xvavoxaÍ'l''f}stemnokadeřný, od temnozelené barvy vody mořské. 

V Homerově Odyssei znamen"á Amfitrite allegoricky všude 
jen šumící moře, i tam, kde Amfitrite zove se živitelkou oblud moř
ských (Od. XII 97, V 422). Teprve řIesiódos jmenuj~ ji manželkou 
Poseidonovou, jemuž Tritona (Šumitele) porodila. Když se Posei
don o ni ucházej, utekla k Atlantovi (t. j. na nejzazší konec moře), 
avšak Poseidom."lv delfín ji i tam vysI1dH a Poseidonovi přivedl, 
načež proměněn byl ve hvězdu. Ze žárlivosti proměnila Amfitrite 
Skyllu v obludu mořskou s šesti hlavami a dvanácti nohami. 

" Ctěna bývala Amfitrite společně s Poseidonem, jako na Isthmu, 
na Lesbu a jinde ; také vyObrazována bývala obyčejně jen s Po
seidonem, vedle něhož pak buď na trůně zasedá nebo přes moře 
jede v průvodu Tritonů a Nereoven, mořských koňů, býků a jiných 
zvířat. Postavou a tváří podobá se Afroditě, bývá obyčejně prosto
vlasá a na skráních mívá klepeta mořského raka. 

3. Triton. 

(T(Jt'ffvv. ) 

" T rit o n, syn Poseidonův a Amfitritin, jest dalekovládný bůh , 
jenž přebývá v hlubinách mořských u otce a matky ve zlatém pa
láci (Iies. Th. 930 nn.). Také triton (od 'l'(JI~(j), píštěti, šuměti) značí 
původně šumné vlny, a to na vodách vůbec, tedy jak na moři, tak 
na jezerech i na řekách. Domovem jeho " jest podle obecných bájí 
jezero tritonské v Libyi. Triton jest postava obrovská, tělem z po- " 
lovice člověk, z polovice ryba; stálým jeho příznakem jest zakři
vená mušle, na níž i troubívá, a to buď prudce, když chce moře 
rozedmouti, "anebo jemně, když hodlá ' rozbouřené "vlny uti~it:i. 
Známý Aeneův trubač Misenus, odhodláv se kdysi s Tritonem 
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zápasiti, zaplatil odvahu svou smrtí (Verg. Aen. VI 162 nn). Také 
Triton jezdívá ve voze po vlnách mořských a rozJáží trojzllbcem 
(7:()lcava) skály jako Poseidon. 

Básníci· mluvíva-jí také o Tritonech v počtu množném. Tito 
Tritonové jsou průvodci jiných bohů mořských, laškovní a pro
hnaní; škádli rádi nymfy mořské a podobají se takto Satyrům, Si
lenům a Panům. Také oni jsou z polovice podoby lidské, z polovice 
ryby, a troubí na mušle: (Kentaurotritony neb Ichthyokentaury 
nazývají se Tritoni, mají-li na hořejší, tělu lidskému se podobající 
části těla ještě přední dvě nohy koňské.) 

4. Okeanos. 

('.Qxéa1!Ó;, Oceanus.) 

o k e a n o s jest veletok zemi a moře kolkolem obtékající, pů
vod bohů , moře, řek a pramenů, z něhož slunce, měsíc a hvězdy 
vycházejíce zase do něho zapadají (dljJó(!(!ooS zpět proudící, axalaQ

~Eí1:'ll; klidnoproudý, {3a{fv~(!o-O; - hlubokotoký, {fa{fvoívr;s vírovitý, 
{}E6JV rÉVéfJlsl. Podle tIomerajest Okeanos otec Titanů a Krona. Po 
svržení Krona žil ' Okeanos~ ctihodn:ST stařec, pod panováním no
vého vládce pokojně a klidně a požíval úcty u Dia, jehož nadvládě 
rád se podrobil; do rady bohů však Okeanos nepřichází (II. XX 7). 

Dflstojností žádný z bohů nad něho nevyriiká, toliko Zeus, 
jehož blesků Okeanos se bojí (ll. XXI 198). On }est 'otec všeho
míra a manželka jeho Tethys matka světa, pročež se také obzvláště 
ma t k o II (p.:rf-r'fj(!) nazývá (11. XIV 201). Okeanos sídlí na nejzaz
ším konci světa (II. XIV 30l), kamž tehdá, když Zeus s Titany bOj 
měl, Rhea tIeru zanesla, aby fam byla vychována. Podle Hesioda 
(Th. 1.33) , jest Okeanos syn Uranův a Oain a nejstarší z Titanů. 
S TethYÍ zplodil Okeanos 3000 řek a 3000 menších říček a potoků , 
mezi nimiž nejdůležitější jest Sty x: tIomeros jmenuje dcerami 
Okeana a Tethye jen Eurynomu a Persu (ll. XVIII 398 nn., Od. 
X 139). . 

Pontos a jeho rod. 
(Iló,,!7:oc;~) 

P o nt o s znamená hlubinu mořskou. V mythologii jest Pon:.. 
tas' syn Oain, s níž zplodil ' Nerea, Thaumanta, .Forkyria, Keto ' 'a 
Eiii~ybii (Hes. Th. · 131, 337 nn.). . 
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T h a u m a s (od {taVILa div, zázrak) jest jako soujem všech 
podivení vzbuzujících výjevlI na moři, zvláště zjevů nebeských, po
něvadž se za to mělo, že z moře vystupují: takto jest · Thaumas 
obzvláště otcem Iridy a Harpyií. 

Por k y s a K e t o jsou zosobnění všeho, co na moři a 
v moři jest děsného a hrozného . .Forkys jest stařec mořský ((1ll0C; 
rh.)(A)v) , strážce moře nezmorného (úlic; d7:(JVYÚOlO p,ÉOCiW) a vládce 
všech neslvůr mořských. · Jméno jeho zdá se, že značí totéž co 
Kr;"tro, totiž moře jakožto sídlo nestvůr ('k'~ua, odtud: p,érax'tÍua nóv
"t ov). forkys a Keto jsou rodiče rozličl1j'Tch báječných netv'orů jako 
Oraií, Gorgon a draka Ladona (Aáomv) jenž hlídá jablka Hesperi
dek (Hes. Theog. 270, 333); mimo to jest .Forkys také otcem 
nymfy Thoosy, která Poseidonovi kyklopa Polyfema porodila 
(Hom. Od. I "71). 

Eur y b i e (éV(!VC;, (3ía) znamená rozsáhlou moc daleko se roz...: 
kládajícího moře. 

Nejdůležitější z potomstva Pontova jest Nereus. 

6: Nereus a Nereovny. 

(Nr; (Jé'VS, Nr;()ét(Yéc;.) 

Také N e r e u s jest (1lwc; rÉ(Jmv jako f orkys, avšak jím z0sob
ňuje se zase přívětivá a dobročinná povaha moře. Nereus (od vám 
plynu, va(Jós' plynný) značí tiché moře, kteréž podnikavému člo
věku hladinu svou takořka nabízí, m~rsl jeho nesčíslnými utěšenými 
obrazy oživuje, ducha zkušenostmi obohacuje a namáhání boha-
t:STm ziskem odměňuje. -

Nereus jest syn Pontův a Oain (Hes. Th. 233 nn.). l\\anželkou 
jeho jest Doris (Dárkyně), a dcery obou nazývají se N'fj(Jét~éS 
(Nereovny). Nereus obývá ' v hlubinách zvláště aigaiského moře. 
Jest to stařec povahou vlídný a duchem věštím nadaný; mysl jeho ' 
nezná klamu. Také rod Ner-env jest dosti četný, podobně jako rod 
Okeanllv, neboť udává se sličných dcer Nereových, t. j. řek, pade
sátneb sto, ba ještě mnohem vice. Nereovny jsou nymfy vnitřního 
moře, Okeanovny však nymfy moře ' zevního: Nereovny obývají ; 
na dně mořském v domě stařičkého otce ve slujích stříbrolesklých , 
ženskými pracemi; hlavně předením, se zaměstnávajíce (X(JvÓ'fjláxa

"tOt; srov. ' Ovid, -Met. XIV 264); při svitu měsíce však vycházejí na 
pevnou zemi při ústl řek aVYSllšuH si zelenavé~ mokré kadeře své, 
při čemž společně se veselí hudbou a zpěvem nebo tailcem. Jména 
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Nereoven (ll. XVIII 37 nn. a Hes. Th. 240 nn.) naznačují větším 
dílem rozličné, zvláště dobré vlastnosti moře aneb poměr jejich 
k životu námořskému, zvláště plaveckému; postačí uvésti zde na 
doklad jen některá jména, jako L1ro(!l~ , Llroun, Evoru(!'r;, @éluoun, 

fl(!ovbl, Nr;{té(!1:'li~; -Earu, Ta)"rf1/1J, r),av~1J, E'l5),'pivr;, @ú'Yj a t. d., a 
t. d. Jsou to vesměs bohyně přívětivé, povahou otci svému podobné, 
a poněvadž obzvláště plavbu ochraňují, bývaly nejvíce ctěny na' 
pobřežích, kde lodi do přístavu zajížděly. V obrazích jsou Ne
reovny mladistvé sličné děvice postavy ztepilé bez roucha, často 
v společnosti Tritonů a zvířat mořských. . 

Nejznamenitější ze všech Nereoven jsou ' Amfitrite, manželka 
Poseidonova, a Thetis, manželka Peleova a matka Achilleova. Am
fitrite jest mocnou vládkyní moře; T h e t i s, kterážto od Dia 
a Poseidona byvši milována, přece smrtelnému Peleovi se zasnou
biti musila, zakouší takto veškery strasti života lidského. Zeus totiž 
a Poseidon ucházeli se o lásku její, ale Themis věštila, že by syn 
její větší byl svého otce, kdyby s některým z bohů se sPojila,a 
proto zasnoubila se s Peleem. A tento sňatek byl jí počátkem mno
hých trpkostí. Znalať zajisté Thetis neblahé osudy mileného syna 
Achillea a věděla, že mu zemříti jest v plném rozkvětu mládí; to 
naplňovalo bolem citlivé srdce milující matky a hořekujíc želela 
brzké jeho smrti. Jako otec Nereus a ostatní sestry jest také Thetis 
dobromyslná a vlídná: v hlubinách mořských u otce obývajíc při
jala tam kdysi Dionysa prchajícího před zuřivostí zaslepeného 
Lykurga . (II. VI 135) a podobně i Hefaista, když· Hera s nebe jej 
byla shodila; když pak zase jindy Poseidon, Athena a tI-era Dia 
spoutati chtěli, přivolala Thetis Briarea (Aigaiona) stísněnému na 
pomoc (srov. výše str. 21). 

7. Atlas a Hesperidky. 
(A1:),a~, E(j7lé(!lďé~.) 

A t 1 a s, syn lapetův a Klymenin, z rodu Titanů (Hes. Theog. 
507 nn.), jest mořský obr, kterýž značí snad udržující a podpírající 
sílu moře, podobně jako Okeanos,. který zemi i moře kolkolern objí
maje takto všecko udrŽUje. Podle Homera (Od. I 52) zná Atlas veš
kery' hlubiny mořské, drží tělem svým «(X'll7:Ó~) veliké sloupy, kteréž 
nebe a zemi rozpojují. Často nazývá se Atlas O),OÓ<p(!6J11, záhubo
myslný, zchytralý, · čímž se naznačiti má svůdná klamavost moře, . 
které k sobě lákajíc, důvěřivým často pohromu při.náší. Jméno 
jeho "A~),rx~ od~ koř. 't'Árx, 1:l~Vrxl znamená» Trpitele«, břímě své trpě- -
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livě nesoucího; proto bájilo se později (Hes. Th. 517 nn., 746 nn.), že 
Atlas zemi nésti musí za pokutu, poněvadž proti Diovi s ostatními 
Titany bojoval. Za doby hellenistické, když vznikla představa 
o kulatosti země, bájilo se o něm, že nese na bedrách svých celou 
zeměkouli. Toho 

, způsobu jest 
krásná mramoro
vá socha (obr. 
45), . představující 
Atlanta, jenž pod 
tíží břemene své
ho jest shrben; 
tvář jeho svědčí 

o utrpení, vous 
jest zcuchaný, jak 
u mořských bohů 
bývá. Jinde zase 
se vypravuje, že 
bohatý král Atlas, 
jenž mnohá stáda 
a překrásné za
hrady (Hesperi
dek) měl, od Per
sea v ' horu jest 
proměněn ' (Ov. 
Met. IV 631 nn.). 
Pohoří Atlas v A
frice jest prý ten-

to proměněný 

krá1. 
Atlas nazývá 

se otcem Pleiad, 
poněvadž Pleiady 
na západě, kde 
Atlas své sídlo 

Obr. 45. Atlas (v Neapoli). 

má, do moře · zacházejí a tam se skrývají; za touž asi také příči
nou jmenuje se Atlas otcem nymfy 'Kalypsy (~aA:ún;Ul.V ukrývati) 
v Od. I 52. ,. · ' 

Atlas bývá. obyčejně jmenován společně s Hes per i d k ·a·~m i, 
poněvadž také ' tlesperidky Obývají podle báje v temn1'Tch oněch 
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západních krajinách, kde se rozkládá veliké moře, a jest · počátek 
a propast nebe i země. Hesperidky jsou nymfy,. zpěvné dcery Noci, 
jimž stříci jest zlatá jablka v Okeanu, tam, kde věčná tma se po
číná. Jablka tato rostou na rajském ostrově v Okeanu, kam nikdy 
žádný plavec nedonikne, kde půda požehnaná nejkrásnější dary 
bohům· poskytuje. - Hesperidky nazývají se dcerami Noci právě 
proto, že bydlí v oněch báječných temt1"frch krajinách. Obyčejně 
jmenují. se tři: Aigle, Erytheia a Hesperethusa (Hes. fr. 270 R.). 

8. Leukothea, Ino. 

(Aévxof}Éa, ,!veJ). 

Leu k o t h e a (t. j. Běloskvoucí) jest dcera Kadmova, kteráž 
dříve byvši smrtelná, na hladině mořské božské cti došla (Hom. Od. V 
333 nn.). Leukofhea znamená klidnou, . jasnou hladinu mořskou 
(Aévxll yakqv1j), jaká p() h()l1ři nastává. V t()m smyslu vypravuje 
liomeros . (na m. u.), že Leukothea Odysseovi vlnobitím zm1taJfému 
a již již· tonoucímu hodila svůj závoj a tím jej zachránila. Dříve 
než Leukothea bohyní se stala, naz~rvala se I n o. Báje, která Ho
merovi při vypravování právě podotčeném na mysli tanula, jest 
asi tato: Ino, dcera Kadma thebského, byla manželkou Athamanta, 
krále ·orchomenského, jemuž porodila Learcha a Melikerta. Sestra 
její Semele světila jí umírajíc syna svého Dionysa, aby jej vycho
vála. Ino ujala se osiřelého dítěte; avšak proto rozhněvala se Her a 
a · způsobila, že Athama's smysly se pominul, · Learcha zabil a man
želku svou a Melikerta pronásledoval. Na- to vrhla se Ino s Meli
kertem do moře, a oba učiněni jsou bohy mořskými za to, že Ino 
Dionysa byla odchovala: Ino nazvána jest · Leukothea, l\t1elikertes 
pak Palaimon. Od těch dob přicházejí oba na pomoc plavcům, · a 
zvláště tonoucím. Ctěna byla Leukothea Ino obzvláště v Mega
rách, v · Chaironeii, na ostrově · Kretě, na -istbmu korinthském a 
jinde, zároveň s Palaimonem. 

Mel i ker t e s-P a 1 a i m o n byl ctěn obzvláště v Korinthn, 
a jemu na počest ustanoveny byly hry isthmické. Korinťané totiž . 
vypravují, že vlny mořské připlavil)! mrtvolu Mefikertovu k Isthmú, 
·a . to do přístavu Schoinunta (.ExoLV01-';): tli prý Sisyfos, bratr 
Athamantův a tehdá král Korinťanů, tělo to nalez založi1lla rozkaz 
Nereklek ' Melikertovi ke cti hry isthmické. Melikerta zatlačil však 
tu záhy do pozadíPoseidon. Vítězúl1l dával se věnec miříkový 

.. 
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(OéAíVCiJV or:HpávCiJfta), V pozdějších dobách však byl v obyčeji věnec 
sosnový (srov. výše str. 84). . 

Římané ztotožňují Leukotheu dílem s A I bu n e o ll , dílem se 
staroitalskou Mat k o II Mat u t o u (Mater Matuta), Palaimona 
zase s Por tun e m, kterýž prý jest syn Matuty. Matuta jest 
vlídná bohyně denního jasna, plavcům příznivého. 

9. pl"()teus. 
(IIQCiJuvg.) 

Pro t e u s, věšteckým duchem obdařený kmet (podobně jako 
Nereus yÉQCiJV &Awg V1jftéQr:rjg), kterýž jako Atlas všeliké hlubiny 
mořské zná, jest sluha Poseidonův (IIOóélďáCiJvog vnoďftwg), a sice 
pase tuleně Amfitritiny. SídlelTI jeho jest ostrov Faros nedaleko 

--ústí Nilu; tam obývá v hlubině mořské, avšak, jako i jiní bohové 
mořští, rád si vychází ku břehům, aby na slunci prodlel a za vedra -
poledního v chladné sluji si pohověl. Nejznámější jest Proteus 
z báje o Menelaovi. Když Menelaos, vraceje se od Troje, k tomuto 
ostrovu připlul a pro nepříznivé větry dlouho meškati zde musil, 
poradila mu Eidothea, dcera Proteova, aby se zmocnil starce mezi 
tuleni v chladu dřímajícího a jej donutil, aby mu věštil, jak by se 
mohl dostati do vlasti své. Ale Proteus proměňoval se v rozličné 
podoby, brzy ve lva, brzy v draka, v pardala, v kance velikého, 
ve vodu, i v ohromný strom a teprve, když pozoroval, že se Me~ · 
nelaos zklamati nedá a že by všecek průtah byl marný, vzal na 
sebe zase obyčejnou podobu a věštil Menelaovi beze lsti a klamu 
(Od. IV 351 nn. srov., Verg. Oeorg. IV 386 nn.). Pozdější báje 
(u Herodota II 112 nn.) nazývá Protea králem egyptským (asi 
proto, že dle staršího podání sídlo své· měl blíže Nilu), jenž zadržel 
prý u sebe Helenu, když Paris, odvážeje ji do Troje, tam bouří byl 
zahnán. U Egypťanů jmenoval prý se Ke t e·s (od x-ij.r:og zvěr moř
ský, tuleň). Manželkou jeho nazývá se P s a mat h e (l/láftaiJ'og, 
písek). 

10. Glaukos. 
(navxog.) 

O 1 a u k o s (t. j. zelenavý, podle barvy klidného moře, když 
jasný blankyt nebeský v· něm se obráží) byl bůh plavcl1, potápěčů 
a rybářů a pokládán byl zároveň jako Proteus a jiní mořští daimo~ 
nové za neklamného proroka (N1jQÉCiJg 1tQoqnjr:'Y)g r).atmog eXl/JEVďi}s 
{té6~, Eurip. Or. 363). Největšího uctění požíval v· Anthedonu v Boiotii. 
O Olaukovi kolovaly rozmanité pověsti: vystaVěl prý loď Argo 
(A~YW, ovg) a řídil ji při výpravě argonautů; v bitvě námořské, 
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kterou svedli argonauté s Tyrrheny, zůstal jediný Glaukos bez 
úrazu a stal se na to z vůle Diovy bohem mořským. Nejrozšířenější 
byla však báje, že byl Glaukos sličný rybář, kterýž 'okusiv jakés 
zázračné rostliny, do moře skočil a ihned prorockým daimonem 
mořským se stal (Ov. Met. XIII 904 nn.). Každý rok prohlíží si 
Glaukos celé středozemní moře a vody sousední, při čemž rybá
řům proroctví vydává. Dle jiných udání obýval na ostrově Delu, 
kdež s Nereovnami proroctví vydával, ba i Apollona umění věštec
kému učil, pročež se nazývá také otcem sibylly Delfoby (Verg. 
Aen. VI '36). Staří př,edstavoya1i si ho jako bytost, která má po
dobu lidskou, ale končI se v rybu. 

Původ jeho jest nejist1: otcem Jeho nazývá se buď Kopeus, 
nebo Polybos, nebo Poseidon. 

11. Řeky. 
(Ilo T:Cqw t.) 

Každá řeka má svého boha; v řečtině jest n07:ap,ós rodu muž
ského. Bohové řek jsou synové Okeana, největšího ze všech řek, 
a Tethye. Jsou tak četní, že jména všechněch vypočísti žádn}" 
smrtelník by nedovedl. Již podle tlomera jsou mnohé řeky samo
vládné božské bytosti, jako na př. Xanthos, Spercheios, Acheloios, 
Alfeios, ' Simoeis a jiné. Mělť zajistéSkamandros, jenž teče v zemi 
trojské, zvláštního kněze (ll. V 78), a Peleus sliboval, že vzdá Sper
cheiovi v posvátném okrsku (7:/túvos) hekatombu, t. j. slavnou oběť, 
jestliže Achi1leus šťas'tně z války trojské se navrátí (11. XXIII 144 
11n.). Agamemnon přísahaje béře si za svědky Dia, tlelia, jenž 
všecko vidí a všécko slyší, řeky a zemi a bohy podzemské (II. III 
276 nn.); jm'enújí Se zde tedy řeky (vedle bohů nebeských a pod
zemských) s Garou jako bohové pozemští a prokázuje se i jim 
stejná úcta jako ostatním bohům. Řeky země trojské zúčastňují se 
boje ve prospěch rodné vlasti své: když v kruté seči Achilleus 
proudy Xantha mrtvolami reků trojských byl naplnil, tu rozhně
vaný bůh Xanthos vlny své rozedmul a hrozil nepříteli potopením, 
tak že tlera to znamenajíc, tlefaista proti němu poslala, kterýž pro
tivného boha strašně popálil (ll. XXI 136 nn.). Ku všeobecným 
shromažděním bohů přicházejí řeky na Olymp jako jiní bohové 
(II. XX' 7). V některých zemích pokládají se za otce heroů, od nichž 
ta'mější kmenové původ svůj odVOZUjí. 

s"- Nejznamenitější z ' řek řeckých jesÍ" Ac hel o o s ('A,Xé,l,pOS); jest 
to největší řeka v zemi (nyní Aspropotamo) a byla od pravěku 
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u veliké úctě nejen v krajině, kudy teče, nýbrž po všech krajích 
řeckých. Acheloos nazývá se nejstarší z řek, a ·tlomeros jmenuje 
jej vládcem ('X(ié{rov ll. XXI 194). Ve věštbách do donských nakazo
valo se prý pokaždé ke konci věštby, aby se obětovalo Aéheloovi. 
O Acheloovi se bájilo, že se ucházelo Deianeiru, dceru aitolského 
krále Oinea; ale poněvadž také tlerakles o ruku její stál, povstal 
bOj mezi oběma nápadníky; Acheloos měnil se v rozličné podoby, 
tu v hada, tu v býka atp., ale byl přece zmožen silnějším odpůr
cem svým (Sof. Trachin. 9 nn.). 

Pozdější báje dodává, že tlerakles Acheloovi mezi zápasem 
jeden roh vylomil, kterýž pak Nereovny rozličnými plody naplnily 
a rohem hOjnosti učinily, tak jako roh Amalthein (Ovid. Met. IX 
1 nn.). Roh ten odevzdal potOln tlerakles otci svému Diovi. 

Ze soch řek uvádíme půvabnou sochu Nilu (obr. 46). Bůh od
počívá klidně, opřen o Sfingu; v pravé ruce má klasy, v levé .qrží 
roh hojnosti, obé znak úrody. Unylý výraz jeho tváře jakož i měkkJ'r, 
takřka vodou smočený vlas projevují b,oha vodního. Šestnácte ho
šíků, kteří v 1~1alebných skupinách kol něho s krokodilem a ichneu
monem si hrají, ba po jeho těle výš a výše vylézají, znamená 16 
loket, o které může Nil každoročl1ě .,nejvýše vystoupiti, by krajinu 
zúrodnil. 

III. Bohové pozemští Fl. podzemní. 

1. Gaia, Ge. 

(rata, Pij, Tellus.) 

Gaia, Země, v nejširším vJ'rznamu jest dobrá máti bohů i lidí 
a všeho, co život má (náv7:rov P,rjul(i, nap,f.L'1ut(ia); ona všecky sve 
tvory živí a sytí a miláčkům svým poskytuje hojného požehnání 
na poli, v chlévě i v rodinné domácnosti. Za tou příčinou byla Oaia 
ctěna od pravěku jako vše p I o d n á a vše ž i v nám á t i, po
dobně jako nebe, kteréž úrodným deštěm dává vznik plodům 
zemským; proto také bývala vzývána v Dodoně zaroveň s Diem, 
bohem nebe. Vůbec jest Oaia bohyně ctihodná, veleslavná (t(it'XvrJ.l;s) ; 

sídlí s Diem na Olympu, pročež nazývá se i velikou, olynlpskou 
(p,éyá)"lJ {}éÓS, ďatp,6vrov 'o)"vp,n{rov d(i{(j7:'J]) a při přísahách s Diem, 
Heliem, nebem a s ' bohy podsvětnJ'rmi bývá jmenována (Hom. ll. 
III 276, XV 36, XIX 258). Protože Oaia všecko žiVÍ a všeliké dary 
pO'skytuje (~d oro~og živná, 1Z avow~a všedárná, dV'J7(j(oru(!a dary ze 
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sebe vydávající, mater alma) 7 jest také strážkyní mládeže vllbec 
a živitelkou dítek zvlášť (XOV~07:~ú!pos). Dle pozdějších bájí (Aischy
los Prom. 212) jest Oaia . také původkyni veškerého p o řád k u. 
Poněvadž pak ze slují a propastí zemských často vystupují oma
mující páry, které za původ prorockého nadšení se pokládají, jest 
Gaia také p r a věš t k y 11 í (1t~únó!Lavus), a to i v Delfech ... a 
v Olympii. i v lielice a v Aigách achajských: tak prorokovala 
Kronovi, že jeden ze synů jeho trůnu jej zbaví, a napomáhala Diovi 
věšteckým uměnírrl sv}'m v nejedněch nesnázích. 

Avšak dobrotivá, blahodárná bohyně tato jest také matkou od
bojných Titanů, Gigantů a jiných obrů (v. výše str. 9), ba Oaia 
i sama bojovala se svými dětmi proti nebi; mimo to zrodila t.aké 
mnohé zhoubné netvory, jako draka Pythona v okolí delfském, 
Tyfaona a jiné, jakož vůbec všecko nes t v ů r n é a hro z 11 é 
z útrob země pochází. Když Kronos otce svého Urana zmrzačil , 
schytala Oaia spadající krůpěje krve jeho a zrodila napotom hrozné 
Erinye, Giganty a nymfy Melie (M.O.tal.) , bohyně to vražedlné seče; 
p,é).{a totiž jest jasan, a z dřeva jasanového dělala se kopí (tles. 
Theog. 183 nn.). Pontovi porodila Nerea, Thaumanta, f'orkyna, 
Keto a Eurybii. Jakož pak Oaia veškerým tvorům život dává, tak 
pojímá také zase veškeré tvory v temné lůno své; dobrotivá bo
hyně života jest zároveň nelítostnou b o h y ní s m r t i a podsvětí. 
Proto obětovaly se jí také .zvířata č e r n é barvy, jako bohům pod
světí vůbec (Srov. tlom. ll. III 103). 

Ctěna bývala Oaia obzvláště v Athenách, kdež na jihozápad
ním svahu akropole svatyni měla .iakožto raia xov~or~ó!pos (Paus. 
I 22, 3) , na akropoli samé stál oltář rijs xex~1l0'PÓ~OV, postavený na 
rozkaz věštby, a v rozsedlině skalní pod Areiopagem, zasvěcené 
Erinyím, stála též socha její. Rovněž byla ctěna ve Spartě, Delfech, 
v Olympii, Dodoně . a jinde. Avšak uctění této bohyně z.áhy ustu
povalo rozšiřujícímu se uctění Demetry, kteráž původně značí totéž 

. co Oaia. 
·Zobrazována bývá buď kterak ze země se vynořuje, buď kte-

rak děti" krmí (xov~or~('cpos), neb kterak na zemi, svém živlu, od
počívajíc drží v ruce roh hojnosti. 

2. Nymfy. 
(Nvp,cpat, Nymphae.) 

N y m fy, t. j. dívky, panny, jsou bohyně žijící buď v prame
nech a stromovích; buď na horách a po lesích, v údolích a jesky-
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ních, bytosti, jakéž ve všech snad mythologiích v podobném vy
znamu se objevují (u nas jezerní, vodní panny, lesní panny, víly). 
Zbožná totiž mysl starých národll viděla neb tušila ve všech všudy 
částech a zjevích živóta přírodního působení vyšších božských sil, 
k nimž čilá obraznost přizpůsobila ihned také osobnost a tělo. Nymfy 
tedy obývají všude v osamělé, volné a idyllické přírodě, při pra
menech potoků a řek, na pramenitých lukách, v utěšených hájích a 
lesnatých horách; tam předou a tkají, zpívají okouzlující písně, po
hrávají si za doby nočni na trávníku nebo vesele křepčí; provázejí 
Artemidu a Dionysa, aneb scházejí se s Apollonem a tlermem, 
prchajíce před dotíravostí potměšilých Satyrův. Také s lidmi 
nymfy rády obcují, neboť .isou lidumilné a starají se laskavě o osudy 
lidské (tlom. Od. IX 154, XIII 356, XVII 240); pečlivě vychovávají 
dítky jim svěřené; lovci pomáhají plašiti zvěř, sázejí stromy a hledí 
jich, aby pokazy neutrpěly. Avšak člověk musí před nimi míti se 
na pozoru, neboť unášejí rády sličné jinochy (tlylas v lVlysii) a ZPLI
sobují předčasnou smrt a pomatení smyslll. 

Od těchto nymf, kteréž se vesměs xov~ext dIÓS, dcery Diovy, 
nazývají, dlužno rozeznávati u tlomera nymfy ve smyslu širším; 
neboť u něho nazývají se nymfami také Kalypso, dcera At1antova 
(Od. I 14), Paethusa a Lampetie, dcery tleliovy, strážkyně jeho 
stád (Od. XII ] 32). Také i jinak není pojelTI nymf u tlomera ještě 
ustálen; ne,boť na jednom místě praví se, že povstávají z pramenů, 
hájů a posvátných řek (Od. X· 350). Podle toho jest bytost jejich 
sloučena s předmětem, z něhož původ mají, pročež s těmito i žÍvot 
nymf zachází, tak že na př. s životem stromu i život nymfy . v něm 
obývající hyne. Na jiných zase místech, a to arci nepoměrně čet
nějších, vidíme nymfy samovolně působiti mimo předmět, po němž 
se "jmenují. 

U lidí požívají nymfy božské úcty, kteráž jim přísluší, neboť 

k společným poradám bohll také ony bývají povolávány (ll. . XX 8) . 
Za oběť přinášely se nymfám beránci, kozlátka, mléko, olej i víno. 
Zvláště byly. nymfám posvátny jeskyně, v nichž voda se proudila; 
nejlepším toho dokladem jest jeskyně na Ithace, od tlomera po
psaná (Od. XIII 102 rín.). Také svatyně (vvp,cpexia nymphaea) bý
valy jim zasvěcovány, a zde onde měly své oltáře (Od. XVII 210), 
zvláště při pramenech a řekách, v hájích a jeskyních, a za pozděj
ších dob i v městech. 

Podle toho, kde obývají~ rozeznávají se tři druhy: nymfy 
vod TI í čili Naiady, hor s k é čili Oready a I e sní čili Dryady. 
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N a i a d y (N'1ldoéS, NJ7íOéS, NcaúOéS) jsou vůbec nymfy vodní, 
a proto počítají se k nim také Okeanovny (»svatýrod Okeanův«, 
'.QxéCwivat , '.QxéavíďéS) a Nereovny (Nr;(!étrhs). Nymfy vod pozerri
ských vůbec nazývají se Naiady, a tyto jsou buď nymfy ř í ční 
(II07:cqt'YjtďéS) , které zase podle řek, v nichž sídlí, se jmenují (na 
př.: Acheloidky, lsrrtenidky a t. P.), anebo nymfy p r ~ m e n ů 
(K(!'Yjvaim, IIJ7yaiiu), anebo ' nymfy vod stá I ý c h (EAétOVÓp,Ol, Al;
p,vaxíoéS, At1uvaiat a t. p.). Tyto nymfy jsou obzvláště dobročinné, 
neboť podporují úrodnost půdy a jsou ' štědré dá rky ně p 0-

žit k ů (O'IU~VUxt živné, xa(!1tog;ó(!ot, E1JOúJ~íďé;). Ježto pak se ně
kterým pramenům rozčilující moc připisuje, jsou nymfy vodní 
také bohyněmi z p ě v II a věš t by. p.roto se i pravÍ, že tyto 
nymfy Apollona odchovaly, a Musy, zdá se, . byly Pl1vodně také 
jen nadšení vzbuzujÍCí nymfy vodnÍ. Za tou též příčinou 'nazývají 
se věštci syny nymf, 'a o těch, kdo smysly se pominuli, jako'ž i 
u nadšen1Tch věštcích se , říkalo, že jsou nymfami uchváceni (vvp,cpi
).,'11t7:Ul, lymphaUci). -- Voda, zvláště pramenitá, má v sobě sílu lé
čivou, a proto jsou nymfy bohyně z dra vod á r n é. Poněvadž 
pak nymfy přimě'řertou vlahou podporují zdar . rost1instva~ jsou 
také živitelkami lidí a zvířat (XOV(!07:(!órpot, vó/uat) a nazývají se 
pěstounkami Dia a zvláště DionY-sa. 

O r e a d y ('O(!étáOéS, 'O(!éÓ7:tÓ.Oé~, 'O(!éÓXcput, 'O(!OOé!LVlá(Jé~ , Ore
ades) povstaly podle Hesioda z~roveň se strmými horami (T~eog. 
129). Tyto nymfy zvláště s Artemidou po lesích se honí, anebo 
? Apollonem, Hermem, ,Panen,! a se Satyry žertují a , křepčí. Nymfy 
horské jmenovány b}'va.ií podte hor neb jednotlivých vrchů, na 
nichž obývají, na př.; , Diktajské (Dictaeae) na Krete, Peliadky 
podle vrchu Pelia- v Thessalii a t. d. K nymfám horským patří též 
Ech o ('Hrf~), ~. j .. Ozyěna, . jakáž naskýtá se v horách a roklích. 
O tétonymf.ě se bájí, že ji tlera za její dlouhé řeči potrestala tak" 
že sama mluviti n'erpohouc směla po'uze slova od jiného pronesená 
opakovati. Vypuzena jsouc do osamělých lesů zamilovala si Echo 
sličného, však zdráhavého a samolibého jinocha N a r' k i s s a (Nar
cissus); když Narkissos lásky její si nevšímal, nyla Echo . hořem 
a umořila se konečně tak, že po ní nezůstal leč pouhý h I a $, ldei'~r 
pb horách a po lesích bloudí. Však ani Narkissos neušel trestu : 
zamiloval si sama sebe' a od té doby seděl nap6krají kIidnéhopo
tůčku, touže po svém vlastním obraze ve vodě, ktery, jakmile' po 
něm sáhl, aby jej objal, vždycky ihned zmizel, ták že ' nebohy jitioch 
touhou neukojenoU ' zahynul ,~ kťásn,;ý" to obraz samólibé kvě- . 

Obr. 38. Asklepios (v Neapoli). 



Obr. 44. Poseidon (v Římě). 
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tinky jarní při potoku, ktE~r'áž do klidné hladiny vody pohlížejíc, 
v krátkém čase vadne. Tělo Narkissovo prom'ěněno jest v kvítko 
stejného jména (Ov. Met. III 341~510). Malby pompejské vypo
dobňuji velmi často Narkissa, an u vody .. sedě toužebně pohlíží na' 

ObL 47. N~rkissos (v Neapoli). 

obr az svůj. Též 
bronzová soška 
neapolská . (obr. 
47) představuje 
podle některých 
archaeologů 

sličného Narkis
sa, kterak v po
divení naslou
chá zvukům O
zvěny, ' prave 
tak jak to pěk
ně vyličuje Ovi
dius v Metam. 
III 379 nn. -

Podle toho, 
zdali nymfy v 
údolích a úžla
binách (váTl1J), 
anebo v hájích 
(aAóos) obývají, 
nazývají se ta
ké .NaTlo/ica, 'AA
(J'rl leh s . 

Dryady 
(L/QVáďés) žijí ve 
shomích a pro
to naz3Tvají se 
také Ap,adQváďés. 

Podle roz:'" 
ličných stromů, . 

v nichž život tráví, mají rozličná jména, jako nymfy melijské od 
/u}..ía, jasan. Podle některých bájí jest život jejich spojen s živo
tem stromu tak, že hyne~li strom, umírá i nymfa. Hymnus na AfrO
ditu . 257 vypravuje o · nymfách pohoří idského u ri-oje, že s nimi 
žároveň vyrostly vysoké smrčiny a duby, ~osvátné to okrsky 

Mythologie Řekův a Římanův, 6. vyd. 7 
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(U/kiV,1j) , jichž porušiti nikdo se neodváží: však když po drahném 
čase hodina smrti se blíží, tu že vadne listí, odumírá kůra, opadá
vají ratolesti a s životem stromu ptchá i život nymfy. Koo zlovolně 
porazí strom, usmrtí i Dryadu, ale ovšem nemine ho za to trest (Ov. 
Met. VIII 7'59 nn.). - Podle jiných bájí nejsou však Dryady na 
stromy své upoutány; ,- obývají vůbec v lesnatých pohořích, kd~ž 
s nesmrtelnými bohy křepčíce se veselí a v utěšených jeskyních 
s Iiermem a Sileny v milosti obcují. 

,Mimo to mají nymfy také jména od rozličných míst, kde obý
vají' na př. nymfy nysejské, dodonské, lemnUské ' atd. (Nvda, dmďmv1f , 
A!J/kvos). 

Vyobrazovány bývaly nymfy v podobě sličných, křepčících 
děvic s jiskrnými veselými zraky, bosé, prostovlá'sé s podkasaným 
rouchem. 

3. Rhea Kybele. 

(Pia, Pda K v{3D.'lj, Cybele.) 

R 11 e a zdá se býti původně taktéž bohyní země. Avšak za bq
hyni země pokládala se zvláště jen jakožto matka Diova a ostat
'ních synů Kronových, pročež nazývala se i matkou bohů vůbec 

({)-érov wtj7:1j()); v tomto slnyslu byla obzvláště na Kretě ctěna. Matkou 
Dia ~ druhých Kronoviců nazývá Rheu již tlomeros (II. XV 187), 
a také ještě v řIesiodově Theogonii jest Rhea pouze tím znamenitá, 
že jest matkou synll Kronových, od nichž odvozuje se původ ostat
ních bohů. BáJe o narození Diově vznikla nejprve na ostrově Kretě, 
kdež velmi záhy slučovaly se názory asijské s řeckými; tak také 
se stalo, že Rhea velmi záhy splynula s fryžskou Kybelou v jednu 
bytost: R h e u K y bel u. 

, K y bel e , (ne'bo., Kybebe) zvána byla též veliká Máti (/kéyál. 1'/ 
Mtj7:1J(), Ma. neb A/k/keXs)," jakož zase na některýcl:I místech, na př. , ve 
Prygíi, v Bithynii a mezi Skythy Zeus také náT(,as, t. j. otec i pán, 
se nazýval. Tato 'máti horská (W41;1J(,J o(,Jda) byla od pravěku orgia
stickým způsobem ctěna v Malé Asii, zvláště na hor~ch, jsouc tam 
pokládána za velemocnou, životvornou bohyni země, která sídlí 
'v tajemné samotě lesnatých pph<?ří. Proto bývala Kybele zhusta 
jmenována dle rozličných hor a po~oří, jako ~(;T(,VA1jV'1, ~t1Jďvp.1fv1Í, 
,Bé()éXVvda a t. p. Obývajíc v , divOkyc~ pohořích, těká po le~ích~ 
provázena jsouc dravci lesními, zvláště lvy ' a pardály, za divoké 
.hudby daimonů ji provázejících. totiž Kuretů, Korybantít ~ Dak:-
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tylů. K u ret i pokládali se za první lidi; kteří prý kdysi po veli
kém deš~i jako stro-my ~e Země vyrostli (ďéVď(,JocpVéiS) " K ,6 r yb a ll. t j 
pak, kterí dle báje r?vněž Jako stromy ze země ' vzešli, byli první 
ctitelové a kněží Kybelini ,; taktéž D a k tylo v é ( » Palečkové<~ 
trpaslíci, Cdáx7:VAO't '[ďalOl) jsou kněžími této bOhyně. ) , ,o' , - " , 

Životvorná bohyně země, matka Kybele, jest obzvláště původ
~yní vinařství a rolnictví ' a vzdělanosti z něho pocházející, j~kož 
1 zakladatelkou hradů a mě~t, čehož na znamení mívá kolem hlavy 
hra~by měst jako věnce z hor (mater turritg Verg:. Aen. VI 784~ 
furngera Ov, f. IV 210, ,viz obr. 48). Ačkoliv pak zvláště v tomto 
s?Tyslu .bývala ctěna, označovalo se uctění její přece nezvyklou 
dIvokostí a fantastickou rozčileností. To bylo v úplném souhlase se 
zádumčivou, ale prudkou povahou fryžskou; zá
roveň se tím přirozeně naznačovala radost nad 
zrozením a bolest l!ad úmrtím krásné přírody. 
Krom -toho vypravovala báje 'o kruté bolesti kte-. , 
rou pocIťovala Rhea, vidouc, kterak Kronos dítky 
její polyká. Proto vidíme při slavnostech této 
bohyně, kterak kněží a ctitelové její s divokým 
ki"ikem, při bouřlivém hlaholu cimbálů a kotlů -
píšťal a trub, s plápolajícími pochodněmi po ho~ 
rách a po lesích běhají a v orgiasti~kém, závrat- ~ 
ném rozčilení sami sebe i vespolek až na krev se 
poraňují. 

Nejstarší svatyni měla Kybele v Pes s i
n II n t ě v Galatii na hoře Dindymu, jejíž skal-
natý vrchol v řeči Prygů Agdos _ slove, pročež Obr. 48. Kybele. 
i Kybele sama nazývá se Agdistis. V této veskrz 
jeskyni se podobající svatyni (xv{3éAa) byl také nejstarší obraz této 
bohyně, a sice nejspíše povětrný kámen, který později (r. 204 př. 
KI~.) do Ríma byl přenesen. První chrám v Pessinuntě vystavěl král 
Mld~s, syn prý Veliké Mateře a Gordia; proto nazývá se Midas 
prvlll~ knězem Kybeliným. Takto' je,st památka obou těchto kráh~1 
G?rdl~ aMidy" u"zce spojena s uctěriítil I(ybely, a nebude tedy ne: 
mlstne, o obou nekolik slov zd,e pověděti. 

, G o r cl i a .s, oráč ci 'pryrií král , ~emě fryžské, založil město 
G"or?ion ... se ;sta:ým hrapem ' králo;v:ským, kdež , se choval onen z po
,vestl . znamy vuz s uzle,m Gordiovým jec;lnak na památku bÝValého 
stavu Gordiova a zároveň ' jako symbol moCi královské. Gordiův 
syn ~ _ n,ás~,Upce jestM i d a S, ,jenž založil Kybeli ~k~ostný ehr~m 

7* 
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V Pessinuntě . . Jako 'Gol'dias ' byl ·také · Midas rriiláčkelTI této Ibohyně , 
a odtud báječné 'obou i§těstÍ 'a bohatství. Midas obcoval často s bohy, 
zvláště s' :Dionysem a jeho průvodci' Siienem a Marsyou. Poněvadž 
Silena, stálého -to průvoďce · a vychovatele Dionysova, v ~eťrnosti 
měl, vyplnil mu "DionysO'$ zpozdilé ·ovsem přání, aby vše, čeho by 
koliv se ,dotkl, · "Ve zlato se 'proměnilo: zapomnělť Midas, že tělo 
zlatem ·nasycovati nemůže ,(Ov. IMet. ,XI 90 nn.). ~ Když kdysi 
zápasil Apollon s Ma~syou o závOd, ' kdo 'z nich dovede .lépe hrátí 
na~ně;.a Midia~ . za ~oud~ nerovného, zápasu povolán byl, přizp~ 
vítězství Marsyovi, zaoež ,od ~pollona oslíma ut ima jest obdaren 
(Ov. Met.~ XI 155 'nn.). . 

Knězem a miláčkem Ky beliným jest také sličný a nešťastný 
jinoch A tys (Attis, Attes), jako Adonis symbol krásy a pomíjejíc
nosti života přírodního. 'Atys jest překrásný 'pastýř, jejž Kybele 
horoucně miluje. Avšak on zasnouben jest s dcerou krále pessinunt
ského, a již slaví ' se tento sňatek. Tu vstoupí Agdistis (Kybele) 
mezi hosty, a ti panickým, t. j. nenadálým strachem (nlXVtXos cpó~os) 
pojati a na mysli potřeštěni jsouce se rozprchnou. Také Atys prchá 
v divém chvatu do ho'r a 'tam pod sosnou se zavraždí. Z krve jeho 
vznikají f i a I k '5', kteréž ihned . celý ten strom objímajíce ověnčují. 
(Sosna jest symbol hynutí života · přirodního, zimy, a fialky symbol 
navracejícího se života, 'jara~) Památka Atyova slavila se s divo-

kou zuřivostí. 
Uctěr1í Kybely rozšířilo se záhy po celém Řecku, a tu pak 'ji 

mátli, jako již dříve s Rheou, ještě i s jinými bohyněmi, zvláště 
s Gaiou, Demetrou a později též s Isidou (synkretismus). Kněží 
Kybelini~ nazvaní Gallové (Tá),),Ol, ,Galli). nosili sochu Kybelinu 
v chrámečku od města k 'městu,provozujíce orgiastickou hudbu a 
zpívajíce nábožné písně. Poněvadž při 'tom žebrali (odtud nazváni 
p''Y}7:(>lXyÚ(>tlXL , t. j. ze~rajíc'í pro Matku), nepožívali valné ú~ty. 

'. 4. ,DionysQs. 
(L/tóvvúos, 4LcJ.1J~ÚOS, Báxxos, Bacchus, Liber.) 

D i ony s o s jest puvdi~m" s\Tým · bůhcizí, neřecký, nejsplse 
'thrácký, ale jeho uctívání 'šl'řilb: se zá~y, zejména pak v VII. a VI. 
stol. př. Kr. JTIOcí neodplatelp.ou, ·pb yšech krajích řeckých (v. výše 
str:. 5 n':). Původně jest Dibirysos ' bůh úrody 'polní v(lbec; teprve 
v Řecku, ; jak se ,zdá, ,st:;1l 'se z něho blÍh YJna. 'Také jl1J.énosvé, 
které značí tolIk co »Di·llV syrt« (duJs : v'ijd~;), dostal Dionysos na 
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půdě řecké; thrácká }eho jména jsou Sabazios, Bassareus a nej-
spíše též Bakchos.1

) , . 

," tlomeros' Jmenuje Dionysa velmi zHdka, a to nejen proto, že 
nebyla k tomu příležitost, nýbrž hlavně proto, že tehdáž nepatřil 
Dionysos ještě mezi hlavní bÓhy řecké. Nazývá ho synem Dia a 
thebské Semely a potěšením lidí (XcX(>P.lX (3(>OtOiúLV ll. XIV· 325); rov
něž .z~á báj o thráckém králi Lykurgovi, jenž se '. kultu Diony-sovu 
protlvl1 (II. VI 130 nn.). Zmínky o Dionysovi v Odyssei v'yskytují 
se vesměs v přídavcích pozdějších (Odyss. XI 321 nn., o Ariadně 
a. XXIV 74 o zlaté amfoře, kterou prý dal Dionysos darem Thetidě) . 

, V Řecku staly se Theby hlavním sídlem Dionysovým; · neboť 
podle obecné pověsti narodil se Dionysos y Thebách, ač i jiná města 
a- místa rodištěm jeho býti se chlubila, jako Naxos, Elis, Eleutherai, 
Teos, Kreta. Matkou jeho jest Semele, jedna z dcer Kadmových. 
Náv~dem žárlivé tlery, která se jí zjevila v podobě staré chůvy, 
prosIla Semele Dia, aby se jí ob}evil tak, jak se k tleře blíží totiž 
v celé své velebnosti, s blesky a hromem. Stalo se. Avšak piamen 
uchvátil Semelu i dům, a umírající Semete porodila děcko života 
iešvtě neschopné (srv. Ov. Met. III 259 nn.) . Dítě by rovněž bylo 
zasl o, kdyby dobročinností Země nebyl ihned vyrostl ze sloupů síně 
b řeč ť a n, jímž děcko zachováno bylo před plameny. (Proto na
zývá se Dionysos nV~tyév4s, ignígena~' žárorodý; srv'- Ov. Met. IV 
ll.) Po té dal Zeus novorozeně do svého boku zašiti,. aby k životu 
~ozrátli 'mohlo. (Proto naz~'vá se Dionysos ďtÚúÓ7:oxos,· ďt!1/~uů(>, t. j. 
dvakrat zrozený.) Později odevzdal Zeus pachole tlermovi,_ a on je 
donesl do Orchomenu, aby je vychovali Ino a Athamas; ale když 
původem žárlivé tlery Athamas se· pomátl, zanesl tlermes stíha
ného Dionysa k nymfám nys'ejským2

) , a ·tY jej ukryly a sladkými 
pokrmy odchovaly ve sluji révovím porostlé. (lierma-~, ,jak chová 
maličkého Dionysa, zobrazil Praxiteles v překrásné soše; objevené 
v Olympii; v. výše obr. 24 a, 25.) ';,:r . .' . ', 

I' 

. 1) o 'původním významu boha Dionysa a vývoji jeho kultu jedná zajímavě 
Va c I a vNl e der I e v Sborníku prací filologických Josefu Královi k 60. narozeninám 
v Praze 1913~ ' str;. 166 nh'. ,, !;:! ' 

. 2) ~ysa bylo pŮv.Qdně . s~.ad ' m.j~to -pouhé f~n-t-a-sie; pOtději -když roz1.i<;ná 
mlsta zasluhu ·0 vychování Dionysasi; ~sobiti chtěla, povstalo mnoho Nys (měst 
i vrchů téhož jména) a mezi těmi ' jmentije 's~ !' Nysa y Thr'akii již! v Ii. VI ľ33. -
Již ,. za st~rověku vyklá'dali ~,~kter( : ze! prý ,slovo ::Aóvvaog jesť utvořeno; z . Zf.CS, 
Llwg' a NV (jfX znamenajíc: tolik' cd :! 2:eús: ny·sejský;. Ar..isteides, rheto'f řecký' z 2. stoi. 
po Kr., praví (I. .p' .. 49): 7;:0,'1 o6.uvrovi;'Y.ova[(, (;'n0Íri:og cl Z E,Vg é~1]: Lhóv'V6og. 
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Když Diolrýsos dospěl, sázel révy · a opojo~arpOzemskym nek~ 
tarem sebe i své pěst'Ounky a dain10ny lesní a co jinak k němu se 
přidružil'O,a těkával s ;potřeštěným tímt'O prův'Odem, rozm'arnou 

. slasti jsa opojen, p'O horách i údolích. Od toh'Oto bouřlivého těkání 
a .'spo}eného s ním hlučného veselí nazývá se Diůnysos B(JótúoS 
(~(Jút-tos bouřenO, Báxxos '({3qxXévm třeštiti v ' opojení), 'Taxxos, Evws, 
'[ó{3axxos a podobně. . . . 

Odtud šířilo se toto uctění Dionysa záhy po krajinách okolních 
a : brzy i po zemích vzdálených, 1 ba doniklo až na konec světa. 
VŘecku byla tato bohoslužba nejvíce rozšířena v okolí Parnassu, 
v . Athenách, v Sikyoně, Korinthu, Argu a na mnohých . ostrovech, 
jako na Naxu, Lesbu a jiných. Na Naxu jest Dionysos ve spojení 
S dcerou kretskéhokrále Minoa Ariadnou ('A(J,.á(J'v'rj, kretský tvar 
'.A(Jtáyv1J t. j. 'velebná: d(Jt+áyv'~); zde prý Theseovi Ariadnu, z Krety 
unesenou, násilně odňal a manželkou si učinil. Dle jiné ' pověsti na
lezl Dionysos Ariadnu, od Thesea opuštěnou, na tomto ostrově spící, 
pojal ji za manželku, načež Zeus da.roval jí nesmrtelnost (Hes. Tll. 
947 nn.): - - - .-

Avšak šíření rozčilujícího a uchvacujícího uctění Dionysova 
nebylo všude bez nesnází: mnozí smrtelníci protivili se přijetí tohoto 
boha, ale byli za tvrdošijnost svou těžce potrestáni. Z těchto jest 
především thrácký král L y k u r g o s. Když t'Otiž kdysi Dionysos 
jako jindy ; s průvodem svým po horách těkal, přišel mu v cestu 
Lykurgossnapřaženým bičem, tak že Mainady, jeho. ctitelky, spa
třivše jej poděŠeny se r'Ozprchly. Dionysos zachránil se jen 'tím ~ 
že skočil do ' moře, kdež mu Thetis ochotné ochrany popřála (Hom. 
ll. VI 130 nn.). Podle Homera byl Lykurgos za svou smělost osle
pen~ načež v krátkém čase zemřel. Podle bájí pozdějších se pomátl 
a zabil v zuřivosti vlastního syna, jejž za révu měl, a~o u f~l i sobě 
samému nohu, domnívaje se, že je to réva. Když pak mimo to 
v zemi neúroda povstala a dlouho trvala, vyvedl lid Lykurga na 
horu Pangaiol1, kde divokými koňmi z rozkazu Dionysova byl roz-
t rhán. ' 

Podobný osud postihl Pen t h e a, krále thebského,syna 
Echibna a ' Agauy, dcery ' Kadmovy. Dionysos přišel totiž na svých 
cestách z Lydie do Theb, bujný a mysILvesé1é. AlePentheus, jeho 
nepřítel, slídIl po Mainadách, Dionysa provázejících, a aby je 
mohl spíše shlédnouti, vylezl si na sosnu. Tu uzřela jej jeho matka 
a měla jej za divokou šelmu~ buď lva, 'nebo divokéh'O kánce. Hned 
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učinily na něho P'Otřeštěné . ženy zu-řivou honbu a rozsápaly jej 
(Eur. Bacch. 104.3 nn. Ov. Met. III 513 nn.). · 

y Arg u ' zase potrestal Dionys'Os že~y, které uctění jeho se 
vzpíraly, tím, že se pobláznily a v zuřivosti ' vlastní dět( pobíjely a 
pojídaly. . 

T y r r h e n š t í . I o u p e žní cin á moř 11. í zaj ali kdysi na 
břehu Dionysa, jejž za kralevice měli, a zavezli jej s sebou na moře. 
Tu spoutali mu ruce a nohy, avšak vazby pokaždé spadly. I radil 
tedy jeden z veslařů, . aby Dionysos na břeh byl dopraven, ježto 
zajisté jest to nějaký bůh, avšak vůdcové I'Odi neuP'Oslechli. Tu za
klopena jest náhle celá loď révovím, a bůh sám proměnil se ve lva:, 
.tak že polekaní plavci do moře veskákali, a jen onen veslař, který 
radil, aby Dionysos na břeh byl dovezen, z milosti boha byl za
chráněn a štěstím obdařen (tlom. hym. na Dionysa 1 nn. ~ Srov. 
Ov. Met. III 582 nn.). ' 

Takto šířilo se mocí neodolatelnou uctění vítězného Dionysa: 
pr'Ovázen h'Oufem žen opoJených ( ~MawáďéS, Bá'XxfXl.), ozbrojených 
berlou, ovinut'Ou révovím a břečťanem (thyrsos), bral se Di'Onysos 
ve společnosti Sílenů a Satyrů z jedné země do druhé, aby darú 
svých lidem přinášeje, zjednal sf jejich uznání a úcty a takto si po
drobil všecky národy a měl obětnice až v Indii. Když pak božství 
jeho všude bylo 'uznáno a uctění rozšířeno, vyvedl matku svou 
Semelu z podsvětí a vzal ji s sebou do Olympa, načež nazývala se 
již Thyone (od ihJm), jakož i Dionysos také Thyoneus bývá jme--
nován. . 

Avšak . Dionysos není jen bohem vína, nýbrž veškerého vzrůstu 
přírodního vůbec. Proto jest Dionysos zvláště také živitelem a pě
stitelem stromů a ovoce, i nazývá se proto (YévO{)Úr;;. Za tou pří
činou bývál ctěn v zahradách, nižinách a na vlhkých místech, kde 
rostlinstvo nejvíce bují. Že pak v přírodě původem mízy rostlin
stvu jest vláha, nazývá se Dionysos také ClTr;q (VéW déšť dávati) 
a matka jeho ' Semele C'1')'1] , a v tom smyslu jmenují se hyady a 
nymfy jeho pn1vodkyněmi (S'Of: Oid. T. 1105). Právě pr'O tyto pří
činy jest Di'Onysos také bohem jara, za kteréžto doby míza ro
stlinstvu 'zase se navrací, všecko pučí, se rozvíjí a kvet~ (LI. (/)AoioS 
od rpAo{m, floreo kvetu, (/)AéVS, ' '.AV{}éV; a t. p.); a tak se i ctite
lové Dionysovi při slavnostech jeho zdobili věnci z rozličný-ch 

'květin a z r'Ozličného listí, nejraději ovšem břečťanového neh ré
vového. 
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Poněvadž pak pěstování révy a stromů ovocných vyžaduje 
pracovitosti a pilnosti lidské, jest Dionysos původcem těchto 
ctností a vzdělanosti z nich pocházející, právě jako Demeter ve 
svém"'oboru. A ovšem jest Dionysos takto i' dárcem poklidu a pod
porovatelem obchodu, spolu pak i množitelem bohatství a blahobytu 
a vesměs bůh laskavý (llé~UXLO?), jen nepřátelům sv)'rm strašný. 

Mnohem však blahodatněji Pllsobí Dionys'os na tělo a mysl . 
lidskou. Víno, ovšem mú-ně-li se ho užívá, občerstvuje a posilňuje 
tělo, a starosti a útrapy života všedního zaplašujíc uvolňuje mysl 
a činí ji s,jezejší a jemnějším citům' přístupnější. Takto jest Diony
sos Avalos a AVÚLOS, t. j. vyprošfovatel, llvoliíovatel, 'EAé1J,f)-[()lOS ósvo,
hoditel a strastí zapuzovatel, jenž všecky' vespolek naplňuje 

rozkoší a radostí a nakloňuje k bratrské
mu přátelství a lásce. Krotí všedUI di
vokost; kam vstoupí, tam rozhostí se míľ a 
veselí, a nemocné a neduživé údy se po
zdravují (.LllóvvúO;Zar()ó;), Takto jest Dio
nysos původem ušlechtilejších mravů svých 

' ctitellI a šiřitelem svornosti a mírnosti. 
Ovšem myslíme tu uctění Dionysa, pokud 
bylo ve shodě s povahou kmenů hellen
ských, jsouc prosto všech zdivočelých pří 
měskův asijských. 

Bůh mysl rozčilující jest také bohem 
vznešenějšího nadšení, jakéž jeví se v b á s
n i c tVÍ, v h u d b ě a v duchu věš t e c-

Obr. 49. Bakchantka. k é m, a podobá se takto Apollonovi. Co do 
,básnictví jest Dionysos zvláště tím důle.,. 

žitý, že slavnosti jeho daly první podnět k ' vzdělávání zvláštního 
druhu básnictví lyrického, totiž dithyrambu, zejména pak k pěstování 
poesie dramatické. Že pak hudba i básně při slavnostech Dionyso
vých, rázu jsouGe vesměs vášnivého, vyjadřovaly tu' krutý bol, tn 
zase nezkrocené veselí, vypučela z nich mimo vážnou tragoedii také 
komoedie. Hudba Dionysova byla hlučná a bouřlivá, zřídka kdy jem~ 
nější. Jako bůh zpěvu nazývá se Dionysos Md.nÓllévoS, t. j, zpěvný, 
a obcuje s Apoi1onem i s 'Musami a Charitkami, s Erotem a Afroditou. 
~, Velmi také podobá se Apollonovi Dionysos duchem věštím. Mělf 
bÚ:mysos zde onde zvláštní věštírny, mezi nimiž vynikla obzvláště, 
věštírna amfikaiská ve Pokidě, kdež se nemocným prostředky , 
k uzdravení udávaly ve snach (Paus. X 33, 11). Takto byl Dionysos 
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j:ako Apollon tar()Óp,alJU;" t. j. léčitelem pomocí věštění. V Delfech 
:věštil v pozdějších dobách Dionysos společně s Apollonem, a na 
vrcholích Parnassu zapalovávaly se i jemu na počest posvátné 
ohně jako Apollonovi (Eurip. foiničanky 226, S'oL Ant. 1 J 26). 

Slavnosti ku cti ' 
Dionysa konané 
byly z prvopočátku 
ovšem prosté a ti
ché,. ve shodě s mír-· 
nou povahou kme
nů hellenských: cti
lit zajisté blahovol
ného boha rozmar
'1ý'mi sice radován
kami, však bez hlu
ku a nesmyslností. 
»Před dávný'mi ča
sy,« praví Plutar:.. 
chos (Mor~ 527 C), 
»konala s'e slavnost 
Dionysova prostě 

sice, avš'ak: vesele: , 
v předu průvodu 

nesl se džbán s ví~ 
nem a' ratolest ré
vová, pak vlekl rt'ě
kdo kozla, potom 
šel ještě feden',. l( te
rýž nesl košík s Íí-" 

ky.« Avšak' puvod
ní tato prostota po
čala záhy mizeti, a 

, slavnosti ty stávaly 
se vždy hlučnější- Obr. 50. Dionysos vousatý (ve Vatikáně). 

mi -a volnějšími, 

ježto účastníci tím více domýš-leii se ctíti kDzl(.t, Di onysCt , CHll 

větší nevázanosti se oddávali. Tento zpllsob uctění Dionysa vedral 
~e do Řecka bezpochyby z' Thrakie a rozšířiL se znenáhla po veškeré 
Iielladě a jejích osadách.- Ú,častníci. slavnosti těkali v divokém 
~'ozčilení z místa na místo, é'VO~ é'l)? l ' volajíce; pak. v di~ém zá~l1Tva,tu 



106 

vrhali se na zvířata k oběti určená, rozsápali je za živa a pojídali 
vášnivě syrové, ještě teplé jejich maso. Tento způsob uctění Bakcha 
má do sebe cosi asijského a připomíná bezděčně podobný způsob 
uctění fryžských božstev Kybely a- Atya. Účelem toho všeho bylo 
uvésti se v šílené rozčilení (p,avta) , aby duch takřka vystoupil 
z člověka (guót'aólS) a byl schopen vejíti v úzký styk s bohem. 
Pojídání čerstvého masa pak 'bylo pokládáno za přímé požívání 
boha samého. Ze-
jména ženy v Boiotii 
a ve Pokidě ctily 
Útk Dionysa. 

Jako bůh pn
rodní ctěn byl Dio
nysos také od oriiků 
(v. str. 6), a to pode 
jmenem .Z a g r ,e u S 

(ZlXy~é't;;). Jest to 
vlastně bůh pLIvodně 

samostatný, jenž te
prve později byl zto
tožněn s Dionysem. 
.Různost obou jeví se 
ostatně i v tom, že 
Dionysos Zagreus 
byl pokládán za sy
na Diova a Persefo
nina. Z vůle Diovy . 
měl vlásti tento Dio
nysos, na nebi, avšak 
návodem liery Tita-
rové" JeJ roztrhali, Obr.~51. Dionysos (v Římě). 
prve než dospěl; ale 
Athena přinesla tlu-
koucí ' ještě srdce jeho Diovi, a tento pozřev je Dionysa opětně zplo
dil. Dionysos Zagreus ctěn býval s hlučným veselím, po kterémž ve
liký" zármutek následoval: zobrazovali Zagreus orfikům osud života 
lidského, kterýžto po krátkém trvání, jako život rostUn, .smrtí bývá 
uchvácen; avšak jako Dionysos, Titany byv roztrhán, opětně k no
vém'Íl~ 'a to lepšímu životu povstal, tak doufalo se, že i ~lověk smrtí ne
znii\:l1utelnou byv urván, povstane opět k životu novému a lepšímu; 

A t t i c k é D i ony s i e (slavnosti Dionysovy) jsou nejlepším • 
obrazem prostějšího uctění Dionysa způsobem řeckým; bylyť to 
atÍicko-ionské slavnosti, které konal:ST se nejen v Attice, nýbrž i u bra
trských' kmenů p'O ostrovích a v Asii. - ' Zahájeny byly tak řeče
nými ven k o v s kým i nebo m a I Ý m i D i ony s i e m i (Llwvv(íla 
TlX ulXr' dy~ovs, Ll. ra p,lu~á) kteréž slavily Se v měsíci posideonu t

) 

(prosine.c-Ieden). Pořádaly se všude po venkově za radosti vše
obecné při zpěvu a tanci;' jsou to ony slavnosti, při kterýchž 
drama řecké v počátcích svých se rozvíjelo. Větší města venkovská 
měla svá divadla, ve kterých se o tčchto slavnostech hrálo. Při
cházeli sem herci z Athen - víme to na př. o Aischinovi, jenž ve 
svém mládí byl hercem - a provozovali tu staršÍ, v hlavním městě 
již dříve hrané kusy. lilavní částí slavnos'ti byl průvod po polích, 
jehož účelem asi bylo vyprositi na Dionysovi zdar úrody polní; 
pak se hrála nějaká komoedie a ' nějaká tragoedie, po případě i více 
Hch. Slavnost tato sotva připadala na určitý den;. nebylo! možno, 
.aby herci z Athen hráli současně po celé Attice. 

Druhou' slavností byly Len a j e (Llwv'L;óta ra Ent" AYjvat~tJ, -Ll. 
TlX tnlA:1vlXllX, A1vlXtlX), které připadaly v následující měsíc gamelion 
(Jeden-únor); počínaly nejspíše 12. toho měsíce. Jméno své měly 
odtud, že se konaly tl staré svatyně Dionysovy v Athenách, která 
se na.zýv~tla Lenaion (A'1vlXWV od A!7váS lis nebo od Aijvat Bak
chantkY).2) Trvaly nejspíše . tři dny. Prvního dne byl slavnostní 
průvod; druhého dne provozovány tragoedie, třetího komoedie. Po
řádání Lenají měl na starosti archoti. zvaný král ((Jaól.Aé'I);), 
jemuž přináležely veškeré starobylé slavnosti. 

Po tf přišly slavnosti jarní, a mezi nimi nejdříve A n t h e s t e
r i e ('Av.:téór'1~llX) V následujícím měsíci anthesterionu. Slavily se po 

1) Rok aÚický počínal prvním novoluním po letním slunovratu, tedy asi 
v polovici července. Jména měsíců jsou: t'Kcx:wr.(3mc!w, !-Lf:r;cxyH7:'inwv, (30'loQo~tu!J v, 
7lvexvollnwv, !-Lex~!-Lex'K't1'}QW)V, noó~o~c!w; I'CX!-L'lJ..~wv, avfh:ó't'lQwJv, ~A[,((P17f30J..U!JV, ~tOVVlX~WV, 
ftexQY1'}AUJV, Ó'K~QorpoQtcJv. . 

2) Poloha Lenaia není dosud zjištěna. Někteří badatelé mají za to, že le
Želo na jihovýchod od akropole, tatn kde se rozkládá divadlo Dionysovo, druzí 
kladou je na jz. od Areiopagu, jiní .dokonce hledají je za branou Dipylskou, na 
straně severozápadní. :. Původně leželo asi Lenaion za." městem, jak musíme sou
diti ·z názvu slav.nosti .dwvvów 'ttt ~711. .I11'}vexicp proti .dwvVólex Ut [:v aó'tf~ . Za dob 
pozdějších, kdy 'město -{$e rozšířilo, pojato i Lenaion do obvodu městského, leč 
staré (potom arci nelogické) názvy zůstaly. Hry divadelní, kteréž tvořily jen 
čá st slavnosti , 'provozov~ny ' Qd .qoby" . co, zřízeno .stáié divadlo na jihovýchodním 
svahu akropole; ovšem v něm o obou slavnostech. . ' 
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tři dny, od ll. do 13. anthesteriona. Prvního dne slavilo se otyvření 
sudu (1:'a lltf}o{yux) vykvašeného vína, a otroci popíjeli společně se 
svými pány. Druhého dne byla veliká společná hostina pod širým 
nebem, k níž si každý účastník přinesl džbán (XOV~) vína, pročež se 
slavnost tohoto dne XÓé~ nazývala. Při této příležitosti věnčili se 
všickni účastníci prvními kvítky jarními. Po hostině sňali si hodov
níci věnec s hlavy, ověnčili jimi svůj džbán a odebrali se do nejstar
šího athenského chrámu Dionysova v Bažinách (Ev A{ftvca~), jenž 
pouze toho dne byl otevřen.i} Zde obětovali bohu i své věnce i zby
tek svého vína. V celle chrámové, kam vstoupiti směla pouze man
želka archonta krále ((JlXó{AW1ICX) se 14 staršími ženami (Yé(HX()(X{) , 

konány tajemné obřady, načež nastoupen průvod se starobylou so
chou Dionysovou k t. zv. bukoleiu, někdejšímu sídlu archonta krále, 
které leželo nejspíše severně od akropole.2

) Zde se slavil symbo
iický sňatek basilinny s Dionysem. Zatím co basilinna trávila noc 
v bukoleiu, rozproudil se venku živ)'r rej (xml1o~) , který trval až do 
rána. Za svítání ubírali se účastníci se starobylou sochou opětně 
v průvodu k chrámu Dionysovu v Bažinách. Třetí den Anthesterií 
byl rázu smutného; byl to jakýsi »den dušiček« . Věřilo se, že toho 
dne vysťupUjí duše zemřelých z podsvětí na svět. Proto všichni" obě
tovali v hrncích (~v XtÍ1:'QOl~) rozmanité plodiny za oběť liermovi 
podzemnímu, prosíce za duše zemřelých. Odtud nazýval se tento den 
XtJ1:'QOl. Ke konci slavnosti volalo .se na dušičky: »Pryč, dušičky, už 
nejsou Anthesterie« (~'}-tÍQa~é, X:ijQé~ , ovxú' AV&-éÓ~'rfQW). Drama
tické hry se o této slavnosti, . kterou měl na péči taktéž arc.hon, 
zvaný král, neprovozovaly. ' 

Poslední a největší slavnost Dionysova v Athenách byly v e
I i k é neboli m ě s t s k é D i ony s i e (Llwvvóux 1:'a ~uyáAa, 1:'a EV aó1:'fI,,· 

1:'a dďu~a anebo vůbec . jen /llOvl.uJW) v měsíci elafebolionu (koncem 
března). Trvaly šest · dní, nejspíše od 10. až do 15.· Byla to pravá 
slavnost jarní, jíž ctil se Dionysos jakožto osvoboditel od strastí 
zimy á útrap vůbec. Byla to slavnost velkolepá;' proto přicházeli do 
Athen nejen občané z Attiky, nýbrž i spojenci a cizinci i ie vzdále
nějších krajin. Po Panathenajích (v. výše str. 32' n.), byla to ' nej-
• •• , r 

. t 

1) Ani poloha tbhoto chrámu: není- ďo.sud výkopy po::tavena na' jisto. Ně
kteří ~e dómnívají, že ľeželo jz. ád Areiopagu, kde skutečně byla odkrYta statá, 
nejspfše ' Dio-nysovi zasvěcená' svatyně. Ale jsou tu přece · vážné · potnyhri,osti; 
srv. 0'(0 h o v u' Topografii starých Athen str. 104 nn ~ a 130. ~ . 'j, . .:, ;', . 

· 2y'Srv. o tom Grohovu Topografii st.?rych Athen str. 8g ' n . . ~ 274. ~.: 
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větší slavnost athenská. 'Slavnost počala skvělým průvodem, upo
mínajícím na přenesení staré, dřevěné sochy z Eleuther (v severo

západní Attice) : do 
Athen. Socha tato byla 
nesena z chrámu Dio
nysova u divadla do 
malé svatyně za · mě
stem, ležící na cestě do 
Akademie, a tedy také 
do Eleuther. V čele 

průvodu kráčcl archon 
eponymos, pořadatel 

této slavnosti, ,obklo
pen jsa', úředníky a 
kněžími. Jej následo
vali jinoši ozbrOjeni, 
tvoříce čestnou stráž 
kol sochy Diónysovy. 
Panny nesly košíky s 
posvěceným nádobím 
na hlavách ~ yěnce 

fíků v rukou. Rovněž ' 

byli tu choregové se 
svými nádherně odě

nými ·sbory. Průvcd 
,uzavírali Snenové, 'Sa
tyrové, Panové a ·Bak ... 
chantky. Kytice fialek 
házely se · po zemi. 
Před svatyní Diony
. sovou u Akadernie 
vzdána bohu velkolepá 
hekatomba i zapěny 

písně posvátné. Zpá
teční poch od nastou
pen až večer. Za svitu 
pochodni nesena s jáObr. 52. Dionysos (v Neapoli). 

sotem socha Dionysova do města a postavena v divadle do středu 
orchestry. "Druhého dne .(ll. ·. elafebolionu) provozo;vány v ,divadle 
lyrické sbory hochů i mužů, večer · zakončen. opětně veselým prů-
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vodem , (xm~o~) pO městě. Nejvyššího vrcholu však dostoupila 
slavnost , ve dnech ' následUjících, když počaly se představovati di'
vadelní hry; 12. elafebolionu provozovány komoedie a 13.-15. tra
goedie. V den komoediím věnovaný dávány byly tři hry nebo 
někdy pět; bylo to možno, poněvadž básníci závodili jednotlivými 
komoediemi. Avšak při tragoediích byl vyhrazen každému básníku 
jeden den, ježto musil předvésti tři tragoedie a drama satyrské. 
K těmto představením všecko se všech stran se sbíhaľo, a bylo 

účastenství domácích í 
cizích náramné.1

) 

Noční slavnosti Dio- ' 
nysovy, jakéž slavívaly 
opojené ženy v bak
chické rozčilenosti za 
hlučné a bouřlivé hudby, 
nazývaly se n y k tel i e 
(NvxrÉ),ux) , a Dionysos 
nazýval se proto také 
Nvx'tÉ)..ws. Potřeštěné že
ny V pn1vodu Dionysa 
nazývaly se Bakchant
ky, Mainady, Thyiady, 
Bassaridy. K průvodu 
Diony-sovu patřili též Si~ 
lenové, Satyrové, Pa
nové, Kentaurové, lVlusy 
a Nymfy , a takovýto 
průvod nazývá se ,ftíu:-

Obr. 53. Dionysos (ve Vatikáně). 60S. Bakchantky , vyo-
hrazují se v ' největším 

rozčilení s hlavou na zad vztýčenou, prostovlasé, v dlouhém pole
tuHcím rouchu, any drží v rukou thyrsy, meče a t. p. (viz obr. 49). 

Dionysos vyobrazuje se způsobem dvojím: buď v podobě ve
lebné s hustými vlasy a vousy, celý rouchem jsa přioděn, anebo 
obyčejněji v podobě bujarého snivého jinocha. Okolo hlavy mívá 
mitru a věnec z révoví a břečťanu, pod nímž jemná kštice v dlou
-hých "kadeřích splývá přes ramena'. Typem pr~ního druhu může 

1) Srv. širší výklad o slavnostech Dionysových a pořádání her dramatiCkých 
v Grohově Řeckém divadle str. 19nn. 
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býti socha vatik,1nská, známá obyčejně jako Sardanapallos dle 
mylného nápisn řeckého, jenž za doby pozdní vryt na okraj pláště. 
Vobr. 50 podáváme výraznou hlavu její. Druhý, daleko četnější 

druh zastupujž poprsí kapitolské (obr. 51), vyznačující se zvláštní, 
téměř až ženskou jemností, jakož i sochy chované v Neapoli (obr. 
52) a ve Vatin:áně (obr. 53), z nichž ona veselým, tato nyjícírn 
výrazem tváře se vyznačuje. 

Posvátnými jsou Dionysovi především'~ i~éva a ' břečťan, mezi 
zvířaty však pardal, tigr, rys~ osel, delfín a kozel. 

5. Satyrové. 
(EárvQol., Sa tyri.) 

S a ty r o v é jsou podle Iiesioda (frag. 198 R.) bytosti téhož 
druhu, jako nymfy horské a Kureti, však »nezbední a prohnaní« 
(rl'vos oVTloavmv Ean)~úJl' xa~ dW7 1.,aVOé~yW1J), kterýmižto slovy po
vaha jejich . co nejlépe se označuje; - neboť vždycky jsou Saty
rové čtveračiví a šibalští, prohnaní a dotíraví, chtiví vína a roz
koší smysln3Tch, prostopášní a zbabělí. V životě přírodním jsou 
Satyrové hrllbí daimonové lesů a hor. zvířecí poněkud smyslnostI. 
a také podoba jejich jest napolo zvířecí: údy jejich jsou hřInotné, 

nos tupý, připlesklý, uši jako kozí, vlasy jako štětinaté a na ZPll
sob srsti kozlův zježené; vzadu mají delší nebo kratší .ohon kOll-
ský.l) Ve tváři zračí se rozpustilo'st. Žijí v lesích a po horách, kdež 
se baví honbou' nebo pasou $táda, skáčí, křepčí a při tom hrají na 
rozličné nástroje hudební, jako na, flétnu, syringll (flétna pastýř
ská), cimbály, kastagnetty a dudy, škádlí a stíhají nymfy, s Dio
nysem těkají, pijí a jiné ničemnosti tropí. K lidem jsou Satyrové 
často nevlídní, přepadají totiž a odhánějí stáda ; jindy zase v po
době strašidel se objevujíce_ lid lekají a jinak znepokOjují. 

Za starších dob představovali se Satyrové v podobě neúhledné. 
ano ohyzdné; teprve pozdější obrazy jsou líbeznější, ba skuteČně 

. 1) Někteří učenci se domnívají, že Satyrové byli, aspoň v starší dob~, před
stavováni v podobě kozlí; měl i prý kozlí rohy a uši, dvojklanná kopyta 'a tělo 
porostlé srsti. ' Touto kozli podobou lišili se prý od Silenů, kteří měli koňský 
ohon a koňské uši. Avšak proti , výkladu tomu svědčí, že na váse neapolské, 
která představul~ zkoušku k dramatu satyrskému a pochází 1;' doby kol r. 400 
př. Kr. (zobrazena na př. v Grohově Řeckém divadle obr. 45) členové sboru 
Satyrů -ne'mají ,podoby ko'zli. ,Proto můžeme spíše souditi, že tam, kde ~a vásách 
řeGkých zobrazeni jsou . ~aimwíové k.ozlí, jsou to Panové (V. niže~tr. 116) . . 
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lděšené. Příkladem toho muze býti socha musea kapitolského 
v Rímě (obr. 54) ,která pochází z villy Iiadrianovy u Tiburu. Zná
zorňqje -Satyra, an odpočívaje (). kmen se opírá. Tělo jeho jest 
ušlechtilé; pouze špičaté uši označují jeho původ. Socha tato prá

vem pokládá se za kopii 
sochy Praxitelovy.1) 

Satyrové pokládali 
se za syny Herma, bo
ha stád, anebo Silena; 
Iiesiodos nazývá je 
bratry Klll-etů, tanec a 
hru milujících, a nymf 
horských, s nimiž rádi 
křepčívají a jinak si 
pohrávají. 

Velmi vhodným 
symbolem Satyrů byl 
zbabělý čtveračivý 
zajíc. 

6. Silenos a Silenové. 

(L:lA1'jVÓ;, LU: ?'jvot, 

Silenus.) 

S i len o S2) 'jest 
nejstarší ze Satyrů ;; 

poněvadž však starš'í 
Satyrové také nazý-:
vají se Silenové, dáno 
nejstaršímu ze Silenů, 

jenž 'byl takřka vůd

cem ostatních, jméno 
Papposilenos. Od Sa-

Obr. '55. Silcnos chová malého Dionysa (Mnichov). tyrů ' lišili se Si lenové 

, , " , původně tím, že byli. 
(aspoň ,podle báHasijských) ,daimonové ,vodní, iobývající při řekách 
'a "studn'ích, "na vlhkých lukách "a v zahradách, ale Satyrové daimo-

,., .J 

1) Ví~e .o '·to~ ~iz u '/řL Vysokého, ; Pr~xiteles, v Pra~ergOg, str. 62 im. ': 
2) Dle nápisů a lepších rukopisŮ 'jest správnější tvar · E~/..r;vós než EH}.'lVÓS'. 
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Obr. 52. DionysO$ (v Neapoli). 
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nové po horách a po lesích ~e potulující. Také Silenos jest chtivý 
vína a rozkošnictvÍ, pročež zřídka kdy důvěřuje svým nohám, ale 

' raději o něco se opírá. Za tou příčinou jezdívá obyčejně na oslu, 
anebo vedou jej mladší, svěžejší Satyrové. Nejobyčejněji předsta

Obr. 56. Bronzová soška Silena z Pompej 
(v Neapoli), 

voval se Si1enos jako 
veselý, prostomyslný, 
vínem opojený stařec, 

s pleší na hlavě, tupým 
nosem a měchem vína 
v ruce. Vína milovn)'r 
Si len os jest stálým 
průVOdCelTI Dionyso
vým a by I prý také 

' jeho vychovatelem a 
učitelem v rozličných 

vědách a uměních, 

zvláště ve vinařstvÍ a 
včelařství. Krásná so
cha mnichovská (obr. 
55) představuje Silená 
jako pěstouna Diony
sova; zde vyznačují 

jej pouze špičaté, ré
vovím poněkud zakry
té uši , jakož i réva, 
která kolem pně 'se 
OVI]I. Rozkošná jest 
bronzová soška z Pom
pej (obr. 56); předsta
vuje Silena nesoucího 
podnos, na kterém si 
třeba domysliti mě

sidlo plné vína; stařec 
prohýbá se pod tou tíží. 

V bájích orfických 
mají Silenové také vý

i nam mnohem vaZnejSI; jsou to zároveň daimonové bakchického 
nadšení, jevícího se ve vynálezích hudebních a věštěnÍ. Když kdysi 
král Midas Silena zmocniti se chtěl, namíchal do pramene jakéhos 
hojně vína, a tak se stalo,že SiIenos byl polapen. Tu pak objevil 

Mythologie Řekův a Římanův, 6. vyd. 8 
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prý zajatec Midovi velikou moudro,st a odhalil mu mnohé věci tajné 
i v přírodě i v budoucnosti. 

Ostatně jsou též i asijští Silenové, zrovna jako . řečtí Saty
rové, daimonové lesní, a povaha obou druhů těchto bytostí jest 
skoro stejná. . 

Původ Silena udává se rozličně: brzy nazývá se otcem Her
n1es, brzy Pan. 

7. Marsyas. 
(MlXQÓVlX~.) 

, Ma r s y a s jest Síleno Si) fryžské Kybely a Bakcha, a na
iývá se synem buď Olympovýrn . neb Hyagnidovým (Hyagnis) 
anebo Oiagrovým; podle jiných bájí jest 'Olympos jenom žákem 
Marsyovým. Původně byl Marsyas bůh řeky stejného jména blíže 
starého fryžského města a královského hradu, zvaného Kelainai, 
bůh to moudrý, jakož i jiní Silenové. 

Našed kdysi flétnu, již Athena zahodila, poněvadž nadýmání 
tváří při pískání obličej její zohyzďovalo, odvážil se Marsyas zá
pasu s Apollonem, a to s tou podmínkou, aby vítěz činiti směl s pře
moženým, cokoliv by se mu zlíbilo. A ovšem zvítězil Apollon ; 
i stáhl tedy Marsyovi kůži s těla, dříve na sosnu jej pověsiv. Kůže 
Marsyova ukazovala se pak blíže Kelain ve Prygii v jeskyni, z níž 
řeka Marsyas se pramenila (Xen. Anab. I 2, 8), a vypravovalo se, 
že se tato kůže radostně pohybuje, když se blízko ní způsobem 
fryžským, t. j. hlučně, rozčileně na flétnu hraje, že však nepohnuta 
zůstává při hudbě apollonské, t. j, vážné a klidné. - Marsyas jest 
z prvních. umělců a vynálezců hudby fryžské, které se přičítal ve-, 
liký vliv na duši lidskou. 

Podobnou bytostí jako Marsyas byl původně také Midas ; 
pozdější báje učinily jej bohatým králem ve Prygii. Viz str. · 99 n. 

8. Pan. 
(IIáv.) 

Původ Pan ů v udává báje rozličně; buď jsou rodiči jeho Het
mes kyllenský · a dcera Dryopova, anebo Zeus a některá nymfa 

_ 1) Z tO·ho, že Herodot (VII 26) nazývá Marsya Silenem a Platon (Symp. 215 B) 

Satyrem, patrno nejlépe, jak velice se sobě Silenové a Satyrové podobali. 
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arkadská. Když se Pan narodil, ·bylo prý to (dle XIX. hymnu flom.) 
stvoření přepodivné s nohama kozíma, s rohy a dlouhými vousy ; 
~hned se usmíval a skákal. Matka nestvůry se ulekši uprchla, ale 
Hermes zaobalil novorozeně do koží zaječích a donesl je na . Olymp~ 
aby okázal podivnou bytost ostatním bohům. ' I měli všichni bohové 
z děcka velikou radost, obzvláště však Dionysos, a nazvali jej Pan, 
poněvadž vše m mysl rozveselil (ou P{!t/fU u run 7J E'U{J1f'é) , Správ
něji ovšem odvozuje se jméno IIclv od uá[rJ pasu, a dle toho znamená 
Pan tolik co pastýř. 

Pan jest bůh pastýřů arkadských, jenž těká po stinných údo~ 
lích mezi lesnatými horami, ' stíhaje křepčivé nymfy, kteréžto se 

. srázných vrcholů skal dolů spěchají (potoky, horské bystřiny) a 
jméno »Pan« provolávají; jindy zase prohání se po horách, slídě 

bystrým okem po zvěři. Ale večer navrací se do skalní jeskyně své 
a hraje tak líbezně na flétnu , že žádný jarní pták nepěje líbezněji. 

A tu pak pějí a křepčí nymfy horské při prameni, celý ,vrch duní 
mocnou ozvěnou, a hluboko v údolí naslouchají lidé tOl1ž1ivě po
svátným zvukllm jeho. Pan křepčí a sem a tam poskakuje mezi 
nymfami, a srdce jeho plno jest rozkoše, radujíc s,e z veselých 
zpěvů a líbezného tance na měkkém trávníku, kdež kvete šafrán 
(xQóxo~) a libovonné hyacint~y (Hom. hymn. XIX.). Bez tance, 
zpěvu, flétny a nymf nelze si Pana ani mysliti ; byli při prostých 
zábavách pastýiů a rolníků tím, čím Apollon v kruhu Nlus a při 
slavnostech olympských. 

Pan jest především ochrancem a rozmnožovatelem stád (7JrJp,W;): 

v pusté samotě lesní obývaje~ kde tajemná slast i hrůza člověka 
obchází, děsívá osamělé pocestné hrozným hlasem svým (panický 
strach, 7HXV(,XO; rpó(3o~, t. j. náhlý, ohromující). Portčvadž v údolích 
horských, kde bůh pastýřů Pan obvyklé sídlo své má, rozličné hla
holy a · zvuky za rozličny;'mi příčinami povs'tavše, ozvěnou se rozná
šejí, bájilo se, že jest nymfa Ech o (Ozvěna) jeho milenkou. Z téže 
příčiny nazývá se také S y r i II x jeho milenkou (Ov. Met. I 690 un.) : 
nebo syrinx jest vlastně flétria , pastýřská, jejímž vynálezcem jest 
Pan. Púdobně rná se rozuměti báji o jeho lásce k Pit y i : 'l'l,{r:v; 

jest totiž sosna, jejímiž ratolestmi Pan obyčejně hlavu si věnčil. 

. Pan býval ctěn pochodňovJTmi slavnostm~ a to nejen na venku, 
ale i v Athenách samých, ačkoliv tento bůh venkovský a samotu 
milující býval ctěn · skoro jen mimo město. Do Athen dostalo se 

. uctění Pana tímto zvláštním případem. Když před bitvou mara-
8* 



H6 

thonskou Atheňan Peidippides1
) skrze Arkadii do Lakonie spěchal, 

aby tam vyprosil od Sparťanů pomoci proti Peršanům, zjevil se 
mu u hory Parthenia, nad Tegeou ležicí, Pan. I provolav jméno 
:Feidippidovo, kázal prý mu, aby vyřídil Athenským, proč jeho pra
nic nedbají, an jim přeje a často již jim ' užitečným se prokázal a 
ještě se prokáže. Po válce pak, když vítězně byla ukončena" roz
pomenuli prý se Atheňané na pan i c k Ý strach, jakýmž nepřítel 
II Marathona a' Salarniny byl poděšen, založili Panovi v jeskyni pod 
akropolí svatyni a vzývali ho od oné doby ročními obětmi a slav
ností pocho,dňovou (tlerod. VI 105) . .Jeskyně tato byla v nověJší 
době objevena.2

) 

Mimo to jest Pan také bůh přirozeného nadšení a věštectví, 
jakéž v samoťě lesů a hor samoděk vzniká, a měl proto i své vě
štírny; v Arkadii byla, nymfa E r a t o jeho věštkyní. Pan prý také 
Apollona ve věštectvÍ vyučil. Ještě pak jest Pan bohem cest a ste
ziček (.?vód'ws) a průvodcem pocestn}Tch (nop,naios) nejen na horách, 
ale i na moři, kteréž zvukem flétny své s vrcholu hor utišuje. 

Posvátnými byly Panovi vrchy, sluje, mohutné duby i sosny, 
a ~e zvířat zvláště želva. 

Za příčinou orgiastické své povahy, pro náchylnost k hřmocení 
a divoké rozčilenosti počítal se Pan jako Satyrové a Silenové k prů
vodu Dionysa a Kybely. 

Jak si Pana staří představovali, viděti jest dobře v sousoší 
neapolském (obr. 57), kdež zobrazen Pan, jak vyučuje pištce 
Olympa hráti na syringu. Kozlí podoba těla a zvířecí, hrubý výraz 
obličeje jest umělcem velmi dobře vystižen. 

Později zbájila fantasie také Pany v počtu množném, a byli 
Pankové (flavíó%,Ot, mladší Panové), tak jako vedle Satyrů ~ Satyr
kové (Ear:vQíó%ot), vedle ,Silena Silenové (podobně byli u Rímanů 
Paunus a Fauni, Silvanus a Silvani). 

9. Priapos. 

(IIQíartoS, Priapus.) 

P r i a p o s, syn Dionysův a Afroditin, byl bůh plodnosti, a 
proto vystavovaly se jeho obrazy zvláště v zahradách a na vini~ 
cích. Ctěn byl Priapos nejvíce v úrodných krajinách hellespont-

1) Tak jej jmenuje Herodot; v ostatních zprávách nazývá se Filippides. 
2) Srv. o tom Grohovu Topografii. starých Athen str. 77. 

• 
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ských, zvláště v Lampsaku, a odtamtud rozšířilo se uctění jeho, ač 
teprv pozdě, i po ostatním ' Recku; starší básníci, tlomeros, tlesio
ďos a jiní, nevědí o Priapovi nic. Sošek Priapa užívalo se v zahra
dách a jinde podobně jako u nás strašáků v polích k zaplašování 
ptáků, pročež se 'Priapos nazýval také hortorum custos. 

10. Kentaurové. 

(Kivr:av(,Jol, Oentauri.) 

Také. K e n t a u r o v é jsou daimono:vé lesů a hor, ~však po
doba jejich smíšena jest z podoby lidské -a koňské. Jsou to vůbec 
huňaté, ježaté, o
hromné postavy 
povahy hrubé; o
bývali v Thessa
lii kolem hor Oity 
(Oi'r:'fj , Oeta) a Pe-
lia, odkudž však 
od sousedních La
pithu byli vypu
zeni za to, že při 
sňatku Lapitha 
Peirithoa vínern 
jsouce opojeni, 
ženy svatebníků 

unésti chtěli 

(tlom. II I 268, 
zde se ' nazývají 
tp'ijQéS O(,JéÓ%CPOl, Od. 
XXI 295 nn.). 
Přestěhovali- se 
pqk. ~b __ Q~olí p}n
du a na pomezí Obr. 58. Kentaur s Lapithem zápasící (metopa zParthenoou). 
Epeiru .. Vi starším 
umění ř.eckéln v yobr.azovali se.:z -pierlu docela jako'lldé, k ,nimž 
vzadu tělo koně se připojovalo, ale od V:. "stoL vypodobňovali se. 
jako koně -s lidským poprsím. Tak vyobrazeni byli Kentaurové na' 
pře v metopách na jižní straně Parthenonu, kteréž měly za před.:! 
mět boj Lapithů s Kentaury o svatběPeiritl,J.pově. , Metopy tyto . 
liloženy jsou .nyní v Britském museu v hondýně . Vobr. 58 podá;.. , 
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váme jednu z nich, na níž oba zápasníci ve vysokém reliefu jsou 
zpodobeni. Obr. 59 představuje mladistvého Kentaura. an se po
smívá staršímu druhovi svému, od Erota trápenému. Socha, pr~
vedená. z černého mramoru, pochází sice z doby římské (dle na·· 
pisu zhotovili ji 

Aristeas a Papias 
z Afrodisie), ale 
jest nejspíše na
podobením starší
ho bronzového 
vzoru z doby hel- , 
lenistické. 

Pro tuto smí-
Šenou podobu, a 
pak pro divokost 
á smyslnost po
vahy patřili Ken
taurové rovněž k 
thiasu (hlučnému 
průvodu) Diony
sovu, jako Sile-

nové, Panové 
atd.; avšak od té 
doby, co k průvo
du : vŠé krotícího 
boha se přidružili; " 
nemají již pťivod·

ní své divokosti, 
nýbrž 'jsou krotcí' 
~ kráčejí klidně, 

hrajíce na roh neb 
na lyru, přeď vo
zen1 Dionysovým. 

Podle obecné- Obr. 59. Kentauros kapftolsky (v Římě). 

ho podání pochá- . 
zejí Kentaurové od Ixiona a Nefely (Oblaku); avšak nejstarší 
z Kentaurů" I Cheiron (Xéí~úJV, Chiron), nazývá se synem Ktona a 
nymfy Filyry. 

Che i r o n jest bytost ostatních Kentaurů ušlechtilejší, mou-' 
. drostí a vyšším poznáním nad všechny vynikající. Nazývá se uči-

llD 

telem mnohých reků hellenských, zvláště Achillea (II. XI 831), 
lasGna, Pelea, Telamona, Kastora a Polydeuka, Amfiaraa, Ma
chaona (ll. IV 219) a jiných, kteří učili se u něho na hoře Peliu 
umění lékařskému, hudbě, gymnastice a věštění.. Dcera Cheironova 
Endei's jest matkou Pelea otce Achilleova. Při sňatku Pelea s The
tidou daroval Cheiron vn~ku svému Peleovi kOPÍ, kteréž pak měi 
Achilleus před Trojou (11. XVI 143, XIX 390). - Na dobrodružných 
cestách svých přišel heros tlerakles ta!<é k Cheironovi a byl' vlídně 
od něho přijat a pohoštěn. Když však Cheiron si prohlížel tlera
kleovy šípy, kteréžto jedem hydry lernejské natřeny pyly, upadl 
mu jeden na nohll a poranil jej; a ovšem byla to rána nezhojitelná, 
pročež Cheiron dobrovolně nesmrtelnosti se zřekl a za Promethea 
do podsvětí se odebral (srov. str. 18). 

11. Demeter. 
(L1'Yjp:1r'lj~ , Ceres.) 

Dem e t e r, dcera Kronova a Rheina, Diova sestra (tles. Theog. 
454), jest původně božská Máti Země/) kteráž úrodu zemskou po
skytUje. I později ještě, když se na tento původní vJ'rznam skoro 

"již zapomnělo, ježto Demeter v mysli Řeků božskou osobou byla 
se stala, zůstala ve velmi úzkém spojení s rostlinstvem: onať vzrůst 
dává všemu bylinstvu a poskytUje obilí na potravu lidskou. A· tak 
byla Demeter především bohyní orby a občanského řádu, jaký 
vzniká tím, že lidé, zříkajíce ·se života loveckého a vůbec kočov
ného, usazují se uprostřed rolí, kteréž počali vzdělávati, zakládají 
dědiny a města a přivykají řádu společenskému. Bohyně tak blaho
datná, nevyhnutelnou člověku potravu . poskytUjící, byla zajisté, 
záhy od lidí ctěna,ač tlomeros pom"črně zřídka ji jmenuje; ovšemt 
nenaskytala se v básních, líčících kruté boje a dobrodružné po moři 
plavby, často příležitost zmiňovati se o bohyni milovné míru a 
prosté domácnosti (srv11. str. lOl). Vždyť tichá tato bohyně ani do 
rady bohů nepřichází, nýbrž neustále obcuje mezi lidmi na zemi, 
k pilnosti a pracovitosti je povzbuzujíc. V městč Pyrasu (1tV~Ós, pše
nice) v Thessa1ii měla Demeter svatyni (tlom. ll. II 696). lasionovi 
(Tcxó{rov nebo také TÓ.ÓLOS) porodila na poli třikrát oraném Pluta (1. j. 

1) Staří vykládali, že první slabika jména Demetřina d'l jest tolik co rií 
(země), tedy- že df}!-LÝJ U 7f! je tolik co rrj ~7i7:r;f! (matka Země). Výklad ten není 
sice hláskoslovně správný; avšak vystihuje dobře, co si Řekové De.metrou před
stavovali. 
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bohatstvO, avšak Zeus záhy o tom se dověděv, Iasiona bleskem 
zahladil (tlom. Od. V 125 nn.). 

Jádrem posvátných bájí o Demetře jest báje o unesení miío
vané dcery její Per s e fon y (Ilé!júéCpóv'Yj) čili K o r y (Kó!j'YJ , t. j . 
dívka, dcera), kterážto báje zajisté teprve později rozvila se tak, jak 
poznáváme ji z hymnu tlomerova na Demetru. Vypravuje pak ':e 

asi takto: Kdysi pohrávala si Persefone s družkami svými na Květ
ných nivách i1ysejských,l) kvítky jak obyčejně trhajíc; i objevo
valy se květinky vždy krásnější a krásnější a vábily milostnou dívku 
mocí kouzelnou vždy dále a dále za sebou, tak že záhy přišla s oči 
družkám svým. A právě sáhala Persefone po ztepilém narkissu, 
neblahém to kvítku smrti, když náhle rozstoupila se země, a z tem~ 
ného lůna jejího vyniknuv mocný pán podzemních temnot (tlades), 
uchvátil, sedě na voze unášeném bujným spřežením ořů nesmrtel
ných, ustrašenou dívku a zavezl ji s sebou do podsvětí. Demeter 
zaslechla úpěnlivý hlas bědující dcery a ačkoliv nevěděla, co se 
stalo, pronikla ji přece nejprudší bolest, jakou pociťují matky, jimž 
jediné milované dítě násilně se odnímá. A hořem jsou proniknuta, 
jala se hledati ztracené dítě (Ll. LI'YJw~ hledající) a bloudila s chvat
ným spěchem devět dní (tak dlouho trvaly Eleusinie) po zemi i po 
moři bez pokrmu a bez nápoje, ale nadarmo .. Desátého dne potkala, 
tIekatu, bohyni měsíce; avšak tato slyšela sice nářek dívky, ale ná
silníka, mlhou a temnotou vždy obklopeného, neviděla. Jen všezÍ
rající tlelios byl svědken1 násilného činu a ten Demetře konečně 

vše vyzradil. I rozhněvala se nebohá matka a horlila také na Dia. 
s jehož přivolením tlades Persefonu unesl. Od té doby stranila se 
Olympa a bloudila nepoznána mezi lidmi, až konečně přibyla do 
domu K e I e o v a v E I e u s i n ě, kdež Deo (LI'I}w) se nazývajíc, od 
lVl e t a n e i r y, Keleovy n1anželky, vlídně jest přijata. .Metaneira 
svěřila Demetře syna svého 'D e m o f o on t a, aby jej vychovala, 
čemuž se Demeter podvolila. Aby však svěřence svého nesmrtel
ným učinila, natírala jej ambrosií, dýchala v něho božský dech 
sVŮJ a vkládala jej noční dobou do ohně. Avšak jedné noci zpozoro
vala ji Metaneira a když dítě své v plam~nech uzřela, nevedouc, 
co S ním se d-ěje, vzkřikla straCHem jsouc ucftvácena,a přeru-šila 
takťodíl~ Demetřino. Proto zůstal Demofoon . sice smrtelným; 

. ,l)Snad míněna Nysa v Karii nad řekou Maiandrem, Podle jiných báji unesl 
Hades Persefonu · na Sicilii blíže Enny, anebo v Eleusině, nebo v Argolidě, nebo 
v Arkadii, nebo na Kretě, ano i jiná ještě místa se jmenují. 
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avšak poněvadž bohyně na rukou byla jej nosila, stal se přece 
účastným slávy věčne). Potom se dala Demeter poznati a rozká
zala, aby jí vystavěli chrám ' při prameni Kal1ichoru. A v tomto 
chrámu napotom obývajíc, učila lidi, jak by ji ctíti měli. Společnosti 
ostatních . bohů pořád ještě se vzdalujíc, seslala neúrodu na zemí, 
tak že Zeus konečně, aby · rozhněvanou bohyni smířil, poslal lierma 
do podsvětí, aby přivedl Persefonu na hořejší svět. Ale tlades dal 
Persefoně, prve než ji propustil, okusiti jádra jablka granátového 
(symbol manželství a lásky), aby takto nemohla trval,e na hořej
ším světě zůstati, ježto kázala sudba odvěčná, aby ti, kdo by v 'pod
světí čeho byli okusili, po věky již této říši náleželi..A tak rozhodl 
Zeus, aby Persefone dvě třetiny každého roku u matky své na zemi 
meškala a na ostatní čas zase k choti svému do podsvětí se vracela 
(Ov. Past. IV 419 nn., Met. V 385 nn.). Na jaře · tedy, když první 
kvítka z lůna země vznikají, přichází Persyfone'>Q.a zemi (cXvooo~) , 
na podzim však, když rolník símě do země ukládá, navré\cí se zase 
k svému choti (%á&-ooo;). -

V této báji znamená Persefone obilí, jehož matkou -jest Deme
ter, t. j. země; na jař-e a v!létě zelená se a zkvítá všeliké .'rostlinstvo, 
ale v zimě hyne zase všecko a vrací se do temného lůna země, 
z něhož vyšlo. 

Zármutek a konečně u'sinířenÍ Demetry bylo lidem, k nimž 
tehdá zavítala, pramenem hojného požehnání;' zřídlem blahobytu 
tělesného i občanského a půvqdem upokojení a potěchy strany 
smrti i života. Neboť 1,{do bohyní tuto tenkrát~; vlídně přijali, na těch 
dům i zemi 'vylila pomocnou ochranu svou a obdařila je všelikýn1 
požehnáním; děti svěřené odchovala a clIrabrymi reky a zdatnými 
králi učinila. A když pak od lidí těchto odcházela, zůstavila jim nej
lepší své dary: obilí, navedení ku vzdělávání rolí a posvěcující 
mysterie. Takto osvědčila se přede vším~j* ?YTchu_ ,pov_ěd~no, : 
v E I e .u s i ně, kdež od pravěků ve zvláštní svatyni byla ctěna. 
Tam vyučila také vládce Triptolema, Dioklea, Eumolpa a Kelea, 
jak by měli posvátné oběti konati .a orgie, t. j. posvátné obřady 
-e~eusjl1ské, slaviti, načež navrátila se s dcerou svou do Olympa,Na 
poli .waríjském (rv (PCX!jlOV) u Eleusiny ·., selo pr}' se prvrií obilí; ťam 
byl též tak zvaný mlat Triptolemllv a obětnice, a každoročně se 
ono pole. slavným způsobem .oralo. Odtuď "pak rozšířilo se vzděiá-

1) Pozdější ' báje přeneSla tato vypravování o Demo~oontovi na Triptolema, 
kterého učinila- rovněž synem Keleovým' ~ ' . 
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vání rolí po vší zemi, neboť Triptolemovi rozkázala Demeter, aby 
na voze dračím po zemi putuje učil lidi orbě, setí a sklízení obilí. 
A tak Triptolemos i činil. - Překrásný rehef, nalezený v Eleusině 
(obr. 60) předvádí nám, kterak Demeter podává mladistvému 

Obr. 60. Triptolemos dostává klasy od Demetry 
(relief z Eleusiny). 

Triptolemovi kla
sy (kdysi malova
né), aby učil ne
vzdělané ještě lidi 
. zasévání obilí. S 
druhé strany věn
čí Persefone Tri
ptolema věnCelTI 
(kdysi kovovým) 
na znamení, že se 
mu úkol ten poda
ří. Relief pochází 
z V. stol. př. Kr. a 
jest nejspíše dílem 
školy Peidiovy. 
Na misce, objeve
né v etruském 

' ,městě. Volci (obr. 
61), zobrazen 

T ript"olemos, kte
rak poslušen jsa 
rozkazu bohyně, 

vsedl na okřídle
ný, dvěma hady 
. tažený vůz a jede 
s klasy v ruce učit 
obyvatelstvo pra
cím rolnickj'rm. 
Vása je p~vodu 
a-tti-cké'H0 a po

chází rovněž z V. stol. př. Kr. - Na důkaz vděčnosti za toto do
brodiní odváděly skoro všechny obce řecké každoročně prvotiny 
obilí do chrámu eleusinského; které opominuly tak učiniti~ těm Pythia 
přikázala, aby plnily tuto posvátnou povinnost Osokr. PanegYI~. 31 ; 
též dva nápisy attické, jeden z doby před válkou peloponneskoll, 
druhý z r. 353-2 př. Kr. svědčí o tom). 
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Se vzděláváním rolí nerozlučně spojeno jest zaklúdánÍ stálých 
příbytků, dědin a měst, zavádění občanského řádu, manželství . a po_o 
kojného života; a to jest převeliké ono dobrodiní, kteréž prokázala 
Demeter. lidem, naučivši je orbě, a proto bylo jí za ně při slavno
stech jejích nejvíce děkováno. Za tou pak také příčinou naz}Jvá sé 
Demeter 1'té6!-L0tpó()O;, vydavatelka ~ákonů. Ale jakož jest Demeter 
k ctitelům svým vlídná a přívětivá, tak přísně stíhá a tresce pro
tivníky své (podobně počíná si též Dionysos). Tak zakusil hněvll 

Obr. 61. Triptolemos na okřídleném hadím voze , 
(obraz na váse) . 

jejího obzvláště 

Erysichthon, syn 
Triopa thessal
ského; když totiž 
kdysi Erysichthon 
stromy. v posvát
ném háji Deme
třině pokáceti dal, 
seslala naň roz
hněvaná bohyně 

nezkrocený hlad. 
Ač stále jedl, ni
kdy se nemohl na
sytiti. Když už 
všecko snědl : co 
si mohl ' opatřiti , 

rozhlodal si z hla
du vlastní íldy 
své ( Ov. Met. 
VIII 731 nn.). Mi
mo to jest Deme-
ter,poněvadž z 

tmavého lůna země rostlinstvo vysílá, (dv1Jó{(lm~)(~, vysíla telka darů), 
také bohyní podzemní a nazývá se proto X'I'tov{a. 

Již za nepamětných dob byla Demeter ctěna po veškeré liel
ladě; zvláště v Attice, v l\1egarách, v Boiotii, v Thessalii, na 
Peloponnesu, na západním pobřeží Malé Asie, na Delu a na Kretě; 
z Megar a Korinthu přešlo uctění její záhy i na Sicilii~ kterýžto vele-

" ú1"'od.ilý ostrov pokládal se za zvláště milé sídlo DeJl1etřino; pročež 
se i bájilo, že právě zde 'v okolí města Enny (lat. Henna) Persefone 
liadem byla unesena (Cic. in Verrem IV 107 nn.). Později arci, a to 
od doby zaplavujících tažení kmenil dorskych, uctění Demetry ve 



veliké části Peloponnesu, v krajinách to novými kmeny ' dorskými 
zaujatých, vymizelo; neboť bojovní Dorové málo dbali mírumilovné 
b~hyně orby. Tito kmenové ctili obzvláště Apollona, a jejich právě 
puvodem dospěla věštírna delfská k takové důležitosti a uctění 

Apollona k takové vážnosti po celé tlelladě, že ostatní kulty všecky 
více méně byly zatemněny; a tak stalo se i s uctěním Demetry. 
Teprve později, když bojovní Dorové klidnémll životu přivykli, 
obracela se také mysl jejich ke klidné bohyni orby a občanského 
řádu, a uctění Demetry zkvetlo po celém Řecku na novo, rozšířivš i 
se z Attiky po celém Peloponnesu. Tu pak stala se eleusinská sva
tyně Demetřina středištěm kmenů řeckých skoro tak důležit~'m, 
jako prve věštírna Apollonova v Delfech. 

. Původně byla Demeter v Elellsině ctěna pouze slavnostmi ven
kovskými, jejichž hlavní ráz zobrazoval způsob zasévání obilí žně 

a t. p. Později proměnil se tento prostý kult v tajemství (m;ste
rie), v něž třeba bylo zvláštního zasvěcení, zvláště od té doby, co 
se do nich vkládalo tajemstvÍ života lidského, osud duše po smrti 
a podobné věci; neboť ovŠem pozorování rostlin vždy umírajících 
a vždy ' opět k životu se vracejících vzbuzovalo myšlenku o ne
smrtelnosti duše. V těchto mysteriích ctěn byl také Bakchos, jenž 
nazýval se tu lakchos ('lcxxxo:;) nebo Kó~o:; jako syn Diův a Demetřin 
a manžel Persefonin (KóQ1]). Zakladatelem bohoslužby eleusinské 
jest dle obecného podání Eumolpos, syn Poseidonův, pěvec a hudec 
eleusinský (jméno jeho odvozeno od é'I.~ a p,ÉA1téO{}CX(,) a první hiero
fant (cpa{véw 7:a lé~á) v Elellsině. Od něho o'dvozov{ll . původ svůj 
kněžský rod Eumolpovců, jenž měl zároveň s rodem Keryků dě
dičně na starosti vykonávání mysterií. (Kerykové pokládali se za 
potomky tlerma a tlersy, dcery Kekropovy.) 

K poctě Demetry konány byly dvoje mysterie, malé a velké. 
První konány byly ne v fleusině, nýbrž v athenském pi:edměst[ 

Agrai za řekou llisem. ,Pořádány jsouce na jaře (v měsíci anthe- ' 
sterionu) oslavovaly asi hlavně příchod Persefony na, svět. Zasvě
cení dO těchto malých mysterií (u~ ,tux~a ,UVÚ7:fj~(,{X) bylo podmínkou, 
aby se kdo směl účastnitL velkých . . 

Hlavní slavností Demetřinou byly tak řečené ve li k é m y
st e r i e (7:a 'p,éyeXAa !Lva7:'1~/cx), kteréž se slavily v měsíci boedro
mionu (září-,--říjen) , a sice po devěLdní. Již měsíc napřed prohlá
šen byl posvátný mír: (EXéXél~{(() pro· všechny státy, jejichž občané 
účastní se ' mysterií. V prvních, dnech . slavnosti konaly ' se všeliké 
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přípravy k vlastní slavnosti, jako umývání vodou mořskou (druhý 
den naz)Tval se &ACX(Yé p,vorcxl, do moře zasvěcenci! podle vyzvání, 
kterého se účastníkům dostalo), oběti smíření, posty a t. p. Šestého 
teprv dne počal slavnostní průvod do Eleusiny, jehož se účastnily 
nepřehledné řady zasvěcenců. Průvod, jenž přinášel sochu lak
chovu do Eleusiny, ubíral se po »svaté cestě« (í.é~a , úoós) za . dosti 
hlučného veselí; kněží a zasvěcenci ověnčeni byli břečťanem a 
"myrtou a nesli klasy, nářadí ' rolnické a pochodně v rukou. Do 
Eleusiny, téměř pět hodin od města vzdálené, ' přibyli účastníci 
teprve pozdě večer, poněvadž se na cestě zdrželi u četných kapli

ček. Slavnost trvala celou noc. Napodo
bilo se všecko, čeho Demeter hlavně zde 
v Eleusině zakusila: hledali tedy s nář
kem . Persefonu, po údolích a pobřežích 
eleusinských za zvučného zpěvu s po
chodněmi v rukou běhajíce. A ovšem 
navštívili tu i ono místo, kde Demeter 
ondy zarmoucena seděla, i ono, kde une
sena byla Persefone, a jiné, kde matce 
opět j.est navrácena. Po zármutku pak 
následovala radost opětného shledání. 
Následujícího dne počaly mysterie vlastní 
ve velikém chrámu Demetřinč (7:éAéonj
~/OV). Chrám měl podobu čtverce; na 
všech 'čtyřech stranác'h byly stupně, na 
kten'rch zasvěcenci jako v divadle mohli 

Obr. 62. Demeter (dle malby usednouti; uprostřed zřízeno jakési je-
pompejské). viště (avtXxro!;>ov).Asi 4000 osob mohlo 

se sem směstnati. Zde se slavilo tak zvané 
»svaté drama« (7:lX O~rop,éVCX), při němž představovaly se zasvěcen
cům příběhy Demetry, Persefony a lakcha rozličnými symboly se 
zpěvy a provoláváním. Slavnost sko'nčila se obětí za mrtvé. -
Kdo v tuto bohoslužbu rozličnymi obřady byli zasvěceni, nazývali 
se mystové (p,VÚ7:CXt) a kdo ve všechna taJemství úplně byli zasvě~ 
ceni, jmenovali se epoptové (EnÓn7:cx/.); prozrazení tajemství přísně se 
trestalo. i

) , 

Podobná slavnost jako Eleusinie byly též t h es m o for i e 

1) Srv. důkladné a zajímavé pojednání VácI. Š e j v I a, Eleusis ve výr. zprá
vách vyšš. gymnasia v Rychnově n. Kn. z r. 1906-1908. 
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(ffé6(tOrpÓ(JUX, slavnost zákonů), kteréž slavily v Athenách jen vdané 
ženy plnoprávných občanů, a to asi za měsíc po . velikých myste
riích (od 9. do 13. pyanopsiona). Obřady této slavnosti směřovaly 
k zobrazení založení orby, manželství a občanského řádu odtud 
pocházeJícího. 

Vyobrazována byla Demeter podobně jako Hcra, jen že výraz 
obličeje jejího jest jemnější a klidnější. Příznaky její jsou věnec 
z kl"s tl, pochodeň, klasy a makovice v rukou a ošatka s rozličnými 
plody. Také zemi rozrývající vepř, symbol to úrodnosti, zhusta jí 
bývá příznakem. Nejkrásnější socha Demetřina, kteráž nás ze sta
rověku došla, jest Demeter knidská (ze IV. stol. pf. Kr.), která se 
chová v Britském museu. Představuje starostlivou matku sedící; 
jest to originál, pocházející nejspÍŠe od některého žáka Praxi te
lova.

1
) Často bývá Demeter vyobrazena v malbách pompejských; 

krásný příklad toho podává obr. 62, jenž zajisté j'est kopií něja-
kého slavného vzoru řeckého. . 

Za pozdějších dob měli za Demetru i Oaiu a Rheu/ Kybelu. 

12. Persefone, Kora. 

(IIé(J6érpóv~, llé(J6éfpÓ Véta, llé(j6ÉrpO:66O:, KO(J1] , Proserpina.) 

Podle Homera jest Per s e fon e dcera Diova a Demetřina 
(II. XIV 324, Od. XI 217), choť nevlídného vládce podsvětí, a proto 
strašná a přísná. Jest paní a vůdkyně hrozných Erinyí (II. IX 
569 nll:) a majetnice zkameňující hlavy Medusiny (Od. XI 634). 
J ako vlá~ne na Olympu vedle Dia liera, tak trůní Persefone v pod
světí s Hadem, a vládne nad dušemi zesnulých přísně a ukrutně. 
Již jméno její (Jlé(J6é cp Ú V 'Yj) značí záhubu a smrt; neboť Perse
fone nevraží, jako krutý její choť, na všeliký život, na nějž opět 
a opět smrt a záhubu posílají, sami nenáviděni jsouce bohům 
i lidem. Stínům v podsvětí vládne Persefone í sama. Když Odys
seus za živa do podsvětí přišel, aby zde od ducha Teiresiova vy
zvěděl, jakým způsobem by se mohl do vlasti své doplaviti, po
slala mu Persefone množství duchů zesnulých a zase je rozprá
šila (Od. XI 212 n., 226, 385); jedinému Teiresiovi ponechala pa
měť (Od. X 494). O unesení Persefony Plutonem čili :Hadem ne.,
činí se u Homera nikde zmínky; také mírnějšího a lahodnějšího 

1) Srv. obraz její v "Antickém sochařství", vydaném od spolku výtvarných 
umělců Manes, v Praze 1911, tab. 56. I 

I 
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významu této Qohyně a poměru jejího k matce Demetřc:: !iomeros 
ještě nezná; báje ty . povstaly teprve po Homerovi. 

. Dle těchto bájí pozdějších jest Persefone čili Kore (H ú~ 'lí, Dívka, 
Dcera) něžná spanilá panna, kteráž s družkami svými nymfami a 
se sestrami Athenou, Artemidou a Afroditou nevinných zábav si 
hledí, ·po květnatých lučinách za doby jarní kvítky sbírajíc a věnce 
spléta.líc, až bůh říše tem.noty ji unese. V těchto bájích znamená 
Persefone každoroční vznikání a hynutí života rostlinstva, anebo 
ve . smyslu užším život semene, kteréž do země byvši vloženo, 
s přicházející dobou jarní ze smrtelného spánku k novému životu se 
probouzí (srov. výše str. 121). 

Za pozdějších dob bývala ·Persefone ctěna společně s Deme
trou a často matena s jinými mystickými bohyněmi, jako s řie
katou, Oaiou, Rheou Kybelou a egyptskou Isidou; a tato Perse
fone porodila prý mystického Díonysa lakcha neboli Zagrea. ~ 
V Athenách ctěna Persefone též pod jmenern Basile (Badkr, ), 
t. j. královna podsvětí (Plat. Charm. 153 A připomíná TU TlJS BO:6[~ 
kl]s íéQÓV). 

Vyobrazována bývala Perserone buď jako přísná vládkyně 
podsvětí podobně jako Hera, anebo jako něžná, mladistvá dcera 
Demetřina, anebo jako nevěsta Dionysa Iakcha~ s věncem břečfa
novým, s pochodněmi v ruce a t. p. 

13. Hades. 

(AuJ7jS , 'A[07j;;, '.Ai:O(jJVé'ÚS, ll;"ovTmv, Plulo) Dis.) 

Had e s, syn Kronův a Rhein (Hes. Th. 453), bratr Diův a 
Poseidonův, manželský choť Persefonin, jest vládce podsvětí a na
zývá se také Zeus podzemní (Zét~S X{JÚVIOS, 1ťaTlXX{J-ÓVW; ll. IX 457) . 
Když po svržení ' Krona dělili se Zeus, Poseidon a tfades o vládu 
světa, připadlo Hadovi podsvětí, aby tam nade všemi ostatními 
bohy podzemními a nad dušemi zesnulých vládu měl (dVlX~ Evl(J(jJv 

ll. XX 61, rex inferorum). V říši temnoty tedy kraluje flades s chotí 
svou Persefonou (Juno inferna~ averna~ sfygia) přísně a ukrutně, 
avšak i on jest poslušen staršího, mocnějšího a moudřejšího bratra 
svého Dia, jako Poseidon. Do Olympa jen zřídka přichází a sídlí 
obyčejně v podsvětí (oóp,o; ''Ai;oos nebo 'A/(J o: ° ). Maje sídlo a puso
biště své v temném ' a tajemném lůnu země, jest tlades neviditelný, 
a symbolem neviditelnosti této jest divotvorná přílba ('AuJos 
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XVVlfj)l ), kterouž mu před bojem s Titany Kyklopové přinesli, jako 
Diovi blesky a Poseidonovi trojzubec (T(JíCťlVU). Povaha tohoto boha 
jest děsná, neboť jest Hades zasmuši!)?-, vždy zamračený, zarpu
tilý a mlčenlivý; jeho nesmíří žádná oběť, jím nepohne žádný slib~ 
žádná modlitba a prosba (a[.LéÍAtXOS). Proto byl v Athenách ctěn pod 
jménem N1'jAé'ÚS, t. j. nelítostný, společně se svou chotí Basilou (v. 
str. 127). Svolává do podsvětí všecky smrtelníky, a proto lidem 
ze všech bohů jest nejprotivnější (II. IX 158). Poněvadž všechny 
Iidi.-- do říše své přijímá, nazývá se Polydegmon a Polydektes (IIoAv
oÉyp,cuv, IIoAvoÉxTrjs), t. j. mnoho lidí přijím'ající, nOAV~évOs hostitel 
mnohých, :1tOAVXOtVOS, :1táyxowos všeobecný, všespolečnj'f, a p. V po
dobném smyslu bájilo se také o stádech Hadových, kteráž mu na 
ostrově .Erythei na západě , pase Menoitios; tato stáda jsou pú
vodně zajisté davy duší z,esnulých. Brány podsvětí chová Hades 
pevně uzavřené (nvAcX(JT'fjS ll. VIII 367), aby nikdo ku světlu ne
mohl se navrátiti. Poněvadž pak Hades kořist svou náhle uchva
cUje, povstala báje, že jezdí ve voze rychlém, unášeném spřežením 
bujných oi:ů, pročež nazývá se i xAvTóncuAo;, ořeslavný (II. V 654). 
Ale později povstala a utkvěla víra, že Her m e s duše zesnulých 
do podsvětí provází (E(JW17s 'ljJvxonQ!11tós, V. výše, str. 51 n.). 

Avšak temné lůno zemské nepohlcuje jenom všeliký život~ 
ný'brž }est též p ,ů v o 'd e mži v o t a, zvláště rostlinného, a proto 
jest nevlídný 'Ato1'jS zároveň i jIIAovrcuv, t. j. obohacovatel, dobrotivý I 

dárce rostlinstva a pocházejícího z něho blahobytu; za tou příčinou 
mělo se za prospěšné, při orání jej a Demetru vzývati (éVXéÓ{tc:U ďš 
L/ú x{tovúp L1Yjp,'~U(Jí {t' áyvfj Hes. Práce a Dnové 465) . Mimo to 
nazývá se obohacovatelelTI i proto, že v útrobách země drahé kovy 
chovaje, také tyto lidem 'poskytuje. V tom smyslu byly Plutonovi pří
znakem roh hojnosti (cornu copiae) a klasy. Takovýmto pojímá
ním povahy Plutonovy ztrácel arci původní jeho význam aspoň 
částečně své hrůzy, a zvláště mysteriemi tato mírnější stránka vý_ 
znamu jeho vždy více a více se rozvíjela. Odtud má Pluton příjmení 
EV{30VAOS neb Ev{30VAévs blahovolný (zejména v .Eleusině), KAV!léVOS 
slavný, kterýmiž jej lidé raději vzývali než jménem jeho vlastním 
hrůzy podsvětí p'řipomínajícím. 

O Hadovi povstalo velmi málo bájí mimo vypravování o tom, 

1) Původně znamená tato přílba velmi hustou mlhu, v kterouž bohové se 
zahalují, když neviditelnými státi se chtějí, Srov, v nordské mythologii Tarn
kappe, Nebelkappe, 

.. 

Obr. 54. Satyr dle Praxitela (v Římě). 



; i 

Obr. 57. Pana Olympos (v Neapoli), 
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jak unesl .persefonu (viz str. 120). tlomeros vypravuje, že tlades 
od tleraklea v Pylu do ramena byv poraněn, zarmoucen v srdci a 
bolestí svírán jsa do Olympu se odebral, kdež božský lékař Paieo11 
ránu jeho hojivými léky vyhojil (II. V 395 nn.). Zdá se, že souvisí 
tato pověst s pravěkou jakousi bájí o velikém boji bohů, o němž 
zmínku činí také Pindaros 01. IX 30; tlerakles stál v boji na straně 
Dia a Atheny proti tladovi, Poseidonovi, Areovi, Apollonovi a tleře. 

Zvláštního uctění dostávalo se tladovi v tlermioně v Argolidě~ 
a to společně s Persefonou a Demetrou. V městě Elidě měl tlades 
chrám, jenž se otvíral pouze jednou v roce, ale ani tehdáž nesměl 
tam kromě kněze nikdo ve.iíti (Paus. VI 25, 2). Také severně od 
Pylu trifylejského (v jižní Elidě) při ' řece Acherontu měl tlades 
chrám, a s ním zároveň i Persefone a Demeter; nedaleko odtud 
-blíže hory Minthy (MíV,fhlS o(Jos, nyn. Alvena) zasvěcen mu byl po
svátný okrsek (7:Ép,éVOS, Strab. Vln 344). A vůbec kdekoliv byl dle 
víry lidu vchod do podsvětí, byl tlades uctíván. - Vzýval-li kdo 
Hada, zatloukl rukama na zemi (tlom. II. IX 568). Za oběť dávaly 
se liadovi a Persefoně ovce barvy černé, a oběti ty vykonávaly se 
s obliče}em stranou ' odvráceným (tlom. Od. X 527). Zasvěceny 
byly mu cypřiš, jež se později na hrobech sázela (proto invisa Cll
presslls, tlOT. C. II 14, 23), a narcis. 

V obrazích představoval se tlades podobný bratřím sVýln 
Diovi a Poseidonovi, jest však zasmušilý, a vlasy visí mu do čela; 
sedí na trůně přioděn jsa širokým rouchem, v ruce drží žezlo. 
U nohou jeho sedává Kerberos. 

O podsvětí viz výše str. 12 n. 

14. Hekate. 
(EXCtT'rj, Hecate. ) 

, , 

Ii e k a t e (Dalekovládná) jest podlG tlesioda . (Theog. 411 až 
452) dcera Titana Persa a Asterie" sestry Letoiny; Zeus prý ji 
přede všemi Titany poctil tím, ž'e jí dal vlásti na nebi, na zemi a na 
moři a propůjčil moc, aby udílela štěs,tí všeho druhu: moudrost 
při soudech a ve shromážděních lidu, vítězství ve válCe, zdar v zá
pasu, šťastnou plavbu a hOlibu~ dobr}' zdar mládeži a vzrůst a duh 
stádům . . Avšak místo -toto zdá se býtipodvržéno za doby půso
béní odikův, kteříž uctění teto staré, ale nepříliš známé, ' ba skoro 
již' zapomenuté bohyně sn8.žili se 'na 110VO rozšířiti. P11vodně idá se; 

Mythologie Řekův a Římanilv, 6. vyd . 9 
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že Iiekate byla bytostí velice podobnou Artemidě. Již jméno její 
není nic jiného než obyčejné příjmení Artemidy (A(JUl-LlS t'XáUl) , 
a také mnohá platnost její, na př. ochrana mládeže, pomáhání při 

. porodu, upomíná na Artemidu. Proto možno také Iiekatu, jako 
Artemidu pokládati za bohyni měsíce. Všák přičiněním orfikúv 
stala se Iiekate mystickou bohyní, kteráž púsobí a vládne na nebi, 
na zemi i na moři, a právě za tou příčinou lnátli ji s jinými bohy
němi, zvláště s Demetrou, Persefonou ZL Rheou Kybelou. 

Pro podobnost s Demetrou a Persefonou a proto, že i za Per
sefonu ji mívali, jest Iiekate chthonická (čili podzemní) bohyně, 
děsná, mocná vládkyně v podsvětí a sídlí v temn~'ch prostorech 
Tartara. Zná tajemné síly přírody a jejich púsobení a jest takto 
ochranitelkou čarodějství čili magického umění. Vúbec má po
vaha její do sebe cosi daímonského a příšerného a podle popisů 

pozdějších básníků jest i podoba její příšerná; proto nazývá se 
trojhlavou r(JlÓ6o'XÉcpaAos, trice/Js), trojtělou (r(Jll-LO(HPOS, triformis, 
tergemina) a t. p. Původen1 daimonské této povahy povstaly o Iie
katě a o působení jejím mnohé hnusné pověry: tak myslilo se, že 
vysílá z podsvětí noční příšery, jako E m p u s u, hroznou, podle 
některých bájí jednonohou obludu, která v rozličné podoby se pro
měňujíc, pocestné prý v noci děsila. S dušemi zesnulých těká Iie
kate za doby noční na rozcestích, obzvláště na trojcestích (proto 
Evooía, r(J/oolus, Trivia) a na hrobech (rvl-L(3lola); příchod její ozna
čují psi štěkotem a kňučením, ano psi podsvětní také prý ji prová
zejí. Čarodějky, byliny v noci při měsíci hledající, ochraňuje a po
učuje, jak by nejlépe jich mohly užiti. 

Ctěna byla Iiekate zvláště v Aigině, v Argu, v Athenách a 
jinde, a sice buď zjevně, buď způsobem tajemným. Před domy a 
v domech, ' obzvláště však na rozcestích stavěly se jí sloupy 
CExtXul,a) podobně jako Iiermovi hermovky (E(J~tai), aby prý chrá
nila domy a pocestné před neštěstím. Ke konci každého měsíce 
donášely se Iiekatě, jakož i jiným neštěstí dopouštějícím a odvra
cejícím bohům, na rozcestí pokrmy, kteréž pak chudí sbírali. Mimo 
to obětovávali se jí psi a, jako Erinyím a jiným chthonickým 
bohúm, med a černé ovečky. 

Původně vyobrazována byla Iiekate s jedním tělem, jako 
vážná bohyně, držící v rukou pochodně. Tak jeví se častěji na za
chovaných vás ách ř·eckých. První, jenž vypodobnil ji trojtělou , 

byl žák Peidillv Alkamenes (Paus. II 30, 2); socha jeho stála na 
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akropoli athenské u chrámu Atheny Niky. Pozdější umělci dávali 
sice Iiekatě jedno tělo, však tři hlavy a šest ruk. V rukách mívá 
Iiekate pochodně, hady, dýky, klíče a t. p. a nad hlavou obré,lz 
slunce nebo měsíce . 

15. Erynie. 

('E(JLVVS, 'ljJ(JLVVéS, EVl-LéVíOéS, Furiae, Eumenides.) 

E r i n ye (Iiněvné) jsou plodem prvního krvavého zločinu, 
Jímž přirozenosÍ' věcí násilně jest přerušena; neboť porodila je 
Oaia z krve Urana, zmrzačeného vlastním synem Kronem(fies. 
Theog. 185). Za příčinou hrozného původu tohoto jest i povaha 
jejích hrozná; jsouť Erinye strašné bohyně kletby a pomsty, jakáž 
stíhá činy krvavé ' a násilné porušení práv a svazků rodinných 
(Iiom. ll. IX 453 nn. 568 nn., XV 204, XXI 412, Od. XI 279). Avšak 
Erinye trestají také každé jiné zpupné příkoří bližnímu učiněné, 

berouce pod ochranu svou i žebráky, cizince pohostinství a ochrany 
hledající a kdokoliv slitování jsou hodni (Od. XVII 475), i proná
sledUjí bez ustání vrahy, křivopřísežníky a všecky všude zločince 

. Cl zpurníky. Pátého dne každého měsíce přicházejí z Ereba, kde 
jest stálé jejich sídlo, na svět hořejší, aby ztrestaly křivopřísežníky 
(Iies. Práce a Dnové 803). Jako jiní duchové a daimonové zaha
lují se také Erinye v hustou mlhu (1é(JOq;oius 'EQl'l'Vs ll. IX 571, 
XIX 87), která je činí 'neviditelnými; takto přišedše na zemi, ob
cI:lázejí a slídí po vínnících, a když jich dostihly, pronásledují je 
s úsilím strašným (znajíť jen jediný zákon: »krev za krev, oko za 
oko, zub za zub«), kam by kohv prchnouti chtěli na zemi. Ano 
pronásledují a souží je ještě i v podsvětí (Aisch. Eum. 340), proto 
nazývají se IIowaí, t. j. trestající. Tyto trestající bohyně jsou tedy 
ovšem také bohyně osudu jako Moiry, jejich sestry, od ' nichž však 
se liší zvláště tím, že jsou ve stálém spojení s podsvětím, sídlem 
smrti a hrůzy; v tomto smyslu bývají Erinye jmenovány zároveň 
;\1oir~lIni (ll. XIX 87). . 

Homer0s mluví hrzy o jedné, brzy zas,~ o 'líce Erinyích, ale 
počtn jich a jmen ne.ndává a také o původu nijaké nikdy zmíllk.Y 
nečiní. Také Iiesiodos počtn a .jmen Jejich neurčuje, původ ' však, 
jak již svrchu řečeno, udává. Aischylos (Eum. 321) nazj'rvá je dce
rami Nykty (Nt);), Sofokles (Oicl< Kol. 40 a 106) dcerami Skota 

9* 
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(Temnoty) a Oaie. Teprve Euripides (Trojanky 457) praVl, ze jsou 
t ři Erínye, a pozdější básníci a bájepisci uvádějí i jejich jména a' 
sice T i s í fon e (TuJupóv1'j, mstitelkyně vraždy), A I e k t o ('AA1'j
u-rm, t. j. neupouštějící v hněvu) a M ega i r a (Mlyat (>a, Megaera, 
t. j, závistivá). 

Mimo tyto .Erinye hrozné, ze společnosti bohů olympských 
vyloučené, ode všech lidí nenáviděné a v hlubinác.:h Tartara ob~f 
vající ctily se ,také Eriny~ II smí ř e n é, mírné, jež nazývaly se 
v Argu, Sikyoně a jinde EV~téVtOés, t. j. blahovolné, v Athenách 
.l.Jé~va't {hal, ctihodné bohyně, v Mykale IIó-rvtat, t. j'. vážné, po
čestné. V Athenách zvláště pokládaly se za přísné šice, ale zároveň 
í blahovolné, celé zemi požehnávající bohyně zemní. Snad důvody 
mírného tohoto pojímání jejich povahy zakládaly se v pradávném 
jakémsi a zapomenutém již původním významu těchto bohyň, bás
níci však snažili se druhou tuto stránku povahy jejich z určitýclJ 
'~dálostí odvoditi a vysvětliti. Takovou událost poskytovala báje 
o pomstě a osudu O r es t o v ě, jejž Aischylos (v Eumenidách) 
líčí asi takto : Z rozkazu Apollonova, a tedy i z vůle Diovy, za
vraždil Orestes , vlastní svou matku Klytaimestru, kteráž chotě 

svého a otce Orestova Agamemnona úkladně o život připravila. 
Pro tento čin pronásledován jsa Erinyemi od matky vyslaný-mi a 
jako lítá šelma všude stíhán, utekl se Orestes do Delf, aby tam ve 
svatyni Apollol1ově nabyl útěchy a ochrany. Apollon rozkázal mu, 
aby se odebral do Athen, kdež řízením Atheny o něm bude rozhod
nuto. Strašné Erinye i tam jej pronásledují a obstoupivše jej před 
chrámem Atheniným, pějí mu hrozný zpěv Erinyí, píseň omamu
jící a zdrcující a vinníka jako vazbami poutající. Athena, přináše ,

jíc pomoc Orestovi, svolá soud na Areiopagu (A(JélOS 1táyos, pa
horek Areův, západně od akropole), před kterýmž Apollon hájí 
chráněnce svého proti Erinyím. Soudcové hlasují, a poslední dává 
osvobozující hlas Athena. Když hlasy se sečtou, shledá se, že počet 
hlasovacích kaménků bílých (osvobozujících) a černých (odsuzují
cích) jest stejný: takto jest Orestes osvobozen. Erinye hrozí, že 
na záhubu Athen sešlou neúl~odu a mor; avšak Athena uchlácholí 
je slibem, že od té doby v městě jejím (v Athenách) veliká jim 
úcta bude se vzdávati. A takto stanou se h ně v i v é až doposud 
Erinye bla h o vol n Ý m i (EV~.1lWtOéS), ' a přislíbivše úrodnost půdy 
a 'zvířat a požehnání lidem, ubírají se v slavnostním prúvodu do 
j eskyně před Areiopagerú, kdež,l od té doby obývají. 

Podobně ' osvědčily, i~e .Erinye u Oidipa. Oidipus totiž, rte-
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šťastný král thebský; zabil svého otce Lata, neznaje ho, a pojal za 
manželku matku svou lokastu, Q které rovněž nevěděl, že jest 
jeho matkou. Za tyto skutky, ač z nevědomosti se staly, ,musil 
přece Oidipus zasloužený trest přetrpěti a vydán jest Erinyím, 
kteréž dávno již v domě potomků Labdakových zuřily. Usoužen 
a oslepen jsa opustil nebohý kmet milenou rodnou vlast svou a 
odebral se, doprovázen jsa toliko zdárnou ' dcerou svou Antigonou, 
k posvátnému háji Erinyí na chlumu Kolonu blíže Athen (na straně 
severní), aby zde, jak pravily věštby, rozhněvané Erinye smíře ko
nečně žádaného poklidu došel. Vstoupiv tedy propastí zemskou do , 
sídel Erinyí, již se nenavrátil; ale od té doby ustal hněv Erinyí, ' a 
Oidipus neštěstím očištěný a usmířený stal se sám ochráncein 
země attické (Sof. Oid. KoL). 

Také v Peloponnesu byly Erinye od pravěku ctěny, a zde 
zvláště rozvila se báje o Orestovi. Po cas útěku a vyhnanství svého 
meškal prý Orestes v Parrhasii, kraji arkadském, a ještě za pozd-'
ních dob ,ukazovala se tam, ' na cestě z Megalopole do Messel1Y~ 
svatyně Man i í, bohyní potřešťujících (Mavtai) , kteréž prý Oresta 
tak na smyslech pomátly, že i prst si ukousl. Nedaleko pak toho 
místa měly tytéž bohyně svatyni jako Eumenidy. Dokud Oresta 
pronásledovaly, měly barvu černou, když však je usmířil, objevily 
prý se mu bíl é (Paus. VIII 34). Také i jinde v Peloponnesu bá
jilo se o proměnění Erinyí v Eumenidy. Ale přes to přese všecko 
převládal všude děsný význam Erinyí jako bohyň zkázonosných, 
a tento pojem rozšířil se tak, že se i záhubné ženy lidské Erinyemi 
naZ}Tvají jako Klytaimestra, Helena, Medeia (Sof. El. 1080, Aisch. 
Agam. 749, Eurip. Orest. 1386). ' 

Za oběť přinášely se Erinyím černé ovce, psi a med s vodou 
smíšený bez vína. 

Jako povaha tak jest i zevnějšek Erinyí hrozný. Aischylos, 
jenž první uvedl Erinye na jeviště, dal jim podobu stať}Tch, ohyzd
ných ženštin, oděn}Tch dlouhým černým rouchem, jež rudým pasem 
bylo spjato; oči jejich zality byly krví, místo prstů měly drápy, 
místo vlasll zmije, podobajíce se takto Harpyíím, jen že křídel ne
měly. Jako honicí psi pronásledují kořist , svou po stopě krvavé, 
štěkají ze spaní a p., pročež i někteří básníci tragičtí (Aisch. Choef. 
924, 1054, Sof. El. 1387, Eur. El. 1342) také p s i c e m i je nazývají. 
Poněkud jinak líčí Erinye Euripides; neboť u něho jsou to rychlé, 
okřídlené lovkyně, držící zmije a pochodně, v rukou (srv. Ifig. T~ 
285 nll.). A tak jak je Euripides uvádí, b~Tvají také vypodobovány, 
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ne proto, že by podoba, jakou jim dává Euripides, s povahou jejich 
lépe se shodovala, ale z posvátné hrllzy před nimi a také proto, že 
nechtělo umění vystavením trvalých hrozných obrazů oko a mysl 
trvale děsiti. 

16. Thanatos a Hypnos. 

(@ávct1:os, "rllVO;, S01nnus.) 

T han a t o s jest zosobněná Smrt, Hy p n o s zosobněný Spá
nek. Homeros nazývá je dvojčaty (ll. XVI 672); oba jsou synové 
Noci (Nvš) a obývají v podsvětí (Hes. Th. 211 a 758). Dle Sofoklea 
(Oid. Kol. 1574) jest Thanatos, bůh . věčného spánku (a&Évvnvos) , 

syn Oain a Tartarův. Hypnos přichází každé noci s matkou svou 
z Ta'rtaru na hof~jší svět. I přišed obchází tiše a vlídně po zemi i po 
moři mezi lidmi, sprošfuje všeliké tvorstvo starostí a trampot a se
sílá lidem utěšené sny. Strašlivý však jest jeho bratr; tomu v iía
drech srdce bije ocelové, ten jest krutý a nelítostn)'r. Koho jednou 
zachvátil, toho již nepropustí, próčež hrůzou jest i samým bohům 
nesmrtelným (Hes. Theog. 762 nn.). V Euripidově Alkesticlě vy
stupuje Thanatos, aby hrdince dramatu ustřihl kadeř a tím ji zasvě
til smrti; při tOn;t připomíná básník jeho černá kříd l a (v. 28 n.). 

Hy p n o s přemáhá i lidi i bohy (navolXl1á-rúJQ); ba uspal i Dia sa
mého, sveden jsa prosbami Hery, ktcráž mezi spánkem chotě 
svého chtěla nenáviděného lieraklea na moři zahladiti. Když však 
Zeus se probudil a zpozoroval, co se stalo, byl by rozhněván Hypna 

,do moře shodil, kdyby ctihodná máti Noc nebyla vinníka zachrá
nila. Přece však odvážil se tlypnos později ještě jednou pokusiti se 
o uspání Dia, a to opět na prosbu fi.ery, přející si, aby Poseidon 
AchajLlm u Troje zápasícím mohl bez překážky na pomoc přispěti ; 

tentokráte ovšem zdráhal se tlypnos odvážiti se věci tak nebez
pečné, ale konečně dal se vábnými sliby tleřinými přece př,emluviti 

(II. XIV 231 nn.). Ovidius, nedbaje podání obecného, bájí, že obývá 
tlypnos na nejkrajnějším severu v zemi Klmmeriů: tam dřímá prý 
v tmavé jeskyni, zástupem snů jsa obklopen (Ov. Met. XI 592 nn.). 

Thanatos a tlypnos bývají obyčejně pospolu vyobrazováni; 
na tak zvané skříni Kypselově, dřevěné, mnohými reliefy ozdobené 
truhlici, kterou darovali Kypselovci, tyrannové korinthští, do 
Olympie, vyobrazena byla mezi jinými také Noc, držící na rukou 
dva chlapce, černého a bílého, a pod nimi byl nápis: Thanatos a 
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tlypnos (Paus. V 18, 1). Obzvláště krásné jsou obrazy obou bratří 
na bílých,účelům pohřebním sloužících vásách (A:~XV-&Ol) jakož i na 
reliefech mramorových rakví (sarkofagů). - O sobě vyobrazuje se 
Thanatos v podobě sličného, okřídleného jinocha, jenž dřímaje drží 
zhaslou aneb zhasínající, k zemi obrácenou pochodeň. Tvář jeho 
jeví hluboký zármutek, jako by mu takřka líto bylo života, jemuž 
musí konec učiniti. tlypnos vyobrazuje se velmi rozličně, . jakož 
i příčiny a účinky spánku velmi jsou rozličné: tak objevuje se brzy 
v podobě děcka, brzy zase v podobě jinocha neb starce, bu ď 
s křídly (orla nebo motýle) neb bez křídel, buď s malými křídly na 
spáncích neb velkými na ramenou neb i oběma, bucL nahý neb leh
kým neb zase dlouhým rouchem přioděn, buď stoje, neb běže neb 
i pohodlně odpočívaje. V rukou mívá berlu nebo ratolest, jíž skrání 
lidských se dotýkaje v spánek je pohřižuje (Verg. Aen. V 854 nn.) 
nebo roh, z něhož spánek na lidi vylévá. 

Mimo Thanata á Hypna nazývají se také S n o v é ('OVé/QOl) 

syny Noci (Hes. Theog. 212). Obývají v západním Okeanu. blízko 
slunce západu v podsvětí, tedy tam, kde i Noc s druhými syny 
svými Thanatem a tlypnem bydlí (Hom. Od. XXIV 12). Toto sídlo 
Snů má dvě brány, jednu ze s Ion o v i n y, a touto vycházejí snové 
lichotiví a klamaví, druhou z lesklé roh o v i n y, a tou přicházejí 
snové pravdiví (Hom. Od. ,XIX 562 nn., Verg. Aen. VI 893 nn.). 
Kdežto u . Homera jest výklad o dvojí bráně Snů pouze hříčka ety- . 
mologická (l)..é(pas slonovina, EAé(paíQo~al klamu; xÉQas roh a 'X-Qa{vúJ 
vyplňuji, skutkem činím), pokládá to Vergi1ius za skutečnou báji. 
Poněkud jinak vyll čil říši Snů Ovidius (Met. XI 592 1111.), kdež také 
dovídáme se jmen tří Snů: jeden, Mor f e u s, dovede na se vzlii 
podobu i hlas kteréhokoliv člověka, druh)'r, zvaný od bohů 1 kel o s, 
od smrtelníků P'obetor, jeví se pouze ve .způsobě zvířecí, třetí ko
nečně, Pan t a s o s, mění se toliko ve věci neživé. 

17. Ker. 

(K~Q , KijQés.) 

Ker jest bohyně smrti, a sice zosobnění způsobu smrti, zvláště 
násilné; pročež se i praví, že těchto bohyň jest . počet veliký (KijQés 

-&avtXrow ~vQ{al ll. XII 326), ježto způsobů smrti ovšem jest mnoho 
(jako smrt v bitvě, utonutí na moři, smrt následkem nemoci atd.). 
Kery jsou bohyně temné, zlé a záhubné, nezniknutelné a každým 



136 

nenáviděné. Nejvíce objevují se ve spolku s Eridou (Svárem) a l(y
doimem (Lomozem vále~ným). Obcházejíce v bitvě v rouchu krva
vém, přepadají raněné i neraněné, odvlékají mrtvé, za nohy je 
uchopivše; bojují jako lidé a uchvacují na obou stranách zavraž
děné (ll. XVIII 535 nn.). Podobně děsný obraz Ker zůstavil tlesio
dos, vylíčiv je jako postavý černé, zkrvácené a zraku hrozného ; 
skřípajíce zuby rvou se o těla padlých, jimž krev vyssávají (Štít 
tlerakl. 249 nn.). Z těchto příčin nazývají se K'/7QES lLD,lXLVlXl, dAOlXt, , 
XlXXlXt... 

Kery jsou dcery Nykty (Noci) a sestry Moir (tles. Theog. 
211) a nazývají se V"7AEónoLVol, t. j. nelítostně trestající. Takto po~ 
dobají se poněkud Erinyím, a tento význam jejich později ještě 

více se vyvinul, tak že staly se Kery jako Erinye bohyněmi ne
štěstí, neboť vražda, smrt a mor, nenávist a svár, nemoc, stáří a p. 
nazývají se Xij(Jé3. 

18. Dioskurové. 

(Lltó6XOV(Jot ). 

Dioskurové K a s t o raP o I yd e u k e s (Castor et POllllX) 
jsou synové Diovi (proto Llt0S XOV(Jot) , anebo Tyndareovi, a Ledini, 
bratří trojské tleleny (Tyndaris, Tyndareovna, Verg. Aen. II 569), 
narození v Amyklách ('AlLvxAca v Lakonii). Dioskurové byli stateční 
jinochové z kmene dorského; jeden z nich, Kastor, krotitel koní 
(ín7tÓOlXlLoS) , druhý, Polydeukes 1 výborný pěstník (nu; aYlX{tós) , Ve 
Spartě byli ctěni jako ochráncové státu a představení zápasů a her 
gymnických. Později mateni bi'va1i i s jinými podobnými bohy, 
zvláště s Kabeiry. Také byli ctěni jako záštita pohostinSi"vL pořa
datelové a ochráncové války a ochráncové cestujících, obzvláště 

. plavců. Znamením přítomnosti Dioskurů byl plavcům tak řečený 
oh e ň h e II e n s k Ý (il fuoco di St. Elmo), jenž se v čas bouře 
mezi mraky objevuje. 

tlomeros mluví o nich v lliadě jako o obyčejných smrtelnících, 
pravě, že je desátého roku války trojské již »pokr}ívala zem plo
dodárná« (ll. III 243), v Odyssei však pravÍ, že i pod zemí z vůle 
Diovy ob den obživují a zase umírají, ostatně ctěni jsouce jako 
bozi (Od. XI 298 nu.). Příčinu tohoto každodenního obživování a 
umírání hleděla báje takto vysvětliti: pravilo se, že jest Pol y
d e u k e s nesmrtelný syn DillV, ale Kastor smrtelný syn Tynd~-
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reův. -Když pak Kastor v boji se syny Afarea, Idem a Lynkeem, 
padl, zapřísahal Polydeukes božského otce 'Svého, aby mu bylo po
přáno s milovaným bratrem společně zahynouti. To když se státi 
nemohlo, poněvadž Polydeukes jako bohorozenec byl -nesmrtelný, 
svolil konečně Zeus k snažné prosbě Polydeukově, aby se bratr 
Kastor nesmrtelnosti účastným stal tím způsobem, aby střídavě 

jeden den v nebi, a druhý den v podzemí pospolu nerozdílně žili. 
Slavnosti k jejich poctě pořádaly se zvláště ve Spartě. 

V umění zobrazují se vždycky pospolu a sice jako štíhlí, ale 
statní jinochové, kteří s koňmi obratně zacházejí. Z památek za
chovaných nejzajímavější jsou obrovské (přes 5 m vysoké) sochy, 
stojící v Římě na náměstí quirinálském; představují oba bratry na 
koni sedící. -Mají sice (latinské) nápisy, že jsou od Peidia a Praxi-
tela, ale jsou to ovšem jen zdařilé práce doby římské. 

19. Kabeirové. 
(Ká(hl(JOt, Oabiri.) 

K a b e i r o v é jsou nejspíše bytosti foinické, jichž uctění záhy 
do Řecka bylo přeneseno. Jaký byl původní jich význam, není 
známo; ani slovo Kabirim, znamenající v jazycích semitských »ve
řiké, mocné« bohy, neposkytuje s dostatek světla v této otázce. 
V krajinách řeckých ctěni byli Kabeirové jako b o ž s t va m o ř
s k á, poskytující plavcům ochranu před bouří; proto ujala se úcta 
jejich hlavně v krajinách přímořských a především na ostrově S a
mot hra c e při pobřeží thráckém, kdež již v VI. stol. př. Kr. vy_o 
stavěn byl k jejich poctě zvláštní chrám. Byli pak tu ctěni dva Ka,. 
beirové, starší A x i o ker s o s ('A';IÓXé(J60S) a mladší K a dmi los 
nebo Kasmilos (KlXOlLiAOs, KlX6p,'iAos). Vlivem kultu Demetřina při 
pojeny k nim ještě dvě bytosti ženské, a to A x 1 e r o s ('A;té(JOS) 
a A x i o ker s a ('A;lOXÉ(J6lX) , které byly pi-irovnávány k Demetře 
a Koře. A jako jiná božstva měla svou družinu, tak dána i bytostem 
těmto: k pŮvodním dvěma Kabeirům piibájen sbor KabeiľLt, k De
metř'e a Koře sbor nymf kabeirských. Toto okolí pokládáno za ve
selé, hřmotné, a tudy také Kabeirové počali se brzy směšovati a za
měňovati s KUl-ety a Korybanty. Poněvadž plavce před bouří chrání, 
ztotožňováni byli též s Dioskury. 

Kult Demetřin a tajemné mysterie jeho působil asi na zřízení 
mysterií samothrackých, kteréž od doby válek perských stále se 
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vzmáhaly. Nástupci Alexandra Velikého povznesli přízní svou 
mysterie tyto tak, že mohly soupeřiti s eleusinskými; rovněž za 
doby římské těšily se veliké přízni. Zasvěcen mohl bJ'rti v ně . 
každý, muži,ženy i děti, a přijímánL nových zasvěcencll dálo se 
každou dobou; účastníkům slibovalo se, že stanou se zbožnější! 
sPľavedlivější a vůbec lepší. V čem ovšem tajemné obřady tamější 
sPočívaly, nelze říci. Zasvěcenci dostávali purpuľovou stužku, kterou 
nosili na těle jako talisman hlavně proti nebezpečenství na moři. 

Na pevnině řecké ujalo se ctění Kabeirů nejdříve v přímoř
ském městě boiotském Anthedoně, odkud pak ľozšířilo se jinam. 
Nedaleko Theb měli Kabeirové starobylý chrám, jenž stál neda
leko svatyně Demetry, zvané Ka~él(Jía. Také zde ctěn starší 
Káf3él(JOS a syn jeho Ilai;, kteľého si představovali jako číšníka 

Kabeirova. Kabeiľos byl tu připodobněn k Dionysovi, bohu v Boiotii 
obzvlášť ctěnému. 

B. HEROOVÉ. 
('1-I(JúJé;, Heroes). 

ú vod. 

Kľomě bohů ctili Rekové také h e ľ · O Y U/(JúJéS). Jako heroové 
byli uctíváni lidé dob báječných, kteří za živa neobyčejným způ
sobem vynikli, začež se jim dostalo božské pocty po smrti. LVlnozí 
z nich byli pokládáni za potomky bohů a dcer lidskJ'rch ~ proto na
zývali se b o hor o d J'r m i (ďWyéVÚS) 3: lišili se takto i původem 
svým od lidí obecných (dVÉ(JéS ď·~p,ov). K herollm pohlížel lid jako 
k dobrodincům svým; vYPľavovalo se, že pľaotcům v nesnadných 
podniknutích ľadou i skutkem nápomocni byli, města a obce za
kládali, zákonnitost a řády do společnosti lidské zaváděli a těmito 
a podobnými blahodáľnJTmi činy božského uctění hodnJ'rmi se stali. 
Jinak však heroové n e 1 i š í s e pod s t a t n ě odl i d í, vynika
jíce nad ně zvláště jen tělesnou silou, odvahou a statečností. Také 
smrtelnost jest jim společna s lidrni, a jen nemnozí miláčkové 
bohů jsou neblahého osudu toho pľosti, tak že v elysiu i s těly 

svými jsou živi. Někdy však zase původní bohové klesli časem 
v platnost heľoů. 

Pověsti o heroech vznikaly a rozšířeny byly po veškeré Iiel
ladě a nebyly smyšleny od jednotlivých básníků, nýbrž vypučely 
z obraznosti celého národa. Když pak vyvíjeti se počalo' básnictví 
epické,. obíľalo si nejraději a přede vším tyto velmi vhodné látky 
a ve smyslu svého věku je rozvádějíc, skládalo je v ušlechtilé 
básně. Pľoto nazývá se básnictví e pic k é také her o j s kým. 

Jakož pak nejsou heľoové stejného vesměs p ů vod' u, tak 
byl i jinak pojem o nich v ľozličných dob ách ľozličný: fIomeros 
nazJ'rvá sice heroy zvláště k níž a t a, jejichž původ od bohů se 
odvozoval, jclko Laěrta, Atreovce Cl jiné ; avšak heroem jest mu 
také vůbec každý muž vynikající statečností, vědomostmi, umě-
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ním neb počestností. V tom smyslu nazývají se zvláště bojovníci 
heroy CJ(J(jJ~s LlavfXo{, '~(J(jJéS AXfXW{ ll. II ILO, Od. I 101 a častěji); 
ale take pevce Demodoka (Od. VIII 483), hlasatele Mulia (Od. 
XVIII 42'3) a nebojovné, rozmařilé faieky (Od. VII 44) nazývá 
Homeľ~s hero~. Teprve Hesiodos je jmenuje p o lob o h y C1p,l.ftéOt); 
P?dle ]~ho ~oJmu jsou heroové oni chrabří bojovníci, kteří pŤed 
1 hebaml a pred Trojí rekovství, spravedlivost a sílu svou osvědčili 

a po smrti na ostrovy blažených se dostali " (Hes. Práce a Dnové 
156 nn.). Podobně líčí Pindaros heroy jako ~ bytosti nadlidské jež 
stojíce uprostřed mezi bohy a lidmi, zasluhují zvláštního u~tění. 
;;. t~k povstalo časem n"áboženské uctění heroů, při 
cemz konaly se zvláštní oběti (EVfXytcJp,fX't(X) , podstatně rozdílné od 
obětí bohům přinášených. Hlavně obětoval se jim med víno 
voda, " olej i mléko; obětovala-li se jim zvířata, tedy se při ~abíjeni 
hlavy jejich k zemi obrátily, krev do jámy se zachytila a · maS0 
spálilo. Tyto obřady vykonávaly se na hrobech heroů, 'poněvadž 
se za to mělo, že heroové ještě po smrti, za hrobem štěstí a po
žehn~ní lidem posílají. Také stavěly se heroům kaple i chrámy, 
shledavaly se jejich kosti a ctily jejich ostatky. 

Počet pradávných heroův rozmnožil se také tím, že všecek 
řád pozdějších dob odvozoval se od stejnorodých z a k I a dat e
I ů v, tak že se i vymýšlely původcové nově povstalých zříz-ení. 
Jestliže pověst neudávala ' určité osobnosti jako zakladatele stá
valo se, že nejen země a města, nýbrž i venkovské dědiny ~vými 
heroy se honosily, ctíce je jako původce své jsoucnosti a svého 
jména. Ještě více rozšířil se pojem a počet her Oll tehdá když 
heroové s. bytostmi d a i m o n s kým i se skoro ztotožňov~li t~k 
že každý jednotlivec, který nad lidi obecné buď dobrými neb ~lými 
vlastnostmi znamenitě vynikal, heroem býval nazýván. Když pak 
ro:šířila se víra, že i d uš e I i d s k á jest bytost daimonská, bož
ska a nesmrtelná, pokládali se skoro v š i c kn i z e s n u I í za 
hodny uctění, jaké prokazovalo se prve jen herollm, a počítati ně
koho mezi heroy nebylo napotom již poctěním a vyznamenáním 
obzvláštním. Tu pak povstal zvyk, že osoby výtečné a velezaslou
žilé ne již mezi heroy, ale mezi b o h y se počítaly, což nazýval~ 
se d7toftÉ(jJo~s (zbožnění). Avšak i toto zbožňování zvrhlo se konečně 
v hnusI}é pochlebenství a lichocení, obzvláště od těch časů, co stal o 
se zvykem jednotlivé osoby již za živa zbožňovati. 

Zde ovšem promluvíme jen o heroech ve smyslu užším, o he
roech básnictví epického a mythologie věku herojského, kter}'ž 
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p očítá se obecně až k navrácení se reků trojských a k příchodu 
dorských Herakleovců do Peloponnesu, poněvadž tou dobou po
číná historický věk kmenů hellenských. 

V následujících líčeních můžeme ovšem dotj'rkati se z přečet
ných pověstí o heroech jenom nejdůležitějších. 

1. Pověsti korinthské. 

S i s y f o s, syn Aiolúv, vnuk Iiellenův, byl zakladatel a 
vládce Korintha, čili jak město to dříve se nazývalo, Efyry. Jmeno 
Sisyfos odvozuje se od oorpós, a v tom smyslu jest Sisyfos dle zná
m}~ch o něm pověstí zchytralý úskočník a podvodník, jakož i zna
menitý myslitel a věštec. Homeros nazývá jej nejzištnějším ze 
všech lidí (%É(JOtor:os avo(JáJv ll. Vl 153), mysle při tom bezpochyby 
na obchod a plavbu efyrskou. Pro úskočnost a vůbec špatnost svou 
zakouší Sisyfos v Tartaru přísných trestů, odsouzen jsa, aby tam 
ohromný kámen na vrchol jisté hory vyvaloval, kter}T však, k sa
mému vrcholu s náramným namáháním byv dovalen, vždycky 
zase potměšile k úpatí hory se svalí: Trapnou práci tuto musí vy_o 
konávati Sisyfos bez ustání a pro všecky věky. 

Aby příčina těžkého tohoto trestu se vysvětlila, smyšleny 
jsou časem rozličné báje; vypravujet se, že když Zeus unesl 
Aiginu, dceru boha říčního Asopa, z fliunta přes Korinth na ostrov 
Aiginu, vyzradil Sisyfos Asopovi, jak se věc stala. Za to chtěl jej 
Zeus usmrtiti a poslal na něho smrt. Ale Sisyfos přelstil a spoutal 
ji v pevnou vazbu, tak že za dlouhý čas nikdo neumíral, až teprv 
Ares smrt spoutanou zase uvolnil a Sisyfa jí vydaP). Před smrtí 
však rozkázal Sisyfos ještě své manželce M e rop ě, aby tělo 
jeho nepochovávala a náležitých obětí pohřebních nečinila. Přišed 
na to do podsvětí, stěž"oval si u vládců temných oněch krajů, že ho 
manželka zanedbává a přemluvil lichotivýI11i slovy PersefoIlu, že 
mu konečně dovolila, aby na hořejší svět se navr~til a nevděčnou 
man~elku svou ztrestal. Z podsvětí vyváznuv, nehodlal již Sisyfos, 
jak byl přislíbil, nazpět se navrátiti, leč až by u vysokém stáří při
rozenou smrtí zemřel, pročež prý jej musil Hermes násilně do pod
světí odvésti. Pro zradu tedy, kterou spáchal na Diovi, anebo pro 
klamání Plutona a Persefony zakouší konečně v podsvětí trest, 
o němž svrchu pověděno. 

1) Srov. známou obecně báchorku o zchytralém kováři, jenž smrt nJ hrušce 
upoutal, tak že po mnoho let nikdo " neumiral:~':' ' ." 
) 
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Původně byl snad Sisyfos bůh moř s k Ý a znamenal n e
z moř i tel n o u p r u ž n o s t proudů mořských, kteréž neustále 
jsouce činné do nejhlubších propastí se pohřižují a přece zase nad 
hladinu se vynořují. Proto také jest jeho sídlem Korinth , město 
ležící na lsthmu dvě moře spojujícím. 

O 1 a u k o s, syn Sisyfův, přišel dle obecné pověsti při pohřeb
ních hrách Peliových v lolku k úrazu; dle jiných udání stalo se to 
v Potniích blíže Theb, pročež se Olaukos také · llo1:VléVs nazývá. 
V tom však shodují se pověsti, že byl Olaukos od svých vlastních 
vzteklých koní roztrhán, poněvadž prý masem lidským je kqnil. 
Po té stal se Olaukos děsitelem koní (TlX(!á';l1t1'toq) . Od tohoto Olauka 
potnijského třeba lišiti Olauka mořského (r. nóvuos) , o němž v. 
str. 91. 

B e II e r o fon neb B e II e r o f o II t e s (Bé)'J.é(!orpaJ1l, BéA.Aé
(!orpÓVUjq), jest původně bytost božská. a sice bůh s vět I a ne b e s
k é ho; proto nazývá se synelTI Olauka, poněvadž slunce z moře 

. vychází. Jako . bůh slunce jezdí Bellerofon na okřídle.ném koni 
Pegasu, který vyskočil z krku Medusy od Persea sťaté, a sídlí 
v paláci Diově přinášeje hromovládci blesky (Hes. Th. 282 nn.). 
Bellerofon jmenoval se dříve HipPQnoos (jakoby »Konimysl«, pO- . 
něvadž na Pegasu jezdil); později když bratra svého anebo ně
jakého korinthského velmože, jenž nazýval se Belleros, mimoděk 
byl zavraždil, dostal jméno Bellerofontes, t. j. vrah Bellerův (q;óvoS, 
rpOVéVúJ). Aby z vraždy této se očistil, odebral se Bellerofoll ke králi 
tirynthskému Proitovi, který také Korinthu vládl. Tu pak zamilo
vala si jej manželka Proitova Anteia (nebo Stheneboia), a poněvadž 
Bellerofon lásky její si nevšímal, osočila jej u svého chotě pro 
skutky vymyšlené. Proitos .rozhněval se na hosta svého velmi, ale . 
zabiti jej přece se neodvážil, nýbrž dav rnu složenou tabulku, na 
níž neblahá nějaká znamení (6QP.lX1:lX íLvy(!á) našlutána byla1

) , poslal 
jej k tchánu svému lobatovi .vLykii. Bohy jsa chráněn přišel Belle
rofontes do Lykie, byl králem "Velmi vlídně přijat a po devět dní 
poctivě pohoštěn. Desátého teprv dne tázal se král, za jakou pří
činou zeť jej . k němu byl poslal. Když pak Bellerofontes tabulku 
králi .odevzdal, a tento seznal, čeho Proit0s si přeje, posílal Belle
rofonta . na rozličná a to nebezpečná dobrodružství s. úmyslem, aby 
zrazený jinoch v těchto zápasech za své vzal. První úkol, jemuž 
Bellerofontes podrobiti se musil, byl bOj se strašlivou Chi m a i-

, 
1) Je to ~cJstarší zmínka o písmu v řecké literatuře . 
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r O u, již zabiti měl. Bylat pak Chimaira ohyzdná nestvltra bož
ského původu1) z předu lev, v zadu drak, u prostřed divoká koza: 
hrozný oheň sršel z úst jejích. (Obraz 63 zobrazuje Chimairu, jak 
si ji představoval umělec řecký na sklonku VI. nebo na začátku 
V. stol. př. Kr. Jeto bronzová, nedaleko etruského města Arretia 
nalezená socha, která představuje Chimairu v zápase s Bellerofon
tem. Oči lva patří vzhůru, kde třeba si mysliti jejího nepřítele na 
okřídleném koni.) S pomocí bohů (itHGV U(!áé66/ 1Zlf}-r;'ÚlXS) přemohl 
Bellerofontes Chimairu a bojoval napotom na rozkaz lobatťiv 
s · nepřátelskými Solymy, kteří na sousedních horách obývajíce 

Obr. 63. Chimaira (ve Florencii). 

znepokojovali obyvatele Lykie. Také tu zvítěziv, musil podniknouti 
boj s Amazonkami, bojovnými to ženami, které dle pověsti bydlely 
na východním a jihovýchodním pobřeží Černého moře blíže Kau
kasu, zvláště při řece Thermodontu; hlavní jejich sídlo bylo město 
Themyskyra2

). Když pak Bellerofontes také Amazonky byl překo-

1) Podle Hes. Th. 319 nn. jest Chimaira dcera Tyfaona a Echidny. _ Srov. 
ještě Hom. ll. XVI 327 nn., kdež se praví, že Amisodoros, král Karie, Chimairu 
odchoval. . 

2) Srov. pověsti našich kronikářův o Vlastě a družkách jejích, které vedly 
s Přemyslem vojnu o vládu. 
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nal a vítězně domů se navracel, přepadli jej návodem Iobatovým 
ze zálohy četní a vybraní jezdci, kteří jej měli zavražditi, avšak 
žádn)'r z těch zákeřníků zdráv domů se nenavrátil, nýbrž všechny 
pobil statečný BeIJerofontes. Teď teprve poznal král, že host jeho 
jest vznešený syn nějakého boha, dal mu dceru svou za manželku 
a rozdělil se s ním o vládu a říši, Lykiové pak darovali mu značn)'r 
kus veleúrodné půdy. Dostoupiv takto vrcholu slávy a štěstí, a bla
žen jsa v kruhu kvetoucích dítek Isandra, tlippolocha a: Laoda
meie - upadl Bellerofontes v nenávist všech bohů, pomátl se na 
mysli a bloudil sám po nivách alejských (xan 'lléolov 7:0' AA'1wv, 
od dJ.. ó.o1u ca, blouditi), straně se z nevole a omrzelosti všeho obco
vání s lidmi. Ares zabil mu syna Isandra, bojujícího se Solymy, a 
Artemis usmrtila dceru jeho Laodamei; ale přes:e zůstali mu vnu
kové Sarpedon (syn Diův a Laodameín) a Olaukos (syn tlippolo
chův), kteří bOjovali u Troje (tlom. ll. VI 152-210). - Kterakým 
zpllsobem Bellerofontes hněv. bohll na sebe uvalil, tlomeros ne
udává; ale Pin dar os vypravuje, že vítězný hrdina v přepychu 
svém na Pegasu i do nebe povznésti se chtěl a tu že zázračný kůň 
jej svrhl a sám k výším nebes se vznesl, nešťastný však Bellero
fontes že bídně zašel " (Pind. Isthm. VII 44, Ol. XIII 91). Ctěn býv'al 
Bellerofontes i o sobě i společně, zvláště s Poseidonem. V cypři 
šovém háji Kraneiu blíže Korinthu měl posvátn)'r okrsek i společn)'r 
chrám s Afroditou. 

2. Pověsti argejské .. 

I n ach o s, " bůh řeky téhož jména, syn-"Okeana a Tethye, jest 
praotec kmene argejského a první vládce v Argu. Po potopě Deu
kalionské svedl prý lnachos Argoly po horách rozptýlené do ro
viny argejské, kterouž upravil pro sídla lidská tím, že spojil vody, 
kolkolem se rozlévající, v řečiště. Když Poseidon a I-lera o půdu 
argejskou "s'e sváříce nemohli se dohodnouti, přiznal Ina"chos zemi 
tuto Heře a obětoval jí; ale za to potrestal Poseidon jej a ostatní 
řeky argejské takovou slabostí, že jim v létě všechna voda vy
s)'rchá (ďb./JlOV, nOAvrJl"(jJL01J ''A(!yo~, žíznivé Argos). Dle jin)'rch pověstí 
založil uctění tlery v " Argu. 

" For o n e 11 s ((]JO(!úJv;v~ od ({J É(!úJ) , sy n Inachův, jenž spoji.l roz," 
ptýlené, až do té doby porůznu žijící obyvatele této země v spo.,. 
lečných sídlech a dav "jim oheň stal se původem jejich vzdělanosti. 
Podle podání argejských jest Foroneus první člověk vůbec, a Ar-
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Obr. 81 . Aktaion (v Britském museu). 

Obr. 73. Niobe s nejmladší dcerou (ve Florencii). 
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gejští pokládají se proto za nejstarší ze všech řiellenův. Děti jeho 
j sou A p i s a N i o b e. 

I o, dcera Inachova, byla kněžkou řiery, královny nebes 
Krásnou dívku zamiloval si Zeus; proto proměnila ji žárlivá Bera 
v bělostkvouCÍ krávu a dala ji stříci od ohromného tisíciokého 
pastýře Arga. Argos přivázal ji k stromu olivovému v háji lieřině 
mezi Mykenami a Argem, ale řiermes omámil z rozkazu ' Diova 
bdělého jinak strážce jejího kouzlem flétny své a čarovnou berlou 
tak, že usnul, načež mu řiermes mečem hlavu srazil. Prosta jsouc 
bloudila 10 (10 vaga) po krajinách, a poněvadž řiera na ni střečka 
poslala, zašla na sever podél pobřeží moře, které odtud ionské se 
nazývá, a ještě jiné přemnohé země probloudivši dostala se ko
nečně do Egypta, kde původem Dia dřívější své podoby nabyla, 
Epafa porodilq a jako Isis ctěna byla. 

Dan a o s, potomek Epafa, syn Belův a Anchinoin, bratr 
Aigyptův. Danaos měl 50 dcer, Aigyptos 50 syntI. Od bratra svého 
Aigypta tísněn jsa odejel Danaos s dcerami svými (DanaovnarI1i) 
na lodi padesátiveslové do Argu, odkudž pramáti jeho 10 do 
Egypta byla přišla. Přibyv do Argu ucházel se o vládu, kterouž 
tehdá v rukou měl Inachovec Gelanor, a ;'Argejští vládu tu mu 
přiznali. Na to vystavěl Danaos v Argu hrad a ' učil obyvatele ko
pati studně. Brzy na to přišli do Argu synové Aigyptovi a žádali 
dcery Danaovy za manželky. Danaos svolil a zasnoubil dcery své 
s Aigyptovci. Avšak poněvadž se pořád ještě obával bratrovců 
svých a za pronásledování v Egyptě na nich pomstiti se chtěl , 

rozkázal dcerám svým, aby všecky v noci po svatbě manžely své 
zavraždily . Danaovny učinily, jak jim otec byl velel, jenom řiy
permestra zachránila svého chotě Lynkea. Za tuto vraždu odsou
zeny jsou, aby v podsvětí po věky do děravého sudu vody riabíraly 
(Ov. Met. IV 462). V této báji značí Danaovny' řeky a prameny 
země argejské, kteréž vždy v létě vysýchaly. V Argu ctěny byly 
Danaovny jako dárkyně studní, a čtyři studně byly jim i zasvě
ceny. Jednu z Danaoven, Amymonu, zamiloval si Poseidon, a jí 
k vůli učinil , že povstal nový pramen, jenž též Amymone se jnle
noval. - řirob Danaův byl v Argu na tržišti. V Delfech měli Da
naos, řiypermestra a Lynkeus sochy. 

Pro i t o s jest pravnuk Danaův: Danaovy totiž dcery řiyper
mestry a Lynkeův syn jest Abas, a tento jest otcem nepřátelských 
bratří Proita a Akrisia. Poněvadž Akrisios byl velmi svárlivý, 
utekl Proitos ke králi Iobatovi do Lykie, jellŽ 'mu dal dceru Anteiu 

Mythologie Řekitv a Římanúv, 6. vyd . 10 
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za manželku (v. výše str. 142). Potom panoval Proitos jako mocný 
král v Tirynthu, kdež mu Kyklopové vystavěli nedobytný hrad. 
Dcery Proitovy byly velmi sličné, avšak i velmi bezbožné; po-

. něvadž se zpečovaly Dionysovi náležité pocty vzdávati, byly po
trestány tím, že sešílely, načež bez ustání bloudily po horách a 
lesích. Této nemoci sprostil je věštec a kněz Melampus, syn Amy
thaona messenského. Za to Proitos dal jednu z dcer svých za man
zelku Melampodovi, druhou bratru jeho Biantovi, zároveň i tře

tinu říše své každému z nich postoupiv (Her. IX 34). Takto přišli 
aiolští Amythaonovci do Argu. 

Per s e u s jest syn Diův a Danae, dcery Akrisiovy. Kdysi 
totiž věštěno jest Akrisiovi, že syn dcery jeho jej zavraždí. Akri
sios tedy uzavřel Danau v podzemní jeskyni, avšak Zeus v zlatý 
déšť se proměniv vnikl do jeskyně a zplodil s Danaou Persea, 
~ávrúJv d~uJél'X,érov dvď~cijv (liom. II. XIV 320). Dověděv se Akrisios 
o tom, co se stalo,uzavřel matku i dítě do truhly a kázal je na moře 

vysaditi. Vlny přinesly truhlu k Serifu, jednomu z ostrovů kyklad
sk}"ch, kdež j'i Diktys na břeh vytáhl. Uzavřenou v ní matku i s dí
tětem přivedl · k bratru svému Polydektovi, vládd toho ostrova. j

) 

Později chtěl Polydektes pojmouti Danau za manželku, a když 
dospělý již Perseus tomu se protivil, hleděl Polydektes jeho se 
zbýti. Poslal jej na dobrodružství, rozkázav mu, aby mu přinesl 
hlavu Gorgony Medusy. Odcházejícímu a v trudné myšlénky po
hrouženému jinochu objevili se Hermes a Athena, opatřili jej 
zbraní a naučili jej, jakby jí užiti měl, slibujíce mu zároveň, že mu 
i v boji ~amém budou nápomocni. Perseus přišel nejprve ke 
G r a i í m (r~lXlcU, stařeny), sestrám Oorgon. ·Oraie obývají daleko 
na západu u proudů Okeana, tam kde slunce zapadá a Noc se 
svými dětmi sídlí. Děsné tyto sestry, jež nazývají se Pe f r e d o 
(IIérp~1JďcJ) , E n y o ('EvvcJ) a Dei no (LléWW) , mají vlasy již od na
rození šedivé a všecky tři společně jedno oko a jeden zub, které~ 
vespolek si půjčují. Perseus vzal jim oko i zub, a obé nevrátil jim 
dříve, až mu ukázaly · cestu k Nymfám, od kterých obdržel okří
dlené trepky, mošnu a přílbu Hadovu, kteráž učinila jej neviditel
n}í m. Takto přišel k hrozným O o r g on á m2

): tyto mají zvířecí 

I} Římané zase bájili, že truhla ta připlula ku břehům italským a že král 
Pilumnus s Danaou se zasnoubil a Ardeu . založil. Takto odvozoval se původ 
rutulského knížete Tuma od Akrisia (Verg. Aen. VII 410, 371). 

2) Homer o Gorgonách nevypravuje ničeho, ale zmínku činí o hlavě Gor
gony (TO(!yEír; 'X HpCXA1} Od. XI (34) a praví na jiném místě, že tato hlava nalézá 
se na štítu (cxlyíg) Diově (ll. V 741), 

147 

uši, sploštělý nos, rozškrebená ústa, z nichž ohyzdné tesáky (kly) 
vyčnívají, zmije ve vlasech, křídla a kovové pěstl. Oorgony .i sou 
též tři: S t h e n o (L'-&éVW), E II r 'y a I e (Ev~váA"l) a Med u s a (Mi
ďOVÓlX), kteráž jest smrtelná. Přistoupiv postihl Perseus Oorgony 
spící; poněvadž pak přímý poh led na Medusu každého zkamenil , 
přiblížil se k ní Perseus s obiičejem stranou odvrácen~Tm a hlavu 

Obr. 64. Me9usa Rondanini (v Mnichově). 

jí utav uschoval do mošny. (V umění doby pozdější zobrazovala 
e Nledusa ovšem ušlechtileji: na spáncích má křídla , obličej jest 

hady otočen a v tváři jeví se právě taková ztrnulost, jakou sama 
působí. Tak vytvořena maska Medusy (obr. · 64), jež byla nejspíše 
ozdobou nějaké budovy, od níž měla odvraceti, jako t. zv. . dno
'E(Jr)1Cawv, všeliké zlo.) Z trupu Medusy vznikl okřídlený kůň Pega-

10* 
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sos. Stíhání Gorgon ušel Persens působením přílbice liadovy, 
která jej činila neviditelným. 

Doraziv do Egypta" sešel se s And r o med o u ('AvO(!Op-ÉOlX) 
dcerou krále Kefea a Kassiepeie; nebohá přivázána byla ku ska-

Obr. 65. Perseus a Andromeda ~Řím). 

lisku, mořské jakés obludě k utracení jsouc- vydána. Perseus osvo
bodil ji a Kefeus dal mu osvobozenou dceru svou za manželku. {Srv. 
Ov. Met. IV 662~801. - Zpiisobem velmi ušlechtilým zobrazeno 
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osvobození Andromedy na reliefu musea kapitolského v. obr. 65). 
Odtud navrátil se s Andromedou do Serifa a proměnil Polydekta, 
jenž Danau násilně manželkou učiniti si chtěl, hlavou ' Medusy 
v kámen, načež odevzdal vládu Diktyovi. lilavu Medusy dal 
Atheně, která ji připevnila na SVtÍj štít. Na to když s Danaou a 
Andromedou do Argu se navrátil, prchl před ním Akrisios do La
rissy, kdež později o'd Persea náhodou jest zavražděn. lirad 
Akrisiův dal Perseus Megapentheovi, synu Proitovu, a tento po
stoupil mu zase Tiryns; blíže Tirynthu pak vystavěl ještě hrady 
Mideu a Mykeny. Děti Persea a Andromedy jsou Perses, Alkaios, 
Sthenelos, Elektryon, Gorgofone a j. 

3. Herakles.1
) 

(H(!lX%AíjS, Hercules.) 

Nejproslavenější z potomkLl PerseovJTch jest Ji e r a kle s, bo
jovnj;r a vítězný her o s s I u n c e, jako Perseus a Bellerofon. Nej
starší pověsti a báje o lierakleovi jsou původu argejského, ač 
ovšem působení veleslavného reka tohoto rozšíhlo se záhy přes 
úzké meze argejské po veškeré lielladě, ba i po krajinách od liel
lady daleko vzdálených, tak že i cizí pověsti a báje s hellenskými 
se slučovaly a mísily, zvláště egy ptské Cl foinické. Že však argej
ské pověsti o lierakleovi jsou nejstarší, tomu nasvědčuje jednak 
i samo jméno lierakleovo, neboť nazývá se podle starých výkladů 
proto 1-IQlX%kI7S ,,~u Ol,' ''J-IQD:7J tÚXE %AÉO?;" (t. j. protože skrze 
tleru nabyl slávy - Diod. IV 10); nejstarší však uctění Iiery bylo 
v Argu a Mykenách (srov '- výše str. 27). Mimo to mllže se tak 
právem souditi z toho, že při VŠÍ rozmanitosti pověstí a bájí o lie
rakleovi pověsti argejské zůstávají pravzorem a jako soustřeďu
jícím ohniskem. A takto jest lierakles pravý a největší rek národa 
hellenského, muž, jenž nadlidskou silou svou sprošťuje člověčenstvo 
běd a útrap a takto trampotami a boji nesčÍslnými přicháZÍ k ne
smrtelnosti. 

NejstaršÍ zprávy o statečných činech lierakľeových . máme 
z básní liomerových. Podle nich jest Iierakles rek povahy naskrz 
hellenské, a také jeho zbroj od zbroje hrdin ostatních ničím se ne
lišÍ, neboť i on má kopí, šípy a luk, štít, pancéř a přílbu. Teprve 

1) Z počátku jmenoval prý se Herakles 'Aky.Ci/'Oq nebo 'Ah::íOl]q (Alcides), 
od ah?'], sila, a teprv věštbou delfskou obdržel jméno Herakles, když poprvé 
věštírny téťo tázal se o radu (viz níže str. 153). 
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básníci pozdějších dob odchýlili se od Pllvodních podání a pravili, 
že lierakles ozbrojen byl mohutným kyjem a přioděn koží lví, kte
rouž prý také i hlavu si přikrýval: to tvrdil nejprve epický básník 
Peisandros, jenž žil okolo roku 650 př. Kr., ve své básni t-1(){X'X)..éllX . 

Umělci ovšem řídili se tímto podáním pozdějším, poněvadž bylo 
tak možno liera
Idea od ostatních 
hrdin snadno roz
lišiti. Tak jeví jej 
i nejznámější so
cha fierakleova 
chovaná v museu 
neapolském (obr. 
66). lirdina jest 
zde vypodobněn, 

kterak vykonav 
všech dvanácte 
prací (v pravici 
na zad skřížené 

drží totižiablka 
liesperidek) od
počívá jsa una
ven a umdlen. 
Dle nápisu jest 
tvůrcem díla toho 
Atheňan Olykon 
z doby římské, 

jenž napodobil 
Lysippovusochu 
odpočívajícího 

lieraklea počína
je si však v ozna
čování svalstva 
velmi nemírně. 

. Obr. 66. Herakles farnesský v Neapoli. lierakles, ja-
kožto heros svět

la, jest služebník liery, královny nebes, ač táž liera vrhá jej v pře
mnohé a nebezpečné boje a zápasy; právě těmito strastiplnými 
boji oslavuje tlerakles lieru nejvíce a jemu samému právě tyto 
boje jsou pramenem nesmrtelné slávy. Stálou věrnou pomocnicí ve 
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všech nesnázích jest mu A t h e n a, a yěrně napomáhá mu také 
liermes. Obzvláště Athena jest lierakleovi tak upřímnou přítelkyní, 
že jej nejen podpdruje a chrání ve všech nebezpečenstvích, nýbrž 
i v čas poklidu a odpočinku II něho mešká, z úspěchů a slávy jeho 
se radujÍ<;:. S Apollonem sice má lierakles z poč.átku bOj o třínožku 
delfskou, ale konečně se s ním smíří, a jsou pak nejdllvěrnějšími 
přáteli. 

Aby přerozmanité a velmi hojné pověsti o lierakleovi snad
něji bylo lze přehlédnouti, rozdělíme je tuto dle hlavnějších dob 
jeho života. 

aj N a r o z e n í li e r a k I e o v o. Podle liomera jest lierakles 
syn Diův a Alkmenin, ale nazývá se také po svém otčímu Amfi
tryonovicem ('A~Hpt'r;(JvúJvuxO')7S). Takto pochází lierakles z pokolení 
Persea argejského, neboť Alkmene jest dcera Elektryona a Amfi
tryon syn Alkaia, synů Perseových1

). Zabiv tchána a strýce sveho 
Elektryona, utekl Amfitryon s manželkou svou Alkmenou před 
s tíhajícím jej Sthenelem, bratrem zavražděného Elektryona, do 
Theb. Tu pak narodil se lierakles a nazývá se proto @1J{3lXyév'~S. 
Téhož dne, . když Alkmene lieraklea poroditi měla, prohodil Zeus 
ve shromáždění bohů , dnes že narodí se muž, jenž vlásti bude nade 
všemi okolními 'muži z rodu Diova. Lstivě žádala na to liera, aby 
ztvrdil pří s a h o u, že skutečně ten, kterýž dne spr vn í se 
narodí, vlásti . bude nade všemi ostatními muži téhož kmene. A když 
Zeus lsti netuše tak byl učinil , spěchala liera do Argu a zPlIsobila, 
že tam manželka Perseovice Sthenela · porodila syna, jenž nazván 
jest Eur y s t h e u s; o něco později narodil se teprv lierakles. 
Takto stalo se, že statečný lierakles musil 'podrobiti se a sloužiti 
slabému Eurystheovi (liom ll. XIX 95 nn.). Na ledva narozeného 
Iieraklea poslala liera hady, aby jej umořili, avšák maličký lie
rakles všecky rukama poškrtil (Pind. Nem. I 35 nn.). (Vobr. 67 
podáváme vkusnou bronzovou sošku nalezenou v Pompejích, na 
kteréž malý rek každou rukou jednoho hada zaškrCUje. Na- pod::-

Perseus 

Alkaios Elektryon 
I i 

Amfitryon Alkmene 
"-

-----------------Ifikles Her a k I es 
I I 

lolaos Hyllos 

Sthenelos 

I 

. Eurystheus 
I 

Admete 
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s tavci znázorněny jsou ostatní činy tlerakleovy.) Pozdější báje 
vypravují, že blížencem H:erakleovým jest syn Amfitryonův I f i
k le s, bratru svému ódvahou i silou ovšem nerovný. 

b) Ml á dí tl e r a kle o v o. O mládí tlerakleově z tlomera 
nemnoho zevrub
ného se dovídá
me; vypravujeť 

jen, že za doby 

1', -

, mladosti své tle
rakles na těle vel
mi prospíval a 
veliké síly nabyl, 
jakož i že Diem a 
Athenou jsa chrá- , 
něn pronásledo
vání Iieřina ne
příliš dbal, ba i 
při příležitostech 

i sám na bohy 
nesmrtelné útoky . 
činil, jako na Iie
ru a tlada (ll. V 
392 nn.). Pozděj
ší básníci a báj e
slovci udávají, že 
nejvýteč.nější hr
dinové a umělci 

byli jeho učiteli, a 
sice . že učil jej 
Rhadamanthys 

moudrosti a ctno
sti, Kastor boji ve 
zbroji, Autolykos 

Obr. 67. Herakles hady rdousící (z Pompej). zápasu ci. Eumol-
pos neb Linos 

hudbě; tohoto však, když jej při učení káral, že prchlý chlapec 
ihned lyrou zabil. Uděšen nezkrocenou touto silou a odvahou, 
poslal jej otec, aby pásl stáda na Kithaironu, kdež prý až do osm
náctého roku zůstal. Mezi tím .časem zabil lva kitbaironského, 
jehož koží se přioděl tak, že tlama za přílbu mu sloužila. Navra-

. , 
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ceje se od stád otcových domů, potkal vyslance krále orchomen
'ského Ergina, kteří si šli do Theb pro poplatek (100 volů); tlera
kles uřezal jim nosy a uši, a poslal je s rukama vzad svázanýma 
nazpátek domů. Když pro toto pohanění Orchomenští válečnou 
výpravu proti Thebám učinili, zvítězil nad nimi tlerakles a uložil 
jim, aby vybraný doposud poplatek dVOjnásobně nahradili. Tím 
došel takové pověsti a slávy, že mu Kreon, tehdá král thebský, 
dal dceru svou Megaru za manželku (tlom. Od. Xl 269 n.). Také 
bohové obdařili jej pro tyto činy zbraní výtečnou. 

Na to povolal Eurystheus, král tirynthský, tleraklea k sobě, 

aby mu sloužil. tlerakles tázal se věštírny delfské, měl-li by po
slechnouti, načež mu odpověděno, že nutno, aby podrobil se osudu 
svému. Z toho pomátl se tlerakles na mysli, a v této šílenosti 
zavraždil tři dítky své a dvě svého bratra lfiklea. Teprve když 
zuřivost a zádumčivost zase jej opustily, odebral se k Eurystheovi. 

c) Por o b a tl e r a kle o va ' a jeh o p r á c e. O porobě 
Iierakleově vypravuje tlomeros jen to , že tlerakles skrze lest tle
řinu musil sloužiti Eurystheovi, muži š pat něj š í m u, a že mu 
Eurystheus skrze Koprea mnohé těžké práce ukládal, při kterých 
mu však Athena z vůle Diovy nápomocna byla; z oněch tak řeče
ných dvanácti prací tlerakleových uvádí jen přinesení Kerbera 
na hořejší svět (ll. VIII 332 nn. Od. XI 617 nn.). Mimo to ovšem 
zmiňuje se · o mnohých jiných statečných činech, které v rozlič

ných krajinách tlellady vykonal. (Viz ll. V 638 nn., XIV 249 nn. , 
XV 18 ·nn., XX 145 nn., XI 689 nn., Od. XXI 22 nn.) Také Iiesiodos 
počtu činll Iierakleových určitě neudává, ale vypočítává jich \líce 
než tlomeros. Obecné . udání, že prací tlerakleových bylo d v a
n á c t, pochází, zdá se, teprve od Peisandra1

). 

II(Jmr:a p,EV Ev Nép,ÉCf {3(Jla(Jov Xa7:ÉnHpvé J..ÉOV r: a, 

(hvu(Jov iv AÉ(JvTl nOAVaVXé'IJOV lX7:aVéV vd'(Jav, 
" i,." .... 'E I " , 7:0 7:(J/7:0V aV7: ént 7:0lS (Jvp,avihov éX7:aVé xa1t(Jov, 

X(JVÓÓXé(JCiJV lAacpov p,é7:a 7:avt" /íy(JéVÓé 7:h-a(J7:0V, 

nÉp,1t7:0V d" o'(JVl.f}a~ 27:vp,(paA{d'a~ t;éd'tCiJ~éV, 

[ X7:0V '.Alua~ov[do~ XÓ!uóé ~CiJórij(Ja qJCXélVÓV, 

f(jd'opov AVyétov no?;"'~v xón(Jov i~f%á.f}YJ(JéV , 

oyd'oov SX K(J/7t''Y} ·fté nV(Jt1tVOOV /íAaóé tav(Jov~ 
éťva7:0V ix @!,JrJX'YJ9 dwp,'ríd'éOq 'Yíyayév í:nnovs~ 
TYJ(Jvóvov d'Éxa7:0V {36as '~AaóéV E; 'E(Jvftétr; S, 

tvd'Éxa7:0V xvva Kh,JfJé(JOV /;yayév E; '.Aloao, 

d'ú5d'éXa7:0V d" 'líVéyXéV is ~EAAád'a X(JvóéCť p, '~Aa. 
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1. Z á p a s s e I v e mne m e j s kým. Eurystheus poručil 

lierakleovi, aby mu přinesl kůži lva neme.iského; ten však byl ne
poranitelný, a proto nebojoval s ním lierakles zbraní, nýbrž zata
rasil jeden otvor jeskyně, v níž lev bydlel, vešel druhým otvorem 
k němu a zardousil jej silou rukou svých. Když Eurystheus tle
raklea se zabitým lvem přicházejícího uzřel, schoval se strachy 
do sudu pod zemí a rozkázal tlerakleovi, ' aby budoucně okazoval 
důkazy činů svých před branami města. 

2. tl a dle r n e j s k ý, zplozený Tyfonem a Eéhidnou, zdržo
val se v bařině lernejské blíže Argu, celou tu krajinu kolkol 
pustoše. Z devíti jeho hlav byla jedna nesmrtelná. Iierakles vy -

" Obr. 68. Herakles zápasí s hadem lernejským. 
(Obraz na váse attické.) 

burcoval jej " žhavými šípy z doupěte ' a utínal mu hlavy ; avšak 
když jednu uťal, ihned zase dvě nové narostly. Mimo to phšel 
rozvzteklené hydře na pomoc velký " rak, který lieraklea do paty 
štípal. Tu povolal zase lierakles lolaa, syna lfikleova, na pomoc1

) , 

ten zapálil k11S blízkého lesa, a tlerakles jal se hořícími stromy 
hl~vy hada upalovati; když všecky smrtelné hlavy byl upálil, 
svalil" na hlavu nesmrtelnou velikou skálu. Jedovatou žlučí této 
hydry napustil své šípy, tak že rány jimi způsobené byly nezho
jitelné. Vobr. 68 podáváme zápas lierakleílV s tímto netvorem 

1) Odtud povstalo přísloví: n(>os (Hl ovo' ó 'H(>IXY.'křís, t. j. proti dvěma an i 
Herakles nestačí. 
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podle vásy 'attické z V. stol. př. Kr. Iie"rakles chystá se právě 
uříznouti srpem prostřední, největší hlavu? nedbaje na to, ž,e sedm 
jiných hlav hydry naň doráží. S druhé strany stojí lolaos se dvěma 
pochodněmi v rukou. 

3. K a n e cer y man t h s k ý. Erymanthos jest lesnaté po
hoří na sever'ním pomezí Arkadje. lierakles měl divokého kance, 
který v tomto pohoří se proháněl a i údolí psofické pustošil, živého 
Eurystheovi přinésti; i vehnal jej tedy do sněhu, chytil a přines l 
králi. Scénu tuto zobrazil malíř athenský ze VIL nebo z VI. stoL 
př. Kr. na amfoře, jejíž obraz zde podáváme (obr. 69). tlerakle 

Obr. 69. Herakles přináší kance erymanthského. 
(Obraz na váse.) 

přináší živého kance Eury stheovi, ale ten lekl se toho tak, že se 
ukryl ve velikém hliněném sudě (níitos) ' " odkudž prosebně k tle
rakleovi ruku vztahuje. Na levo od Iieraklea stojí jeho pomocník 

" lolaos s nějakou nymfou, vpravo Athena a Iiermes. - Na tento 
lov se ubíraje, zastavil se Iierakles u Kentaura Poloa, kterýž vHd.n ~ 
pohostil lačného ve sluji své; ale když Iierakles, chtěje se napItI , 
otevřel sud s vínem jenž byl Kentaurům společn~T ~ sběhli se Ken
'laurové a počali naň házeti náramnými kameny a stromy. Obořiv 
se na ně, rozehnal je Iierakles a stíhal prchající až k lVlalei, kdež 
je přijal Kentaur Chciron od Lapithů vypuzený (v. str .. 118). Tent~ 
šípem Iierakleovým mimoděk byv poraněn , zřekl se nesmrtelnosÍl 
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své a sestoupil místo Promethea dobrovolně do podsvětí1) (v. 
str. 18). 

4. Laň ker y n e j s k á zdržovala se na vrchu Kyrenei na 
pomezí arkadském a achajském. Zvíře toto zasvěceno bylo Arte
midě, mělo zlaté parohy a nohy kovové. Také tuto laň měl Iiera
kles přinésti Eurystheovi živou. I stihal ji tedy celý ľok až i do 
země Hyperboreů; konečně postřelil ji u arkaclské řeky Ladonu 
a takto se jí zmocnil. 

5. Ptá c i sty m f a I š t í. Veliké hejno dravých ptáků 
uhostilo se při arkadském jezeře Stymfalu: dravci tito měli ko
vové drápy, kovová křídla, zobáky i peří, tak že mohli jednotlivá 

Obr. 70. Herakles poutá kretského býka. 
(Obraz na váse.) 

péľa jako šípy metati. 
Íieľakles měl je zahnati 
a zaplašil je skutečně ko
vovou klapačkou, kterou 
mu darovala Athena. 

6. Pás Hip p o I y
t y, kl:álovny Amazonek, 
měl Iieľakles přinésti Ad
metě, dceři EUľystheově. 

fiippolyte chtěla Iiera
kleovi pás ten dáti dobľo
volně, čemuž však bľá

nila Iiera. V boji na to 
povstalém zabil Heľakles 
fiippolytu a odňal jí pás. 
--- Když z dobrodružství 
toho se vracel, přišel do 

Tľoj e a vysvobodil tam Iiesionu, dceľu kľále Laomedonta od pro
následování příšeľy mořské j kteľou na ni seslal Poseidon. Laome
don přislíbil mu za to koně, kteréž mu Zeus za uneseného kdysi 
Oanymeda byl daľoval; když však vydati je maje se zdráhal, hro
zil mu Iierakles válkou. (Sľov. níže str. 159.) 

7. Chl é v A u g e i ů v. Augeias, syn Iieliův, kľál v Elidě, byl 
přebohatý na stáda. EUľystheus ľozkázal, aby Herakles za jeden 
den chlév Augeit1v vyklidit.' Nezmíniv se o rozkazu Eurystheově 
nabídl se Iierakles Augeiovi, že mu chlév za den vyčistí, když mu 

1) Takovéto práce a zápasy, které Herakles m -i m o práce Eurystheem mu 
uložené vykonal, nazývají se 1tcX(!E(!ya, t. j. práce mimotní. 

157 

dá desátý díl ze svých stád. Maje vykonání této práce v čase tak 
krátkém za nemožné, svolil Augeias, ale Iierakles obľátil dvě řeky 
(Peneios a ' Alfeios) do chléva a takto ovšem bľzy jej vyklidil. 

8. Býk k ľ e t s k ý, jejž Poseidon Mjnoovi byl daľoval, ' zdi
vočel a pustošil kraje kľetské. Iierakles chytil a přivedl jej do 
Myken, ale po nedlouhém čase zase na svobodu jej pustil. B-Ý'k 
dostal se pak až k Marathonu (býk mal~athonský), kdež byl od 
Thesea zahuben. Vobr. 70 znázorněno jest spoutání tohoto býka. 

Obr. 71 . Herakles pluje v zlatém poháru Heliově. 
(Obraz na váse. ) 

9. K on ě D i 0-

m e cl a, krále Bi
stonův v Thrakii 
krmí se masem 
lidskýn1 a jsou 
tak divoké a sil
né, že musí býti 
přivázáni želez
nými řetězy u 
kovových žlabů. 

Iierakles přemohl 
v . boji Diomeda, 
a dal jej vlastním 
jeho koním se
žľati, načež ko
řist svou do My
ken odvedl. Eu
rystheus zasvětil 

tyto koně Iieře. 
10. S k ot y 

Oeryonovy. 
Oeryones, ne-
stvůrný syn 

Chrysaorův a Kallirrhoin, jest obr třítělý (r(,uóvJf-Laros) a tříhlavý 
(x(!txÉcpat..os, r(!txtX(!1JVos), ohromné velikosti a síly. Na ostrově Ery
thei daleko na západě má veliká stáda skotů, jež hlídá mu obľ 
Eurytion a dvojhlavý pes Orthros. Rozkázáno maje, aby tato 
stáda přihnal, prošel Iierakles Europu a Libyi a postavil na koncích 
těchto dílů světa na památku této daleké výpravy své sloupy na 
obou stranách úžiny gibraIŤarské (sloupy Iierakleovy). Přeplaviv 
se na zlaté loďce Iieliově, která měla podobu poháru, na Erythei, 
zabil Eurytiona a Orthra a odehnal stáda jejich; když pak Oe-
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ryones odcházejícího stihal, zabil Iierakles i jeL Na to ubíral se 
přes Pyreneje a Alpy do Halie, na této daleké cestě ještě mnohé 
činy hrdinské vykonav. Obr. 71, pořízený podle misky attické, cho
vané ve Vatikáně, zobrazuje, kterak Iierakles, drže v jedné ruce 
kyj, v druhé luk a oděn jsa lví koží pluje v zlatém poháru Iieliově 

·pi:es moře. Moře naznačeno vlnami, rybou a jinými živočichy moř
skými. Vobr. 72 podáváme zápas Iieraklea s Oeryonem, jak jej 
vymaloval v polovici VI. stol. př. Kr. athenský malíř vás Exekias. 
:Herakles poranil smrtelně svými šípy dvě těla Oeryonova; nyní 
chystá se napřaženým mečem podniknouti rozhodnj! útok na tělo 

Obr. 72. Herakles bojuje s Geryonem. 
(Obraz malíře vás Exekia.) , 

prostřední. Na zemi leží zabitý Eurytion. (Jména osob i podpis 
malíře napsány jsou na obraze písmem staroattickým.) 

11. Při nes e n í Ker ber a z podsvětí pokládá se za nej
těžší Iierakleovu práci (Od. XI 623 n.). Iierakles sestoupil u Tai
nara do podsvětí a osvobodil Thesea, jejž u brány Iiada upouta
ného nalezl. Také Peirithoos byl tam připoután, ale když i jej Iie
rakles osvoboditi chtěl, zatřásla se země, a on ustal od svého pod
niknutí. Iiades povolil Iierakleovi, aby Kerbera na hořejší svět ·od
nesl, jestli bez zbraně ho zmůže. Na to H.erakles u Acheronta po
stihl příšerného psa, spoutal jej a, jakkoliv zuř-il, přivlékl jej u Troi-
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zeny (nebo u Tainara) na světlo. Když pak Eurystheovi jej ukázal, 
dovedl jej zase do podsvětí. 

12. Z I a t á j a b I k a Ii e s per i dek. Poněvadž Jierakles 
nevěděl, kde by zahrady Iiesperidek byly , bloudil prý dlouho po 
·krajinách, rozličná dobrodružství vykonávaje (na př. osvobodil 
přikovaného Promethea, v. str. 18). Konečně Ořišel k Iiyperboreům 
a k Atlantovi, jejž přemluvil, aby mu tři zlatá jablka ze zahrady 
tlesperidek přinesl , nabídnuv se, že zatím břímě jeho na svá ra
mena převezme. Když pak Atlas se žádanými jablky se navrátil, 
nchtěl již nebes kouli od tleraklea převzíti, slibuje, že jablka sám 
do Myken donese. Tu smyslil tlerakles lest: žádal totiž Atlanta, 
aby na chvilku aspoň břímě jeho na sebe vzal, jen co by měkký 
nějaký podkladek na ramena si zhotovil, aby veliké břímě tak příliš 
ho netlačilo. Lehkoverný Atlas byl mu po vůli, ale Iierakles odešel 
s jablky do Myken. Tu pak vrátil mu Eurystheus jablka, a Iiera
kles zasvětil je Atheně, kteráž zase Iiesperidkám je navrátila. 

d) D a I š í o s u d y tl e r a k I e o v y. Vykonav tyto práce, 
navrátil se Iierakles do Theb, prost jsa již služebnosti u l=:urysthea .. 
Nedlouho potom zašel ke králi Eurytovi do Oichalie v Thessalii 
(dle Sofoklea na Euboji) a zamiloval si sličnou rusovlasou dceru 
jeho Iolu (101.:17 ); avšak Eurytos zpečoval se dáti mu ji za manželku ~ 

připomínaje mu porobu u Eurysthea (Sol. Trach. 262 nn.). Mezi 
tím časem ztratili se Eurytovi koně a mezci , a poněvadž Iierakles. 
popuzen z Oicha1ie odešel, soudil Eurytos, že o n tyto koně odcizil. 
Poslal k němu tedy syna svého lfita do Tiryntha, jejž však mstivý
fle rakles na vysokou věž svého hradu vyvábil a odtud dolů svrhl.. 
Pro zákeřnické toto zavraždění hosta rozhněval se i Zeus sám, 
0_ Iierakles musil za to na novo tři léta otročiti , aby se očistil. Dle 
pozdějších bájí prodán byl Iierakles lydské královně Omfale, u níž 
v rouchu ženském ženské práce musil vykonávati, tu přísti , tu vlnu 
česati a pod. 

Když přestál porobu u Omfaly, podnikl válečné tažení proti 
Laomedontovi, králi trojskému, kterýž mu ondy za osvobození 
Hesiony při slíbené odměny dáti nechtěl. (Srov. výše str. 1.56.) Iie
rakles přišel se šesti koráby a četnými reky a zbořil llion. Na zpá
teční cestě byl bouří původem Iiery na moři způsobenou strašlivě 
zmítán, až Zeus věc zpozorovav mileného syna z nebezpečenstvÍ · 

vysvobodil a Iieru strašlivě potrestal (Iiom. II. V 638 nn.,XX 144 ; , 
XIV 250 nn., · XV 18 nn.). Také Augeia pokořil Iierakles válkol1~ " 
poněvadž mu nechtěl dáti smluvené mzdy za vyčištění chléva. 
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Na to odebral se tlerakles do Kalydonu v Aitolii, ucházeje se 
o Deianeiru, dceru krále Oinea, o niž však s Acheloem, bohem fíč
ním, zápasiti musil. Když pak zvítěziv,k příteli svému Keykovi se 
bral a přes řeku Euenos jíti musil, odevzdal Deianeiru Kentaurovi 
Nessovi, aby ji za plat, jako jiné pocestné, na druhý břeh přenesl. 
Nessos vzdáliv se od břehu osmělil se Deianeiru soužiti, začež 
šípem tlerakleovým postižen jsa, umíraje radil Deianeiře, aby užila 
krve na šípu ustydlé jako kouzla, jednou-li by Iierakleova láska 
k ní ochabovala; tak stal se původerú bolestné smrti jeho. 

e) Konečné osudy tlerakleovy a zbožnění 

jeh o. O způsobu smrti tleraklovy tlomeros se nezmiňuje; pravíť 

jen, že i jej, ač byl Dillv miláček, Moira překonala (ll. XVIII l17 
nn.) .1) Později vypravuje se o zbožnění řieraklea v tento asi rozum. 
Aby se pomstil na Eurytovi pro odepření krásné loly, vytáhl tlera
kles z Trachiny: proti němu a dobyv města jeho s lolou domů se na
vracel. Dověděvši se o tom Deianeira, poslala tlerakleovi, chtějíc 
takto lásku jeho na novo si získati, roucho, krví Nessovou napu
štěné'. Sotva však Iierakles osudný šat na sebe vzal, vnikľ jed do těla 
jeho, a strašlivé bolesti počaly jím lomcovati. Přinesen jsa na to do 
Trachiny, dověděl se od syna svého Iiylla, že Deianeira nevě
domky zločin na milovaném choti svém spáchala a že, poznavši co 
se stalo, sama se zavraždila. Tu pák když viděl tlerakles, 'že blíží 
se konec jeho života, vystavěl si sán1 hranici a vystoupiv na ni , 
volal na přítomné, aby ji zapálili, což konečně P o i a s, anebo Poi
antův syn Fil o k tet e s učinil, začež mu tlerakles daroval své 
šípy. Když již plápolala hranice, unesen jE~st tlerakles v oblaku za 
rachotu hromův do Olympu, kdež s tlerou se smířil a s liebou za
snoubil. (Srov. Sofokleovy Trachiňanky, Verg. Aen. VIII 300, Ov. 
Met. IX 134 nn.) Zbožněnému ' tlerakleovi učinil první oběť ještě 
u spáleniště lolaos, a záhy rozšířilo se uctění b o ž s k é h o heroa 
tlerakleapo . ostatních končinách širé tlellady. 

Často mluví se o tlerakleovi egyptském, italském, perském, 
foinickém atp. To vysvětliti nejlépe lze tím, že tlellenové, když 
o hrdinovi některého jiného národa doslechli, jej buď za svého tle
raklea měli, aneb aspoň jej také tlerakleem nazývali. 

Zasvěceny byly tlerakleovi topol, oliva, břečťan a vřídla 
(horké prameny). 

Potomkúv tlerakleových (H(!lX'XÁé'ioca) počet jest veliký,. ob-

1) Od. XI. 602 nn. jsou verše později vložené. 

Obr. 82. Potrestáni Dirky (t. zv. býk Farnesský, v Neapoli). 
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zvláště však nazývají se tlerakleovci oni potomci jeho, kteří ve 
spolku s Dory do Peloponnesu se přistěhovavše tam zaujali dávná 
sídla praotcův svých (Argos, Lakedaimon, Pylos). 

o 4. Tantalos a jeho rod. 

T a n t a los, syn Diův, byl bohatý král v Sipylu v LydiL Zeus 
tak jej miloval, že i k hodllm svým jej zval a zámysly své mu svě
řoval. O Tolik štěstí nesnesl smrtelník: pýchou se naguv, prozrazoval 
tajemství sobě svěřená, odcizoval i nektar a amhrosíi a dával je 
smrtelným druhům svým. Za to byl od Dia v podsvětí krutě po
trestán (viz str. 13). Jiné báje pravÍ, že obyl Tantalos za své bez
božné "skútky již na zemi potrestán tím, že lnu Zeus darů štěstí síce 
ponechal, ale velikj'r kámen nad šíji jeho zavěsil, aby ve stálém j~a 
strachu,- štěstí svého nemohl užiti: _ 

Jiné ° pověsti vypravovaly o příčině trestu Tantalova "takto. 
Kdysi :pozval Tantalos bohy na hody k

O 
sobě do Sipylu a pokoušeje 

je, předložil jim maso svého syna Pe ľo p a (lltAolJ!);' jejž byl zabil, 
na kusy rozdělil a uvařil. Bohové poznavše zlomyslnost, pokrmu 
se netkli; jediná Demeter, pro ztrátu dcery své v' zármutek jsouc 
pohroužena, dala se oklamati a pojedla z jednoho ramene. Na to 
svařil zase Hermes rozsekané tělo v kotli a dal mu dřívější podobu 
a život, ale ovšem chybělo kus ramene, kterýž tedy podobným ze ° 
slonoviny se nahradil. Od té doby měli prý potomci Pelopovi bílé 
znamení na rameni. 

N i o b e byla dcera Tantalova. Choť její byl Alnfion, král 
thebský, jenž s bratrem svým Zethem město toto hradbami obehnal 
(Od. XI 260). Četnou majíc rodinu, šest totiž synův a šest dcer 
(podle Homera; po sedmi podle Ovidia)~· odvážila se Latoně se 
rouhati, kteráž jen dvě děti měla (Apollona a Artemidu). Proto 
uchváceni jsou synové její šípy Apollonovými a dcery střelami Ar
temidinými. Niobe uzřevši, any dítky její v krvi se válejí, strnula a 
zšílela hrůzou a proměnila se v skálu,ale i takto ještě cítí bol, který 
bohové jí způsobili (ll. XXIV 602 nn. Ov. Met. VI 146 nn.). 

K nejzajímavějším vj'rtvorům sochařství řeckého ve IV. stol. 
př. Kr patřila skupina, představující Niobu uprostřed umírajících 
dětí jejír.h. Skupina ta byla na konci I. stol př. Kr. převezena do 
Říma a tam vystavena v chrámě Apollinově na poli Martově; avšak 
ani tenkráte neznali Římané jejího původce: ,ohádali na Praxitela 
nebo Skopu, nejslavnější sochaře IV. stol.. Ze zachovaT?~'ch kopií 

Mythologie Řekúv a Římanilv. 6. vydo 11 

• 
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dUa toho obsahově ne~ceHnější jest socha Nioby samé, chovaná ve 
Florencii (obr. 73). Niobě k nohám klesla nejmladší dceruška, 
prchajíc před děsnou záhubou. J\llatka sklání se k dceři a kryje ji 

rukou svou; zá
roveřI pohlížejíc 
tam, odkud ne
bezpečen~tvíhro
zí, zastírá si plá
štěm hrdou svoji 
tvář, prve než by 
se v ní objeviti 
mohla zrádná 
slza, svědčící . o 
její porážce.1

) -

Z ostatních soch 
ke skupině té pa
třících jest nej
krásnější socha 
dcery Niobiny ve 
Vatikáně (obr. 
74), kdež velmi 
~dařile naznačen 

útěk poděšené 

dcery vláním je
jího roucha. 

Manželka Ze
thova A e d o n, 
dcera Pandareo
va, ze závisti 
jednoho ze synllv 
Niobiných chtějíc 
zavraždtli, rtena-

Obr. 74. Dcera Niobina (ve Vatikáně). dále vlastního 

svého syna ltyla 
zavraždila. Pro to v slavíka jsouc proměněna, každého jara lká 
pro mileného syna (Od. XIX 518 nn., Sof. El. 144).2) 

1) Srv. o tom pěkné pojednání Jo s. N o v á k aČ tyři sochy ant ické ve vý
roční zprávě gymnasia v Jindř. Hradci za r . 1892. 

2) Podobná jest báje o P r o k n ě, dCeři athenského krále Pandiona, man
želce Tereově, a o sestře její F i lo m e 1 e (Ov. Met. VI. 424 nn. Thuk, II. 29). 
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Pel o p s, sy n Tantalůy, když dospěl , odebral se do Pisy 
v Eiidě, chtěje Ii i p pod a m e i u, dcel~u tamějšího krále O i II 0 -

m a a, za manželku si získati. Oinomaovi bylo věštěno, že zeť jeho 
jej zabije, a proto ukládal nápadníkům své dcery, aby s ním o zá
vod jezdili a koho z nich při jízdě dohonil, toho proklál ze zadu 
kopím. Ale · Pelops podplatil M y r t i I a, vozataje Oinomaova, a 
nevěrný sluha úmyslně neupevnil zákolníků při ose vozu. Tím se 
staio, že vůz _při jízdě se překotil a Oinomaos zahynul. Takto získal 
Pelops sličnou Iiippodameiu a vládu v Pise, ale Myrtila místo slí
bené odměny vhodil do moře. Umíraje zlořečil Myrtilos Pelopovi 
a veškeru jeho potomstvu, a od této .doby stihá strašná kletba ne
š fastný tento rod. Nejstarší a nejznámější ze synů Pelopových jsou: 

A t r e u s a T h y e st e s, jejichž osudy velmi jsou neblahé. 
Pro kletbu Myrtilovu, ,která na nich plniti se počíná, opustili oba! 
Pisu a usadili se v A'rgolidě, nejprve ve tvrzi Midei, po smrti Eu';: 
rystheově pak v Mykenách. Než tu vypukly meii oběma bratřími: 
rodinné sváry, jež zavinil Thyestes; i vypudil Atreus bratra z domu.· 
Když později Thyestes zase k brafrovi se navrátil, utajil Atreus 
své záští a smířil se na oko s Thyestem, .aby se na něm tím krutěji 
mohl pomstíti. Zabil totiž syny Thyestovy T a 11 t a I a a Pie i
s t h e n a a předložil mu je za krmi. Thyestes poznal strašlivý čin 
a proklel celý rod Pelopovců. Na to prchl opět ze země této. Když 
Dak zemi Atreovu stihla neúroda, a Atreus Pllvodem věštby hledal 
bratra svého, nenalezl sice bratra, ale syna jeho Aigistha, jejž tedy 
k sobě vzav, vychovával jako svého. Později nale~.li Atreovci Aga
memnon a Menelaos Thyesta a přivedli jej do Myken, kdež jej 
.:\treus uvězněného chtěl ,dáti zavraždit synem jeho Aigisthem;~ 

ale Thyestes poznal syna svého, a Aigisthos zabil Atrea právě obě
tujícfho. Na to zmocnili se Thyestes a Aigisthos vlády v Mykenách, 
Agamemnon a Menelaos musili ze země prchnouti. Zašli do Sparty 
ke králi Tyndareovi , kdež zasnoubil se Agamemnon s Klytai
mestrou, a Menelaos s Helenou, načež Thyesta a Aigistha z otcov
ské Hše vypudili; i stal se Agamemnon vládcem v Mykenách, Me-'
nelaos ve Spartě. 

A gam e mno n stal se nejmocnějším z knížat řeckých (n. II 
569 nn., 100' nn.), a proto také svěřeno mu vrchní velitelství nad 
vojsky řeckými ve válce trojské. Když ·· pak po ukončení této války 
do vlasti se mlvráti1, zavraždil jej Aigisthos, jenž za ' nepřítomnosti 
Agamemnona Klytaimestru, jeho manželku. k nevěře a zradě svedl 
( Od-o I 3$,.-:1:11 .193, 256, IV 5] 2, XI 409 nn.) ·~ 

11 * 
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Děti Agamemnonovy jsou Chrysothemis, Laodike (Elektra), 
Hianassa, Orestes a Ifigeneia. O I f i gen e i i bájí se, že když l~e
kové v přístavu au lidském shromáždění pro bezvětří, jež seslala 
Artemis, zpupností Agamemnonovou jsouc uražena, k Troji odplouti 
nemohli, měla býti dle výroku věštce Kalchanta Artemidě oběto
vána. Avšak Artemis již mezi obětí dala na místě Ifigeneie oběto
vati laň a přenesla ustrašenou dívku do Tauridy skythské, aby 
tam kněžkou jí byla (Sof. El. 563, Ellrip. If. Aul.). V Tauridě meš

kala [figeneia 
dlouhý čas, do
kud Orestes do 
rodné liellady 
zase jí neodvedl. 

Na obraze 
pompejském z t. 
ř. casa del poeta 
tragico zobraze
no jest způsobem 
velice ušlechti
lým obětování 
Ifigeneie -(obr. 
75). Dva sluhové 
přinášejí nebo
hou dívku, která 
naříkajíc ruce k 
nebi zvedá, pro
síc za slitování. 
Všichni mají lí
tost s jejím osu-

Obr. 75. Obětování Ifigeneie (malba pompejská). dem, jak sluho-

vé, tak zvláště 

Kalchas, jenž rozpačitě s vytaseným mečem tu stojí, nevěda co či
niti. Největším bolem však zasažen jest nešťastný otec, jéjž umělec 
vymaloval odvráceného a obličej svůj si zastírajícího, jako by ani 
možno nebylo vyznačiti tak hluboký zármutek. I rozluštění této 
scény jest na obraze "naznačeno: v oblacích jevÍ se Artemis, jež káže 
nymfě kterés, aby n1ísto dívky položila na oltář laňku. Slavný malíř 
řeckfr Timanthes (z kónce IV. stol. př. Kr.) vymaloval obraz podobn)T 
a rovněž naznačil nejvyŠšÍ zármutek otcův zastřením jeho tváře: 
proto pokládá se obraz pompejský za kopii slavného obrazu onoho. 
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o r es t e s byl nejmladší z dětí Agamemnonových, a poněvadž 
byl jediný mužský potomek Agamemnonův, stáli vrahové otce 
jeho, Aigisthos a Klytaimestra, o jeho bezživotí. Aby ho tedy před 
zjevnými úklady v otcovském domě mu strojen~Tmi zachránila, vy
pravila jej Elektra do Pokidy ku králi Strofiovi, jenž byl Aga
memnonův příbuzný. Po osmi letech navrátil se Orestes, provázen 
jsa přítelem svým Pyladem, synem Strofiovým, do vlasti a zavraž
dil, pomstu konaje za otce, i Aigistha i matku SVOll Klytaimestru 
(Aisch. Choef., Sof. El., Eur. El.). Podle Homera (Od. I 298 nn., III 
196 nn.) získal si Orestes tímto činem svým chválu a slávu u všech 
lidí; pozdější, vytříbenější cit mravní pozas·ť-avoval se však nad 

Obr. 76. lfigeneia, Orestes a Pylades v Tauridě. (Relief ve ville 
Albani v Římě) . 

zavražděním matky a : proto bájeno, že mstné Erinye stále Oresta 
pronásledovaly, až konečně došel na athenském Areopagu svého 
osvobození a očištění (Aisch. Eumenidy; srv. svrchu str. 132). 
Podle jiného podání rozkázal Apollon Orestovi, aby, má-li se očistiti, 
přinesl obraz Artemidy z TaU1'idy (nyn. Krym) do země attické. 
Orestes tedy odebral se s přítelem svým Pyladem do Tauridy, kde 

_ tehdáž _měl vládu král Thoas. Když' oba -přátelé vystoupjli na břeh, 
byli polapeni a měli podle zvyku země té jako cizinci Artemidě 

býti obětováni. Ale lfigeneia, kteráž oběť tuto vykonati měla, po
znala bratra a prchla s ním a s Pyladem, vzavši s sebou i sochu 
Artemidinu. Tuto sochu uložili pak v Brauronu v Attice (Eur. lfig. 
Taur.). Potom zavraždii Orestes Aleta, syna Aigisthova. který 
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v Mykenách vládl,a sám vlády se uchopiv, spojil s říší svou Argos 
i Spartu, které připadly mu, když za manželku pojal fiermionu, 
dceru Menelaovu. 

Vobr. 76 podáváme setkání Oresta se sestrou lfigeneií podle 
sarkofagu z doby římské. Dva strážcové přivádějí Oresta a Py
lada spoutané před Ifigeneii, která právě obětUje kadidlo před so
chou Artemidy. Soucitný pohled, který kněžka na cizince upírá , 
naznačuje sám další vývoj děje. 

5. Pověsti attické. 

K e k rop s (KÉxQol/J), podle pověsti prvý zeměrodec (av7:óX{}úJv) 
aítický, osadil Kekropii, t. j. , vyšehrad athenský (akropolis}. Ke
krops nazývá se prvým králem, vydavatelem zákonův a zaklada
'telem nejstaršího uctění Dia svrchovaného (Z. vna'to~) a Atheny 
města chránkyně (IIoAtá;). Za vlády Kekropovy rozhodnut prý byl 
spor, . jejž měl s Athenou Poseidon o zemi attickou. Kekrops za 
soudce byv zvolen, rozhodl, že Athena olivu této zemi darovavši 
má právo žádati, aby ustoupilo jí moře i jinak všude dosti rozsáhlé 
(v. výše str. 30. Zápas obou , božstev o Attiku byl zobrazen v zá
padním štítě , Parthenonu; socha Kekropa a jedné jeho dcery dosud 
se zachovala na místě původním). Jako zeměrodec představovali 
si staří Kekľopa s hadíma nohama. DceľY Kekropovy Pan d r o
s o s, A g I a u ľ o s a ti e ľ s e byly první kněžky Atheniny, jsouce 
samy bytosti božské. Athena svěřila jim syna Země E r i c h t h o
n i a nebo E rec h t h e a, aby jej odchovaly; dítě uzavřeno bylo 
ve skříňce a s ním zároveň had, kterýž je ochraňoval; pěstounkám 
jeho bylo však rozkázáno, aby skříňky neotvíraly. Když pak 
Aglauros a řierse ze zvědavosti skříňku otevřely a dítě podoby 
hadí hadem ovinuté viděly, úžasem smysly se pominuvše se skály 
akropotské se svrllly. Ale Erecntheus -ve ·svatyni bohyně vychován 
byv, stal se kráíem athenskj'rm (ll. II 547 nn.) , a byl později ctěn 
v Erechtheiu na akľopoli zároveň s Athenou a Poseidonem. ' 

, Podle jinj'rch bájí měl Eľechtheus válku s Eleusiilany, jež vedl 
kněz Eumolpos; Eľechtheus zvítězil, když dcera ieh0 P r a x i
t h e' a dobrovolně se za oběť vydala: Atheňané učjnili s Eleusiňany 
míľ a smlouvu, aby obě obce v jednu se spojily a potomci Eumol
povi do obce athenské přijati byli. 

T h e s e II s, druhý tIeľakles (aHo; Q{;ro; (fJQa'X).:~~), syn Aigea, 
syna Pandionova, jest nej ~Javnější heros ' kmene i:j o n s K é h o. Vy-
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chován byl u matky své Aithry v Troizeně. Otec jeho Aigeus uscho
val kdysi, odcházeje od Aithty z Ti'oizeny, meč svdja opánky pod 
velikou skálu a rozkázal Aithře, aby syna jeho k němu poslala, až 
by byl s to, aby skálu tu odvalil. Když Theseovi bylo šestnáct let, 
dovedla jej matka k oné skále, on skálu lehce odvalil a na to ode-, 
bral se k otci svému. Také Theseovi připisují se jako tlerakleovi 
rozličné statečné činy, jimiž zemi attickou od rozličných škůdců 
osvobozoval; nejznámější z nich jsou: 

1. Když z Troi
zeny do A then se , 
ubíra l ~ setkal se 
s P e ľ i f e tem, 
synem řiefaisto

vým, kterýž že
lezným mlatem 
cestující ubíjel; 
Theseus jej skólil 
a mlat jeho si 
osvojil. 

2. Na isthmu 
korinthskérn se~ 

šel se s S i n i e m 
(t. j. , škůdcem), 
,kterj'r . pocestné , 
nutil, aby s ním 
sosny ohýbali 
(odtud zván lll
'tvoxd!11t'tr;~), při 
čemž vždycky 
sám ohnutou sos
nu náhle pustil, 

Obr. 77. Theseus u Amfitrity. 
(Obraz na váse v Louvru.) 

tak že neboh}' cestující do povětří býval vyhozen. Toho zahladí[ 
Theseus týmž způsobem. 

3. Y okolí krommyonském (v};·ch. od Korinthu) skolil velmi: 
silnou divokou svini, kteréž říkali wcaá (Sedá). 

4. Na -pomezí megarském byl lupič S k i r o n nebo Skeiron 
který cestující nutil; aby mu nohy myli, načež každého do moř~ 
bodil. Theseus zahladil jej týmž způsobem. 

5. Nedaleko pomezí megarského blíže Eleusiny Zé!.bil Ker k y_ 
o n a, kterýž nutil cestující, aby s ním zapasili. ' 
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6. Zabil Pro k r u s t a (Prokopta) neboli Dam a s t a, který 
příchozí na lože své kladl a těm, kteří lože delší byli, údy usekával, 
kratšírp však násilně nohy vytahoval , 

Tyto skutky vykonal Theseus na cestě své do Athen. 
Z ostatních jeho činů nejznámější jest zahlazení lVI i not a II r a 

na Kretě. Atheňané totiž musmMinoovi, králi kretskému, ' pro za
vraždění syna jeho Androgea každj'lch devět let sedm jinochů a 
sedm děvic poslati, aby vydáni byli za cběť Minotaurovi, v laby
rinthu1

) obývajícímu. Právě tehdáž, když Theseus přišel do Athen, 
dostavil se tam Minos a žádal, aby mll oni jinoši a dívky byli vy
dáni. Stalo se, ale 
s nimi byl poslán též 
Theseus. Když se 
plavili na Kretu, do
stal se Theseus v ro
zepři s Minoem, jenž 
pochyboval o tom, 
že by Theseus byl 
'synem Poseidono
vým, jak pověst hlá
sala. Minos vrhl do 
moře SVU] zlatý 
prsten a vyzval The
sea, aby mu jej při

nesl na důkaz svého 
božského původu. 

'Theseus se neroz-, 
rnýšlel, nýbrž vsko-
,čil do moře, které ho Obr. 78. Theseus zápasí s Minotaurem. 

<ochotně přijalo. Del-
fíni a démonové mořští dopravili ho k vládkyni moře Amfitritě, 
manželce Poseidonově, která ho s radostí uvítala a obdai"ila nacho
vým pláštěm a zlatým věncem, který sama kdysi dostala jako sva
tební dar od , Afrodity. Minos byl velice překvapen, když Theseus 
z moře bez pohromy:se vLátil a jeho prsten mu přinesl (srv. Bak
chylidovu báseň XVII.). Návštěva Theseova u Amfitrity zobrazena 
jest na attické váse z první polovice V. stol. př. Kr., která pochází 

1) Labyrinth byla budova s nesčíslnými zapletenými chodbami, kterou vy
stavěl Minoovi báječný umělec Daidalos , athenský. 
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z dílny malíře Eufronia (obr. 77). Thesea drží zde na svých dla
ních mořský démon; kolem něho plují delfíni. Za pomocnici přidána 
mu bohyně Athena. Amfitrite drží v levé ruce věnec, pravou vzta
huje na pozdrav k Theseovi. 

Když Theseus přišel na Kretu, zabil tam Minotaura v samém 
labyrinthu, z něhož šťastně vyvázl pomocí klubka, kteréž mu dala 
A r i a dna, dcera Minoova. Takto sprostil své spoluobčany ha
nebné poplatnosti. 

Zápas Theseův s Minotaurem zobrazen jest na váse attické, 
chované v Britské_m museu (obr. 78). Představuje Thesea, kte
rak poraziv Minotaura 
chystá se zasaditi mu 
smrtící ránu. Vása jest dí
lem attického malíře Du
rida ze začátku V. stol. př. 
Kr. Malba z lierkulanea 
(obr. 79) předvádí, právě 
ten okamžik, kdy 'Theseus 
skoliv Minotaura :' přijímá 
radostné projevy díků od 
zachráněných. ] eden z 
osvobozených objímá jeho 
kolena, druhý celuje mu 
vděčně ruku, dívka jedna 
s obdivem si prohlíží kyj, 
kterým zahlazen ' Minotall
ros, a druhá: ZVědavě a 
bázlivě, pohlíží na ' zabitého 
netvora. V levélTI rohu zo-
brazena nejspíše Kreta, bo- . Obr. 79. Zahlazení Minotaura. 
hyně ostrova Krety. 

Odcházeje z Krety unesl s sebou Theseus Ariadnu avšak na 
ostrově Naxu ji opustil, právě když spala. Nebohé dív;e zjevil se 
však bůh Dionysos, jenž učinil ji svou manželkou. (Spící Ariadna 
zobrazena slavnou sochou musea vatikánského" v. obr. 80 ; nádech 
zármutku pokrývá krásnou její tvář, jako by dívka již tušila, že 
bude zrazena.) Když pak Theseus k domovu se -blížil, zapomněl 

místo černých plachet na lodi, jak bylo umluveno, vyvěsiti bílé, 
na znamení, že v)'rprava šťastně dopadla. Otec, jeho Aigeus, vida 
z daleka plachty černé, vrhl se se skály akropolské Zl zahy-
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nul. i
) Theseus stal se potom vládcem v AthenáGh, spojil obyvatel

stvo Attiky" rozdělené podle jednotlivých obcí, v jediný stát, za
ložil Panathenaje (v. str. 32) , jakož i hry isthmické ku poctě Po
seidonově. 

Mimo to účastnil se Theseus tažení proti A m a z o II k á m 
s tlerakleem~ pak pověstného tažení Arg o n a II t ů a honby na 
k a n c ,e k a 1 y d o n s k é h o. S P e í rit h o e m, králem Lapithů, 
zašel do podsvětí, chtěje proň Persefonu unésti. Za to potľestal je 

Obr. 80. Ariadne spící (Vatikán). 

fIaéfes ; ze bfIze b rány 'p6Gsvetl ha sKa[tl-Useďše -k ní ·přifoslti. 'T -h e
s e a o s v o bod i I tlerakles. (Viz str. 158.) Nedlouho potom 
zemřel Theseus na ostrově SkYľU, odkudž přenesl Kimon jeho kosti 
do Athen (1'. 469 př. Kr.). Atheňané étiIi Thesea jako heroa a vy
stavěli mu skvostn)'r chľánl~). 

1) Podle jiných bájí vrhl se do moře, které po něm nazývá se moře aegejské. 
2) Známý chrám a.thenský, obyčejně jako Theseion označovaný, ne byl 

zasvěcen Theseovi; jeho chrám ležel na sever od akropole (Paus. 117, 2). Srv. 
o tom G r oh o v u Topografii starých Athen str. 90 a 270 n.; o tak zvaném 
Theseiu, vlastně chrámu Hefaistově, tamtéž str. 264 nn. 
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6. Pověsti thebské. 

K a d m o s jest zakladatel Theb a akropole thebské, která po 
něm nazvána jest Kadmeia. O Kadmovi jde tato. pověst: A g en o r , 
syn Poseidonův, kľál Foinikiiv, zplodil s Telefassou E u ľ o P u, 
K,a dma, F o i n i k a a K i I i k a. Když Zeus Europu unesl, vyslal 
Ag:enor své syny, aby šli jí hledat a buď ji přivedli, neb se ani ne
navrátili. Však marné bylo ' jejich hledání; pročež usídlil se Poinix 
ve Foinikii a Kilix v sousední Kilikii, avšak Kadmovi rozkázala 
věštba, aby nehledal již EUľoPY, ale aby šel za krá vou, kterou 
nejprve potká, a kde ulehne, tam aby založil město. ' Když tedy 
kráva v Boiotii si ulehla, umínil si, že na tom místě Theby vystaví 
a chtěl zvíře to Atheně obětovati1). Poslal tedy k blízkému prameni 
Areovu pro vodu, aby oběť mohl vykonati, ale hrozný d ľ a k za
hubil vyslané lidi. Tu šel Kadmos sám ku prameni, zabil draka 
s pomocí Atheny kamenem a zasel z u by jeho do země, z nichŽ 
ihned vzešli obrnění muži, kteří vespolek se vraždili , tak že jen pět 
jich zíistalo: Echion, Udaios, Chtho 'nios, Pelor .él tly
p e ľ e nor, kteří stali se pľaotci potomních knížecích rodú theb
ských a jmenovali se Ena(!To!, t. j. zasetí, pročež i celj'r kmen theb
ský Spaľtoi se nazýval. Pro zavraždění dľaka musil však Kadmos 
jeden veliký rok (8 let) Aľeovi sloužiti, potom však zasnoubil se 
s tl ét r m o n i í, dcerou Areovou a Ah·oditinou. Dcery tla'rmoniny 
jsou: A II t o n o e, I n o, Sem e 1 e ' a A g a u e. 

Autonoe měla syna A k t ai o n a, znamenitého lovce. Když 
Aktaion jednou Artemidu v koupeli spatřil , rozhněvala se bohyně 
nafl náľamně. I způsobila, že zdálo se jeho vlastním psiim, ,iakoby 
viděli místo něho jelena před sebou, i rozsápali jej (Ov. Met. III 
138 nn.). Soška Britského musea (obr. 81) pěkně 'vyjadřUje zou
fal)'r ' z~as AktaÍ-O-l-lúv- se p.s-y: .-Aktai.O-n má. př-es raUl-ena p.řehozenu 
kůži jelení; sám asi myslí, že je to plášť. 

Syn Agauin jest Polydoros, a , Polydorův syn L a b d 3. k os, 
praotec nešťastných Labdakovcú, na nichž hněv Aľeův pľo za
vraždění posvátnéh.o dľaka co nejstrašlivěji se mstil. Ale nejne
šťastnějŠÍ z těchto nešťastn)'rch byl: 

O i d i p u s (OltJínov;), syn Lai'a, syna Labdakova. Pověsti 

1) Dle této báje přibyl Kadmos z Foinikie do Boiotie, avšak nejstarší 
básníci nevědí nic o c i z i n c i Kadmovi, a teprve Herodotos nazývá Foinika 

' králem tyrským . 



172 

o Oidipovi byly zajisté obecně rozšířeny již před flomerem; proto 
mohl básník jen krátce o nich se zmíniti, aby uvedl posluchačům 
svým hrozné osudy Oidipovy · na paměť. Vypravujeť pak zkrátka 
takto. Oidipus zavraždil vlastního otce a pojal matku svou Epikastu 
nevědomky za manželku. Bohové seznaii i hne d hrozné tyto čin y, 
a nešťastná královna oběsivši se odebrala se do temného J-Iadu 1 

ale Oidipus vládl ještě i potom v Thebách, až do sm<fti soužen jsa 
ť:rinyemi matky své (Od. Xl 271 nn.). Thebané konávali později 

na jeho hrobě slavnostní hry (ll. XXIII 679). 

tlomerskou pověst tuto pěstovali později zvláště attičtí básní
kové tragičtí, kteří ji rozmanitě změňova1i nebo rozšiřovali. So
fokles podává ve svém Oidipu králi asi tuto báj. LaYovi, králi 
thebskému, bylo-věštěno, že jeho a lokastin syn jej zavraždí; když 
tedy narodil se Oidipus, odevzdala jej sama matka jednomu ze 
služebníků, aby na Kithaironu jej pohodil. Ale on dal dítě pastýři 
Polyba, krále korinthského, a pastýř odevzdal je bezdětnému 
králi svému, kterýž hocha vychoval jako své dítě. Když Oidipus -
tak nazván byl proto, že mu naběhly nohy, hned po narození pro
píchnuté a svázané - dospěl, tázal se věštby delfské, zdali Polybos 
a Merope jsou praví jeho rodičové; na to nedostal však odpovědi , 
ale bylo mu věštěno, že otce svého zabije a matku pojme za m,an
želku. Toho chtěje se vystříci, nešel Oidipus již do Korinthu, nýbrž 
do Boiotie. Na cestě setkal se s LaYem na trojitém rozcestí v úzkém 
místě a zabil při sváru tu povstalém i LaYa i jeho vozataje. Potom 
ubíral se dále do Theb, kdež po smrti LaYově Kreon, bratr Ioka- -
stín, vlády se byl uchopil. V Thebách zuřila tehdá Sfinx1

) a Kreon 
přislíbil tomu, kdo by zemi od ní osvobodil, vládu a ovdovělou 
lokastu za manželku. Oidipus přišed rozluštil hádanku Sfingy a 
stal Se takto králem thebským a manželem lokasty, kteráž poro
dila mu Polyneika Cl Eteoklea, Antigonu a Ismenu. Když pak pro 
skryté ohavnosti Oidipovy mor zemi zastihl, vydána jest věštba ,. 

1) Sfinx (Ecpiy~ nebo cpi~) pocházela od Tyfaona a Echidny, anebo od Chi
mairy a Ortha (Hes. Th. 326). Byla to nestvůra s okřídleným ~rupe~ Ivím .a 
poprsím panny. Poslána prý byla od Area nebo od Hery, rozhnevane na Lala 
pro porušení posvátných svazků manželských. Sfinx seděla na skále nedaleko 
Theb a dala hádanku: co má hlas a chodí- z rána o čt y rec h, v poledne o d vo u 
a s večerem o tf ech? (č lov ě k, jenž jako dítě leze po čtyrech, jako muž chodí 
po dvou a v stáří o holi). Thebané scházeli se každodenně, radíce se o sm~slu. 
hádanky, a když rozluštiti ji , nemohli, zahladila Sfinx vždycky)ednohO z nIch.; 
kdyby VŠ:lk hádanku rozluštili, měla Sfinx z vůle osudu se skaly se svrhnout\. 
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že záhubě nebude konce, pokavad vrah LaYův ze země nebude 
vypuzen. Oidipus jme se pátrati po vrahu, ale dopídí se, zvláště 
skrze slepého věštce Teiresia, že sám jest vrahem svého otce a 
nlanželem své matky. Iokaste se oběsí, Oidipus v nejkrutším · bolu 
oči si vyrve. 

O posledních osudech Oidipových máme rozličné, ale nikte
rak určité zprávy; podle Sofoklea vypudili jej Thebané do vy
hnanství, do něhož jen dcera jeho Antigone jej provázela. Přišed 
na attický Kolonos smířil se s Erinyemi, došel žádoucího poklidu 
a sestoupil tam na tajném místě do podsvětí (Sofokleův Oidipus 
na Koloně). 

P o I y n e i k e s a E t e o k I e s, synové Oidipovi, když ve
spolek o vládu otcovskou se sváříce dohodnouti se nemohli, způ
sobili válku, jíž se říká »válka sedmi pr-oti TheJJám.« -- Starší totiž 
z obou bratří (Polyneikes) zašel k Adrastovi, králi argejskému, 
hledaje pomoci proti bratru. Adrastos vypravil proti Thebán1 
vojska, jichž vůdcové byli: A dra s t o s, P o I y n e i k e s, T y
d e u s, K a pan e u s, . li i p p o med o n, A m f i a r a o s a Par
t h e n o p a i o s. Teiresias věštil Thehanům vítězství, jestliže někdo 
ze » Spartů« dobrovolně svůj život obětuje. Když to učinil Kreon
tllV syn lVI e n o i k e u s (nebo Megareus), odraženi jsou nepřá
telé jižjiž vítězící: nepřátelští bratří padli společně v souboji, a 
z vůdců znikl záhuby jen Adrastos. Po smrti obou bratří ujal se 
vlády v Thebách Kreon, bratr Iokastin. Prvním jeho činem bylo 
nařízení, že Polyneikovi má bJ'rti odepřen pohřeb, poněvadž bo
joval proti své vlasti; mrtvola jeho má býti pohozena na pospas 
psům a dravým ptákům. Ale A n t i g o n a, sestra Polyneikova, 
více si vážíc přirozených zákonů, které velely postatati se o po
hřbení příbuzného, posypala hlínou mrtvolu Polyneikovu, což 
podle názoru antického postačilo za pohřeb. Byla proto od Kre
onta uvržena do skalní kobky, aby tu hladem zahynula. Antigona 
se tam oběsila, dříve než mohl ji vyprostiti snoubenec její fl a i
m o n, syn Kreontův. Tak podal tuto báji Sofokles v nejslavnější 
své tragoedii Antigoně.1) 

Po desíti letech Adrastos, spojiv se se syny zavražděných 
vůdcův (s epigony), způsobil d r u_ h o II válku proti Thebám, kteráž 
nazývá se »v á I k a e p i i on ů.« Tito epigoni (potomci) byli: 

1) Již Aischylos znal báji o Antigoně (v tragoedii Sedmi proti Thebám), ale 
Ul něho nehrozilo obětavé sestře žádné nebezpečenství pro porušení zákazu rady, 
poněvadž s ní šla pohřbit Polyneika polovice občanů. 
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A I k m a.i.o n, syn Amtiar_aŮY., _ A i g i a I e u s, syn Adrastúv, 
Pro m ach o s, syn Parthenopaiúv, T her s a n d r o s, syn Po
lyneikův, D i o med e s, syn Tydeův, St h e n e los, syn Kapa
neův, Eur y a los, syn Mekistellv. Spoléhajíce na příznivá zna
mení bohův vypravili se do boje, porazili Thebany na řece Glisu 
a dobyvše města složili vládu do rukou Thersandra, syna Poly-

neikova. 

Po čas nedospělého věku Labdakova vládli prý v Thebách 
N y k t e u s, syn tlyrieův, z tiyrie boiotské, a po něm bratr _jeho 
L y k o s. Vnukové Nykteovi A m f i o n a Zet h o s, byvše poho
zeni na Kithaironu, byli vychováni od pastýříL Oba bratří byli prý 
povahy různé, Amfion byl něžný a liboval si v hudbě, kdežto drsný 
Zethos nacházel větší zálibu v životě pastýřském. Matka jejich 
A n t i ope, které ,iinochové nikdy neviděli, byla zatím od Lyka 
vězněna a od zlé manželky jeho D i rky trápena. Konečně podařilo 
se jí z vězení prchnouti k synům sV~Tm, o jejichž př.íbytku věděla. \ 
Avšak až sem pronásledovala ji ukrutná Dirke, ba přemlouvala 
jinochy, aby . Antiopu k divokému býku přivázali a tak usmýkali. 
Avšak jinochové poznali matku, a Dirke utracena byla týmž zpú
sobem, jakým utratiti chtěla Antiopu. Tělo její vrhli jinoši do pra
mene, kter)' po ní jméno Dirke dostal. Odebravše se do Theb, 
zmocnili se vlády a obehnali město hradbami, při kteréžto práci 
Amfion líbeznou hrou na svou lyru tak okouziil i kameny, že sa
modek v pevnou zeď se sestupovaly. Tu pak pojali za manželku Am- . 
fion Niobu, Zethos Thebu. 

Potrestání Dirky zobrazuje tak řečený Farnesský býk v Nea-
poli (obr. 82), největší sousoší, které vůbec ze starověku lnáme. 
Amfion označený lyrou, kteráž u nohou mu spočívá, chopil právě 
býka za hlavu a nutí jej k poslušnosti zároveň se Zethem, jenž za 
provaz táhne. Marně pokouší se v posledním okamžiku Dirke objí
majíc nohy ·Amfionovy, o.dvrátiH od sebe zasloužený trest. Dole 
s podivením přihlíží mladý pastýř (podle některých výkladů bůh 
horský Kithairon) na neobyčejnou událost; v' pozadí stojí Antiope. 
Sousoší toto pochází od bratří Apoílonia a Tauriska z Trallu 
(lIl. stol. př. Kr.). 

· 7. Pověsti aitolské. 

Mel e a g r o s byl syn aitolského krále Oinea. liomeros (II. 
IX 529 nn.) vypravuje o něm takto: Oineus kdysi vzdávaje oběti 
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za šťastnou úrodu, obětoval všem bohúm, jen Artemidě nikoli; buď 
zapomněl nebo nevzpomněl. Za to poslala Artemis do okolí Kaly
donu lítého kance, jenž úrodnou zemi velice pustošil. Tu Meleagros 
velikou honbu nalI učiniv (lov kalydonsk)") kance zabil. Však pro 
hlavu a. kúži, čestné to odměny vítězi, vzbudila Artemis zase válkp 
mezi Aitoly a sousedy jejich Kurety (Akarnany), ve které tak 
dlouho vrch měli Aitolové, pokud s nimi bojoval Meleagros .. Když 
však Meleagros v boji zabil bratra své matky Althaie, proklela jej 
v hněvu matka, a on od té doby vzdaloval se- boje, rozhněván jsa 
11a všechny. Tu nastala Aitolům krutá doba; marně nabízeli kmeti 
aitolští čestné dary lVleleagrovi, marně ho prosil stařičký otec Oi-

Obr. 83. Zabití .kance kalydonského. 

neus, před ním pokleknuv, aby se do boje vrátil. Teprve když od 
své choti Kleopatry se dověděl, že město již jest dobýváno, vzcho
pil se a osvobodil své město. O jeho smrti nepraví Homeros nic. 

Za pozdější doby se tato báje jinými přídavky rozhojnila; 
zejména tragičtí básníci, kteří látku tuto s oblibou zpracovávali, 
přispěli k jejímu pozměnění. I bájilo se o Meleagrovi asi toto: Když 
se narodil Meleagros, přišly k matce jeho Althaii Sudičky a pra
vily: »Syn tvúj žíti bude jen tak dlouho, dokud úplně neshoří to 
poleno tam na krbu.« I vstala matka, uhasila ihned oheň a poleno 
opatrně uschovala. Meleagros dospěl právě v statného jin~cha, 

když poslala Artemis kance do krajiny kalydonské. K jeho zahu
bení sešli se nejstatečnější junáci; přišla také srdnatá lovkyně 
Atalante, dcera Iasionova, Arkaďanka. Na lovu poranila Atalante 
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první ze všech kance smrtelně, Meleagros jej dorazil; za to přiřkl 
jí Meleagros hlavu a kůži jako čestnou odměnu. Avšak ostatní 
účastníci lovu byli tím uraženi a chtěli Atalantě podal' vzíti. Z toho 
povstal boj, v němž zabil Meleagros bratra matky své. Althaia usly-

ševši o smrti bra-
trově vzala v hně .. 
Vll osudné poleno 
a vložila je do 
ohně; jakmile do
hořelo, zhasl ta
ké život Melea
grův (srov. Bak
chylida V 93 nn., 
Ovid~ Met. VIII 
2.~.O-525) . 
. ,; Zabití kance 

' k.fllydonského ná
zorně představu

je relief sarkofa
gu z doby římské 
(obr. 83). Atalan
te JIZ vyslala 
smrtící šíp, a Me
leagros rozpřáhá 
se k poslední rá
ně. Na zemi vidí
me poraněného 
reka Ankaia, jenž 
dle báje při tom
to lovu zahynul. 

Socha Me
leagrova, nejspí
še dle bronzové-

Obr. 84. Meleageos (ve Vatikáně). ho originálu spra-
covaná, chová se 

ve Vatikáně (obr. 84). Vzdorná povaha rekova zračí se dosti 
zřejmě v obličeji; také neobyčejný způsob, jak jest plášť přes ra
meno přehozen a o ruku otočen, tak že vítr volně jím zmítá, svědčí 
o pobouření mysli. Vítězného lovce označuje lnistrně provedená 
hlava kančí a pes. 

h. • • t ,.. J , ~ . 

---------------------------------------------, 

Obr. 87. Menelaos s mrtvolou Patroklovou (ve Florencii). 



8. Argonauté. 

(A()yovatrtca, Argonctutae.) 
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Pověsti o výpravě argonautů a o Athamantovi vznikly a roz '" 
vinuly se u Minyů, t. j. u kmenů, kteříž po thessalském lolku, boi
otském Orchomenu, messenském Pylu a jinde jsouce rozptýleni 
velmi záhy plavbou a obchodem se zabývali. 

A t ham a s, král orchomenský, syn Aiolův, pojal na rozkaz 
Iiery za manželku Nefelu, kteráž porodila mu F r i x a a li e II u. 
Mimo to zasnoubil se Athamas ještě se smrtelnou lnou (Tvcó, v. str. 
90), pročež Nefele, kletbu na rod jeho uloživši, zmizela. Macecha 
Ino nenáviděla dětí Nefeliných a chtěla Frixa Diovi Lafystiovi (v. 
str. 22) obětovati. Tu poslala jim Nefele zlatorouného berana, aby 
mohly na něm prchnouti; avšak lielle na cestě té spadla do moře, 
kteréž od té doby nazývá se (E}'J:~ónovr:o;, moře uellino. Jen Frixos 
dostal se do Aie (Ala, mythická země, později ztotožňována s Kol
chidou), kdež jej král Aietes vlídně přijal, berana Diovi, ochraniteli 
vyhnancův, obětoval a zlaté rouno v háji posvěceném Areovi za
věsiv, ostříhati dal drakem a dvěma býky oheň soptícími. 

O pří čin ě v Ý p r a v y argonautů vypravuje se takto: P e
I i a s, syn Kretheův, vnuk Aiolův, zmocnil se vlády svého bratra 
A i s o n a vIolku; proto poslal Aiso.n, obávaje se (lkladů Pehových, 
syna svého I a s o n a lined po jeho narození ke Kentaurovi Chei
ronovi, aby ' u něho byl vychován. i

) Peliovi pak dostalo se věštby, 
aby se měl na pozoru před »jednotrepkým« (-rov povoóávd'aAov 

pvAá~a(j'{tar). Když lason dospěl, přišel kdysi stkvěje se krásou do 
lolku, a lid na tržišti shlukl se s velikým podivením kolem něho. 
Také Pe1ias k němu přikvapi1 a tázal se, kdo by byl a odkud přišel , 

nemálo se uleknuv .vida, že Jinoch má jen na pravé noze trepku. 
Upřímně a bez klamu odpověděl lason, že dvacet roků byl u Chei
rona a nyní že přichází, aby vydobyl otci svému vlády, která mu 
,po právu Diově náleží. Na to odebral se do · domu svého otce, kte-

1) Aiolos ----------Athamas Kretheus 

--------~ Príxos Hélle Aison · 
I 

Pelias .Feres 
I I 

Amythaon 
. I 

I a s on Akastos Admetos Melampus. 
Mythologie "1ekův a Římanův, . 6. vyd. 12 
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rýž radostí slzy ronil., vida sy na jinocha tak krásného; i bratří Aň

sonoví feres a Amythaon a jejich synové Admetos a Melampus 
přišli a lněli radost yelikou. I přistoupili všickni k Peliovi a Jason 
žádal, aby vláda otci byla navrácena. A ihned svolil Pelias, avšak 
s podmínkou, aby lason přinesl na ukojení duše Prixovy zla té 
rouno od krále Aieta; tak že žádá frixos a sám bůh delfský. 

lason pak rozeslal hlasatele po vší Iielladě a ze všech končin 
scházeli se slavní rekové, aby výpravy té se súčastnili , přede všemi 
rekové z kmene lVlinyů: I f i k los, A k a s t o s, P e i rit h o o 5, 

A s k lep i o s, Erg i n o s, E u f e m o s, mimo ně z Thessalie 
,A k t o r, Tel a m on, Pel e u s, I fit o s a j. Také jiní rekové do
stavili se, jako: li e r a k I es, T h e s e u s, A m f i a r a o s, Zet e s a 
K a I a 1 s, synové Boreovi, K a s t o raP o 1 y d e u k e s, O ľ f e u 5, 

-M e I e a g ľ o s, Ty d e II s. Celkem sešlo prý se rekův padesát, 
jakož i loď Arg o (od df}yós, rychlý, anebo dle stavitele Arga tak 
nazvaná) měla padesáte vesel (néV7:1]'XóV7:of}os). Loď ta stavěna prý 
byla pod dozorstvím liery anebo Atheny na úpatí ,Peliaanebo 
V Argu, a Athena vložila v čelo lodi kus věštného dubu dodonského. 

Takto se sešedše vypravili se argonauté na cestu do země 
Aie. Aia', tolik co rala, znamená vůbec jen zemi (rozuměj v z d á
len o u); však zde myslí se určitěji země od lolku severový
chodně ležící; teprve když později plavci miletští až do Kolchidy 
.pronikše tuto zemi na nejzazším konci Pontu Euxeinu seznali, pra-
vilo se, že to jest země Aia~, nejstarší aspoň básníci nevědí ničeho 
o Kolchidě, ba' jéště Mimnermos (600 př. Kr.) , mluví vůbec jen 
o »městě Aietově. « - Z Jolku tedy přišli argonauté nejprve na 
Lemnos, odtud ' přes Samothraku skrze liellespontos na ostrov 
Kyzikos. Odtud přibyli do Mysie a Bithyníe, sídla Bebrykll, pod
,stupuHce tu i onde , rozličná dobrodružstvÍ. V Thrakii osvobodili 
finea od dotíravých liarpyií (v. str. 80), a ten z vděčnosti je 
poučil, jak by projeti meli skrze S y m pie g a d y, skály u vcho,du 
do Ponta, které se neustále rozstupovaly a zase s r á Ž' e I y, tak že 
ještě žád.ná loď skrze 11ě- bez pohromy neprošla1

); skute'čně projela 
jejich loď šťastně, a od té doby stojí prý skály nep~ímutY . Na 'to 
pluli podél jižního pobřeží Pontu a přišli konečně k ostrovu Aretii 
('4 'Af}1]uaS V'~ÚOS) u KoIchidy, odkudž se syny frixovými do Kol
chídy připluvše loď v řece fasidu zakotvili. 

1) Symplegady ztotožňovaly - se ', chybně s P I a n k tam i; neboť Plankty jsou 
nepohyblivé skály blíže Skylly a Charybdy, které nebezpečny jsou jen prudkým 
příbojem moře (Od. XII 59 nn.). 

Předstoupiv před Aieta žádal 
las on, aby vydáno mu bylo rouno. 
Aietes svolil, když lason chytí divoké 
jeho býky, které daroval mu liefai
s tos, zoře s nimi kus půdy a zaseje 
na ni dračí zuby, jež mu dá. lason ' 
vykonal práci tu šťastně, ovšem po
mocí 1\1 e d e i e, dcery ' Aietovy. 
Když ze vsetých zubů obrnění muži 
vzešli, hodil lason dle rady Medeiny 
mezi ně kámen, načež tito vespolek 
se pobili. Když pak Aietes vymlou
vaje se, že lason jen s pomocí jeho 
dcery vše vykonal, slovu dostáti ne
chtěl, vzali Jason a Medeia rouno 
z háje Areova a uprchli s ostatními 
argonauty. 

Aietes rozkázal stíhati prchají
cích, avšak lason zabil syna jeho 
Apsyrta ("A1/JVf}7:0s, Absyrtus) který 
s ~etným průvodem za argonauty 
spechal; podle jiné pověsti vzala Me- ' 
deia malého bratra svého s sebou na 
útěk a trhajíc po cestě jeho údy, há
zela je za sebe do moře, aby Aietes 
je sbíraje se zdržel. - Kterou cestou 
~rgonauté nazpátek se brali, o tom 
JSOU podání velmi rozličná. Dle, ně
kterých navrátili se touž cestou~ kte
rou . ~o Kolchidy pluli; podle ,jiných 
plavIlI se po Pasidu , do východního 
Okeana, potom do rudého moře, od
kud . ?rali , se 1ibyckou pouští (a tu 
mUSIlI loď nésti) k jezeru tritonské
mu ~. d? středozemního moře; opět 
dle JInych navraceli se cestou k zá
pa~u (Apollonios Rhodský, ~Af}yovav
n'Xa; kn. IV.). 

. ~a nepřít,omnosti lasonovy zabil 
PelIas otce jeho Aisona. Navrátiv se 
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Ohr. 85. Medeia podle Timomacha 
(HerktÍlanum). 

12* 
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Jason pomstil se tím, že dal přemluviti Medeiou dcery PeHovy, aby 
otce svého na kousky roiřezaly a uvařily, neboť by pr:)! čaroděj
ným uměním Medelným zase mohl omládnouti. Dcery poslechly, 
ale Medeia odepřeia pak všelikou pomoc, tak že Pelias zůstal 
mrtev. Na to byli Jason a Medeia synem Peliovým Akastem z lolku 
vypuzeni a utekli se do Korinthu. Tam chtěl Iason za manželku po
jmouti Kreusu (nebo Glauku), dceru Kreontovu, však Medeia za
vraždila jak Kreusu, davši ji diadém a roucho jedem napuštěné, tak 
i své a Iasonovy děti Mermera a fereta; sama pak prchla na voze 
dračím do Athen, a když Theseus ji odtud zapudil, navrátila se do 
Kolchidy. Iasona pak zabily trosky pověstné jeho lodi na isthmu 
ve svatyni Poseidonově. 

Na malbě herkulanské . (obr. 85) zobrazen jest krásně duševní 
zápas Medeie nežli se odhodlala dítky své povražditi. Obraz není 
zachován úplně; jak z jiných replik souditi musíme, hrály si vlevo 
dítky, nic zlého netušíce, kostkami za dozoru starého paedagoga. 
Zdá se, že máme před sebou kopii slavného obrazu Timomacha 
z Byzantia (1. stol. př. Kr.). 

9. Válka trojská. 

Ze všech společných výprav heroů hellenskjTch nejslavnější 
jest v á I k a t roj s k á, jíž pr}' súčastni1i ' se přední knížata skoro 
všech zemí širé I-Iellady. p 'amátku této výpravy zvěčnil nesmrtelný 
I-lomeros nedostižitelnými ' po věky básněmi , I I i a d o u a O d y s
sel Í, kteréž pokládati slUŠÍ za nejskvělejší plod herojského bás
nictVÍ hellenského. 

aj Pří čin a v á I k y a v Ý p r a vak T roj i. Par i s nebo 
A I e x a n dr o s, syn trOjského krále P r i a m a1

) , ve sporu mezi 
bohyněmi Herou, Athenou a Afroditou přiznal první" cenu -krásy 
Afroditě, čímž uvalil na se hněv ješitné Hery a přivodil sobě i Troji 
zúhubu (II. XXIV 25 nn.).2) Původem Afrodity, povždy slibu pa-

1) Rod jeho viz ll. XX 215 nn. 
2) Pozdější báje Iičí věc obšírněji takto. K sňatku Pelea a Thetidy (v. str. 

88) jediná E r i s ze všech bohův nebyla pozvána; i vrhla tedy mezi shromážděné 
bohyně zlaté jat:>íko s nápisem : 'rí :y.aJ..UaT.fj J..a(3ÉT.OJ (srov. str. 45). Z toho povstal 
spor mezi Herou, Athenou a Afroditou, která z nich jest nejkrásnější; když 
shodnouti se nemohly, ustanovil Zeus, aby o sporu tom platně rozhodl Paris, 
jenž na pohoří idském stáda otce svého pásl. · I slibovaly Paridovi Hera vládu 
a bohatství, Athena moudrost a slávu válečnou , Afrodite nejkrásnější ženu, a 
Paris přisoudil palmu vítězství A f rod i tě . 
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mětIivé, stalo se, že unesl Paris nejkrásnější z žen: Helenu, man
želku krále spartského, načež ovšem zašel Menelaos provázen jsa 
Odysseem do Troje, aby manželky své opět žádal; avšak marně, 
Proto tedy vydal se na cesty s bratrem svým A gam e mno n e m 
po veškeré Helladě, vybízeje všecka knížata, aby se ' sním spojili 
k pomstě za křivdu mu učiněnou. Když potom vojska řecká v A u
l i děse shromáždila, seslal jim Zeus veliké znamení: hrozný had 
vyplížil se na strom, pod nímž právě se obětovaio, a pozřel tam 
z hnízda osm mladých ptáčat a zároveň i jejich matku. Zjev tento 
vysvětlil věštec K a I cha s v ten rozum, že Řekové devět let před 
Trojí budou bOjovati a teprve desátého roku že zvítězí (ll. II 303 
nn.). Když pak shromáždění Řekové z Aulidy k Troji odplouti 
chtěli, seslala Artemis, již vůdce vojsk řeckých Agamemnon za
sheliv laň v posvátném há;i-i- jejím, těžce byl urazil, stálé be;větH 
(dle jinj'rch zpráv prudké bouře) a smířena jest teprv, když jí Aga
memnOll dceru svou lfigeneii obětoval (srov. výše str. 164). Potom 
odplulo loďstvo (as 1200 lodí) z ·přístavu a přirazilo záhy k břehům 
trojským.1

) . 

bJ Nejslavnější rekové řečtí a trojští. 

Vrchní vůdce v~jů řeckých jest A gam e mno n Atre~vec 
(Ar;~)é{(hjs), velemocný kníže a chrabrý muž, statečný kopinník a 
dobrý král lidu svého, časem však popudlivý, nevlídný a ke křivdě 
ll~lchylný (II. II 477, 569, III 166, IX 96). 

Bratr jeho Men e 1 a o s jest rovněž statečný a mužný rek, ale 
mysl jeho jest jemnější než Agamemnonova; také silou vyniká nad 
něho Agamemnon (II. II 581, VI 51, XVII 30). 

Nejsličnější, nejhbitější a nejstatečnější ze všech hrdin řeckých 
jest Ach i II e u s (AX',ÁÁéVS) , syn Peleův a Thetidin, a tedy Aiakův 
vnuk. Otec jeho přistěhoval se z Aiginy do Thessalie a to do rthie 
kdež i Achilleus Myrmidonům vládl. Maje si voliti ži;ot buď slavný: 
ale krátký, anebo neslavný a dlouhý, volil raději slávu a s ní brzkou 
smrt. Hlavní ráz jeho povahy jest prostá, bezelstná upřímnost ; 
každý klam jest mu věcí nejprotivnější (II. IX 312 n.). V boji jest 
Achilleus nepřemožitelný, v hněvu neoblomný, ve shromážděních 
neohrožený; k přátelům svým, bývá velmi vlídný, miluje upřímně 

1) Na cestě k Troji zanechali Řekové F i lok tet a, syna POiantova, na 
ostrově Lemnu, _ poněvadž od hada do nohy uštknut a hroznými proto bolestmi 
svírán jsa nářkem svým všecko vojsko soužil. Filoktetes byl výtečný lučištník 
a měl nezniknutelné šípy Herakleovy (ll. 11 716 nn.). _ 
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rodnou svou vlast a matku. Ve válce trojské byl mu průvodcem 
učitel jeho P o i n i x a sličný, ale nešťastný Pat r o k los, jejž 
upřímně miloval (ll. IX 441, XXIII 85). - , O mládí Achmeově vy
pravuje se mimo jiné, že matka jeho ponořila jej v proudy Stygy, 
tak že neporanitelným se stal až na patu, za niž ho matka, ponořu
jíc jej, držela. Když vypukla válka trOjská, a Kalchas věštbu vydal, 
že bez Achillea nelze dobýti Troje, ukryla jej pečlivá matka. na 
ostrově Skyru, kdež dlel v . rouše dívčím mezi dcerami krále Ly
komeda. Ale zchytralý Odysseus vypátral Achillea lstí: přišed 
totiž za kupce přestrOjen k dcerám Lykomedovým, okazoval roz
ličné šperky a zbraně; tu pak, když návodem Odysseovým náhle 
lomoz válečný byl způsoben, rozprchly se' plaché dívky, Achi1leus 
však chopil se meče a štítu a chtěl se hnáti na nepřítele. Takto jsa 
poznán, přislíbil pomoc svou ve válce. Syn Achillea a De'idameie, 
dcery Lykomedovy, jest N e o p tol e m o s neboli P y r r h o s. 

, , Nejzdárnější z hrdin řeckých po Achmeovi jest A i as syn Te-
lalnoriův (A:'a; TéA.ap,c.Jvw;) , dle pozdějších pověstí bratran~c Achil
leův, a tedy rovněž Aiakův vnuk. Podobá se Achi1leovi i postavou 
{ll. XVIII 192) i smýšlením a po ten čas, co Achi1leus rozhněván 
jsa války se vzdaluje, jest ohromný (néAc.JQwS II. VII 21l) Aias zá
štitou Achajů (É~i<,O; 'AXalrov, srv. Bakchyl. XIII 69 nn.). Nevlastní 
Aiantův bratr jest T e u k r o s, lučištník na slovo vzat~~T (ll. VIII 
266 nn.). 

Méně slavný Aianta Telamonovce jest rychlon'ohý A i a s 
O i I e o v e c (11. II 527, aj.). ' 

D i o II e des, král argejský, byl rozšafn}r rek bujaré chrab
rosti, jenž v nezkroceném zápalu svém i zápasů s bohy se odvážil 
(ll. V 334 nn., 844 nn.) . 

O d y s s e u s (Ulixes), král ostrova Ithaky, syn heroa Laěrta 
(AaÉQ1:'Y);), vyniká nade všecky reky zchytralostí a lstivostí jest 
vždy vytrvalý a neohrožený (ll. II 631, Od. IV 240 nn., XIII 89, 291 
un. aj.). 

Nes t o r, syn Neleův, král pylský, jest nejstarší a nejvymluv
nější ze vše~h rekll před Trojí a vládl třetímu již pokolení lidí 
smrtelnj'rch. Casto -.chválí se jeho moudrost, spravedlivost a zkuše
nost u věcech válečných. ' 

K p,řednějším rekům připočísti se musí také I d o in e ne u s, 
kn íže kretskj'r. . 

V táboře trojském jest vrchní vůdce a nejchrabřejší bohatýr 
tl e k t o r C'Ei<,uv<}), nejstarší ze synů Prjamových, miláček Apollo-
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nův, strašný bojovník, ale zároveň jemného citu k choti své a dítěti, 
k otci a přátelům (ll. II 816, III 60, VI 394 nn. aj.). - Par i s (také 
Alexandros zvaný), mladší bratr Hektorův, jest muž povahy nestálé, 
tu statečný a vyzývavý, jinde zbabělý a rozmařilý. Dobo'r jsa lučišt
ník zabývá se přece raději ženami a lyrou nežli zbraní válečnou (ll. 
III 16 nn., VI 504). Paris padl šípem filoktetovým, když Odysseus 
filokteta k Troji přivedl. - A i n e i a s (Aeneas), syn Anchisův, jest 
statečný a , moudrostí vynikající král Dardanů na Idě (ll. II 819, V 
217 aj.). - Slavní . 
také jsou rekové P 0-

1 Ji dam a s a A g e
nor (ll. . XIV 425, 
XVI 530 nn.). - Me
zi spojenci Trojanův 
vynikají obzvláště: 
S a r p e d o n, syn 
Diův" O 1 a u k o s, 
syn Hippolochův, a 
lučištník Pan d a
r o s, syn Lykaonův. 

c) O b lež e n í 
a dob y tím ě sta. 
Řekové táborem před 
Trojí rozložení mu
sili si za"opatřovati 

kořistěním potřeby ~=i;!~~:~~~!!il~1 životní; tak stalo se, 
že rozptylujíce moc 
svou poskytli obleže
ným možnost, aby 
devět let vydatně 

Obr. 86, Odvádění Briseovny od Achillea (podle 
malby pompejské). 

mohli se brániti. O udalostech posledního, des á t é hor o k u této 
války vypravuje Homerova I I i a s asi takto: Když Chryses, bez
úhonný kněz Apollonův, dceru svou Chryseovnu, kterou jako podíl 
kořisti Agamemnon u sebe choval, marně nazpět žádal, seslal Apol
Ion, pohnut jsa prosbami uraženého kněze svého, mor do tábora 
Řeků. Tu věštil Kalchas, že uraženir bůh vojsko řecké trestati nepře
st~ne, pokud Agamemnon Chryseovny otci nevydá. Agamemnon 
tedy navrátil stařičkému knězi dceru jeho, ale vzal si za to Brise
ovnu, sličnou otrokyni Achil1eovu. (Obraz 86 předstaVUje odvádění 
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Briseovny podle malby pompejské. Achilleus sedící na křesle svo
luje k jejímu propuštění, i přivádí Patroklos plačící dívku hlasate
lům, kteří rozpačitě v lev o stojí.) Od té doby hněval se Achilleus na 
Agarnemnona a vzdaloval se bojů všech. Zeus pak slíbil Thetidě, 
matce Achilleově, že dotud bude podporovati Trojany proti Re
kům, pokud Agamemnon Achillea nesmíří (zpěv 1.). 

Potom poslal Zeus Agamemnonovi klamný sen, v němž jej po
vzbudil, aby na příští den k bitvě se chystal (II.). Když vOjska již 
naproti sobě stála, vyzval Paris na domluvu tlektorovu Menelaa 
k souboji; i učiněna jest smlouva, aby vítěz tlelenu odvésti si směl. 
\" souboji přemožen byl Paris, a jen Afrodite zachránila jej záhuby 
(lIl.). Když pak Agamemnon na tom stál, aby podle smlouvy se 
jednalo, střelil Pandaros po Menelaovi (IV.) a popudil tak Achaje 
k novému bOji, v němž nejvíce vynikl Diomedes (V.). Poněvadž Tro
jal1l1m vedlo se zle, odešel Hektoľ do města požádat matky, aby 
obětovala Atheně. Rozloučiv se s chotí svou, odkvapil do boje (VL) 
a vybídl Řeky k novému soubOji. Losem vyvolen byl Aias Telamo
novec: Oba ľekové bojovali statečně, Aias slavněji; než noc přeru
šila boj, a dľuhého dne pochovávaly se mrtvoly padlých (ll. VIL). 

NásledUjícího dne povstal boj na novo, bOj pľO Reky ne
šťastný (VlIL) ; v nočním na to shľomáždění radil Agamemnon, aby 
odpluli do vlasti, čemuž vzpÍľali se Nestoľ a Diomedes, napomína
jíce, aby Agamempon s Achilleem se smířil. Agamemnon uposlechl, 
avšak Achilleus nedbal jeho poselství (IX.). Odysseus a Diomedes 
přepadli téže noci Rhesa, jenž Trojanům z Thľakie na pomoc byl 
přišel, Diomedes jej zavľaždil, a ukořistili jeho krásné koně (X.) . 

Příštího dne vzplál opět bOj , v němž pľoslavil se statečností 
Agamemnon; když tento pOľaněn jsa z bitvy se vzdálil, vYľazil 
Hektor se svými v před; v kruté seči pOľaněni jsou mimo jiné 
í Odysseus a Diomedes (XI.) a Řekové couvající zatlačeni jsou až 
do svého opevněného táboľa lodního (XII.). V dalším postupu boje 
pľoslavil se zvláště Idomeneus (XIII.). Když Řekové takto byli 
tísněni, uspala tlera Dia, jenž byl přikázal bohům, aby války se ne
účastnili , a touž dobou dodal Poseidon sklíčeným Řekům posily· 
(XIV.); ale jak probudil se Zeus, musil vzdáliti se Poseidon, a Hektor 
zahnal Řeky až ke korábům a zapálil loď Pľotesilaovu (XV.). V nej
horším tomto nebezpečenství přikvapil na bojiště Patroklos, poslán 
jsa od Achi1lea, odehnal nepřítele od korábův a mnoho bOjovDíků 
pobil , ale když zapomenuv ľozkazu Achi1leova jal se nepřátele 
prchající pronásledovati až k Trojí, byl sám zabit od tlektoľa 

• 
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(XVI.). Patroklos byl přišel na bOjiště ve zbroji Achilleově: když 
pak byl zavražděn, zmocnil se tlektor zbrOje, ale mrtvolu Patro
klovu zachránili Achajové, při čem se zvláště vyznamenal Mene
laos (XVII.). (Ob. 87 předstaVUje, jak lVlenelaos zachraňuje mrtvolu 
Patroklovu, maje zrak stále upřený na dorážející Trojany. Je to 
kopie slavného originálu neznámého sochaře řeckého asi z konce 
IV. stol. pře Kr.; i v ní jest krásně vyznačen kontrast mezi živým, 
v největším napjetí jsoucím tělem staršího reka a mladistvým, bez
vládn}rm tělem zabitého bOjovníka.) 

Zavražděním Patrokla rozhněvaný Achilleus smířil se s Aga
memnonem a ve zbľoji od tlefaista zhotovené spěchal na bojiště, 
aby strašně se pomstil na tlektorovi (XVIII.-XIX.); přikvapiv 
porazil v boji zuřivém řady Trojanův, tak že nepřátelé až. do hra
deb n1ěsta ustoupili, a jedi~ý liektor na bOjišti vytrval (XX.-XXI.) . 
Avšak uzřev blížícího se Achil1ea, prchal i tlektor, uháněje před stí
hajícím jej Peleovicem třikrát kolem hradeb města, až postižen a 
proklán jsa padl. Mrtvolu jeho Achilleus k vozu svému přivázav 
dovlekl po planině až k táboru (XXII.). Druhého dne spáliti dal 
Achi1leus mrtvolu Patroklovu a ustanovil miláčkovi svému na po
čest hry pohřební (XXIII.). Na to minula noc, a opět přivázal Achil
leus mrtvolu tlektorovu k svému vozu a vlekl zohavenou třikrát 
kolem hrobu Patroklova. Toto když pak i častěji činil, slitovalo se 
bohům potupy statného hrdiny a Zeus sám povzbudil Priama, aby 
v noci ku stanu Achi1Ieovu došed mrtvolu tlektorovu vykoupil. 
Achilleus přijal Priama velmi vlídně, navrátil mu mľtvolu a povolil 
příměří , aby tělo tlektorovo důstojně mohlo býti pochováno (ll. 
XXIV.). Tímto končí se vypravování lliady.l) 

Nedlouho potom padl Achilleus šípem Paridovým (anebo Pari
dovým a Apollonov1rm); kosti jeho, jak před svou smrtí rozkázal, 
uloženy společně s popelem Patroklovým v popelnici, nad níž na 
břehu tlellesponta II mysu Sigeia mohyla byla nasypána. Týž hrob 
skryl i popel junáckého A nt i I och a syna Nestorova, druhého 
přítele a miláčka Achilleova. Na témž břehu u mysu Rhoiteia po
chován byl i Aias Telamonovec, jenž uraziv se tím, že zbroj Achil
leova ne jemu, ale Odysseovi byla přisouzena, v šílenosti sám smrt 
si učinil (Od. XI 543 nn., Sof. Aias). - Po smrti Achilleově byl nej-

1) . Podrobnější .oQsah lIiady ni.ljde ."čtenář v úvodě k textovému vydání od 
Vil. Steinmanna str. III-XXVII nebo ve vydání F. Hoffmeistra I, str. XXXVI-LV. 
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slavnějším rekem ve vojště řeckém O d y s s e u s, jenž chytrostí 
svou llia konečně dobyl. Poněvadž totiž města dobýti nebylo lze, ' 
pokud palladium mělo u vlastnictví (v. str. 30), vzali a odnesli 
Odysseus a Diomedes posvátnou tuto sochu. Ježto pak zvěstoval 
zajatý věštec trojský ti e 1 e n o s, syn Priamův, že k dobytí města 
třeba jest, aby přítomni byli F i lok tet e s (viz poznámku na str. 
181) a Ne op t o lem o s, syn Achilleův, přivedl Odysseus Neopto.., 
lema ze Skyru (Od. XI 508 n.) a jeho pomocí Filokteta z Lemnu. 
Že pak ani takto nebylo možno násilím město ztéci, nastrojena 
byla lest. Poslušen jsa rady Atheniny vystavěl E p e i o s ohrom
ného dřevěného koně, v jehož lůně ukryli se Odysseus a někteří liní 
odvážliví rekové. Zůstavivše pak koně toho v táboře, odpluli Re
kové jakoby dobývání města již zanechali; vskutku však odebrali 
se p~uze na blízký ostrov Tenedos. Trojané vyhrnuli se radostně 
z města do tábora a ohromného koně pozorujíce přemítali, k čemu 
asi byl zde zůstaven. L a o k o o n, Poseidonův kněz, tušil zradu; 
udeřiv kopím v bok nestvůry, tak že zaduněly dutiny její, radil, aby 
zničili neblahý Řekův dar. Již by byl pohnul Trojany, aby r~zsá
pali koně meči svými, když tu pastýři přivedli spoutaného Reka 
S i n o n a, jenž dovedl zchytralou řečí přesvědčiti TrOjany, že pn'r 
dřevěný kůň je náhrada za uloupené palladium -a že udělán proto tak 
veliký, aby ho Trojané nemohli dostati do města. Tento ~ýkl~~ 

, Sinonův byl, jak se zdálo, potvrzen novým zjevem. Kdyz tOtlZ 
Laokoon ovodál na břehu oběť konal, připlížili se po moři od Te
neda dva ~-elicí hadové a usmrtili ho i dva syny jeho. Zaslepen)'r 
lid, maje smrt Laokoontovu za trest pro zneuctění posvátného koně~ 
ihned u jásotu velikém záhubu svou do města si přivlekl. V nOCI 
vyšli rekové v koni uzavření ze svého úkrytu, vojska řecká na 
dané znamení se vrátila, město bylo zbořeno a obyvatelé dílem 
pobiti, dílem do otroctví odvlečeni (Od. Vln 492 nn., XI 523 nn. ; 
~rov. Verg. Aen. II.). 

Smrt Laokoontova znázorněna jest ve slavném sousoší (obl'. 
88) od sochařů rhodských Agesandra a , sYl111 jeho P?ly~o:a a 
Apollodora (asi v polovici 1. stol. před Kr.). Laokoon, Jenz Jako 
kněz Apollonův pltvodně bronzovým vínkenl ' na hlavě byl označen: 
klesá od hadů byv přepaden na oltář. Avšak marně brání se protI 
nim: jeden svírá pevně nohy jeho, kdežto druhý právě mu zasazuje 
ránu smrtící. Tělo kněze hroznými a pronikavými bolestmi jsouc 
sevřeno, uhýbá se stranou jakoby utéci chtělo . ráně; však mocné 
napjetí všech svalůukazltje, že účinky 1e~ill již počínají se .ieviti. Ze 
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-synů Laokoontových mladší již dotrpěl; tělo jeho nejeví známky 
života (pravá ruka vysoko vzt)'rčená jest chybně doplněna). Za to 
starší syn, jenž soustrastně k otci pohlíží, není dosud v nebezpe
čenství; vyprostí-li pravou ruku a levou nohu z objetí hadího, může 
se zachrániti. 

d)N á v r a t Reků". Po dobytí města ubírala se vojska 
řecká nazpět do vlasti a rodných sídeí sv)"ch, a většina V1Idců pře
konala šťastně dlouhou v)'rpravu; vrátili se totiž do milé domoviny:
Agamemnon,Menelaos, Nestor, Diomedes, Neoptolemos, Fi1okte
tes, Idomeneus a jiní. A i a s, 'syn Oileův, pro zpupnost od Poseidona 
na moři byl zahlazen (Od. IV 499 11n.). IVlenelaos po dlouhé, nebez
pečné plavbě konečně do vlasti se nostav napotom ještě dlouho. po
kOjně vládl (Od. III 130 nn., IV 350 nn.). ,- Ale největších sVÍzelův 
ph návratu svém zakusil O d y s s e u s, o jehož mnoholetém bloudění 
vypravuje Homerova Odysseia podstatně takt01

): Již deset let uply
nulo od vyvrácení Troje, již vrátili se všickni účastníci výpravy, je
nom Odysseus dlí stále ještě na ostrovč Ogygii u nymfy Kalypsy 
(KaAvljJm), jež chce jej učiniti svým manželem, slibujíc mu nesmrtel
nost. Ale Odysseus nedbaje slibů jejích sedává na břehu mořském, 
touže, zda by snad llemohl zahlédnouti aspoň kouř ze své otčiny. 
Tu přimlouvá se ve· shromáždě.ní bohův Athena za něho a Zeus 
svolí k jeho vysvobození. Athena ubírá se v podobě dávného přítele 
Odysseova Menta na Ithaku, kdež poradí Telemachovi, synu Odys
seovu, aby ženichům výhost dal a sám se vydal na cestu, zda by 
se něčeho nedovědělo svém otci (Od. 1.). Telemachos svolá dru
hého dne shromáždění, vypovídá ženichy, kteří ovšem neposlech
nou, a odpluje provázen jsa Athenou (v podobě Mentorově) do 
Pylu v Messenii k Nestorovi (II.). Nestor nic neví o osudu Odys
seově a posílá jej k Menelaovi do Sparty (III.). U Menelaa doví se, 
že Odysseus jest nymfou Kalypsou zdržován na Ogygii (IV.). 

V novém shromáždění bolul opětuje Athena' svou žádost, aby 
Odysseus byl vyproštěn ze svého zajetí. Ihned vyslán jest Hermes 
ke Kalypse, kteráž, ač nerada, Odyssea propustí a dobré rady mu 
udělí. Na voru, jejž si sám zhotovil, plUje Odysseus po moři; tu 
zahlédne jej Poseidon, vzbudí strašnou bouři, která by zajisté Odys
sea zničila, kdyby se ho neUjala bohyně mořská Leukothea Ino (viz 
str. 90), propůjčivši mu kouzelný závoj. Umdlen jsa přistane Odys-

1) Podrobnější obsah Odý'sseie jest v textovém vydání Steinmannově (2. vyd. 
upr. od Rud. Knížete) str. III-VIII nebo ve vydání Hoffmeistrově I, str. xxr nn. 
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seus k ostrovu Scherii, kdež po dlouhém namáhání usne (V.). Na 
Scherii bydlí rozmařilí, veslamilovní Paiakové, jichž králem jest 
Alkinoos. Vnuknutím Atheny jde dcera jeho Nausikaa se služkami 
.prát prádlo ku . břehu mořskému. Zde setká se s ní Odysseus a ob- ' 
drží od ní šat i pokrm (VL). (Setkání Odysseovo s Nausikou zobra
zil podle Homera attický malíř na váse, která se nyní chová v Mni
chově; v. obr. 89. Podle líčení básníkova objevil se Odysseus, dlou
hými strastmi zmořený a všech šatů zbavený náhle dívkám, zakrý
vaje svou nahotu větvičkou. Služky daly se strachy na útěk, jedině 
Nausikaa setrvala; neboť jí »Athena odvahu do srdce vložila.« 
Tato slova básníkova illustroval malíř tím, že vymaloval zde též 

Obr. 89. Setkání Odysseovo s Nausikaou 
(obraz na váse mnichovské). 

Athenu. Nausikaa na obraie ustupuje sice, ale dívá se přece na 
prosebníka, kdežto služka vedle ní prchá.) Pak jde Odysseus sám 
k Alkinoovi i manželce jeho Aretě a prosí je, by ho domů dopravili; 
jest od nich vlídně přijat a návrat mu slíben (VIL). Na počest cizince' 
pořádají Paiakové slavné hry, jichž se také Odysseus vítězně 

súčastní a při hostině tázán jsa od krále po jméně a osudech sV}Tch, 
vypravuje, co přetrpěl za deset let od zboření Troje (VIII.). 

Od pobřeží trojského totiž s dvariácti koráby svými odraziv 
zahnán byl bouří do Ismara, města to K i k o n ů v v Thrakii, jeŽ' 
vydrancoval a poplenil; ale Kikonové, přepadše v noci soudruhy 
jeho, z každého korábu šest. jich zavraždili. Ze země Kikonův dále 
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se ubíraje přibyl Odysseus do země Lot o f a g ů v; zde zachutnal 
některÝlTI druhům jeho tak medosladký lotos, že jen násilím dali se 
'pohnouti k další plavbě. Odtud přišli do země surových, jednookých 
obrův K y k I opů v, z nichž Polyfema, syna Poseidonova, oslepil 
za to, že mu lidožravý tento obr šest soudruhův pohltil (Od. IX.). 
Potom dostal se Odysseus k bohu větrů A i o lov i (v. str. 78 n.), od 
něhož obdržel měch, naplněný nepříznivými větry. Již byl Odys-

. Obr. 90 Odysseus a Teiresias (relief v Louvru) . 

seus blízko domova svého, když druhové jeho ze zvědavosti měch 
otevřeli, čímž loď zase nazpět k Aiolovi byla zahnána. · Zde však 
nebyl Odysseus již přijat i musil plouti dále. Přišel pak k lidožra
vým L a i str y g o n ů m, kdež ztratil většinu svých soudruhů a . . 
všecky koráby až na jeden. Na to připlul k A i a i i, ostrovu čaro
dějné Kirky, kteráž většinu jeho soudruhův ve vepře proměnila, ale 
Odysseem donucena byla podobu jejich jim opět navrátiti. Po roce 
radila Kirke Odysseovi, aby přes okean do podsvětí se přeplavě 

• 
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věštce Teiresia se tázal, jakým Zpllsobem by se mohl do.~ vlasti do
stati (Od. )c.). Teiresias věštil v pod s vět í Odysseovi, že návrat 
jeho do vlasti bude těžký, poněvadž hněvá se naň Poseidon pro osle
pení Polyfema. Že však přece se dostanou domů, dovedou-li se jeho 
druhové zdr
žeti posvátnj'rch 
stád Iieliovj'Tch ; 
pak-li tak se ne
stane, že vrátíse 
domll Odysseus 
snad jediný, vel- · 
mi pozdě, na cizí 
lodi ' a s11ledá 
doma jen útra
py (Od. XL). 
(Odyssea, roz
mlouvajícího v 
podsvětí s Tei
resiou, vidíme 
na reliefu vobr. 
90. Mezi oběma 
jest jáma; do 
ní lil Odysseus 
krev obětova
ných beránků, 

aby tak přilákal 
duše nebožtíkll. 
Neznámý umě
lec . dobře vy
značil sklíče
nost Odysseovu 
nad neveselou 
věštbou Teire- · 
siovou.) Když Obr. 91. Penelope (ve Vatikáně). 

Odysseus na 
ostrov Aiaii se vrátil, poučila ho Kirke, jak by si měl počínati na 
cestě. Když pak plul okolo ostrovu S e i r e n, kouzelných to ' pěv
kyň, kteréž líbezným zpěvem plavce '"k sobě vábily azkl~mané po
tom utracovaly, rozkázal soudruhům, aby ' uši voskem si zalepili, 
ale' sám dal se ku stěžni přivázati. Potom 'přejel bez pohromY' ko-

• 
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lem P I a n k t aCh a r i b d y, ayšak šest z jeho druhů ~achvátila 
... .. ~ S k'y II a. Kdy'ž pak připlul na ostrov T h r i n a k i i, kdež pásla se 

stáda Iieliova, tu zabili průvodcové jeho něco býkův bohu patřících , 
začež všichni vesměs zmařeni jsou. Odysseus samoten vyvázl a do
stal se na ostrov O g y g i i, kdež vlídně přijala jej nymfa Kalypso. 
Zde musil pobýti proti vůli své sedm' let, až bohové, nad ním se sli
tovavše, od nymfy jej vÝsvobodi1i (XIL). 

Od Paiaků hojnými dary byv obdařen přivezen jest Qdysseus 
na kouzelných lodčch faiack3Tch, kteréž samy cestu znaly, do vlasti 
své. Athena povzbudí Jej k potrestán,í ženich 11 a prOlnění ve starce 
(XIII.). Ač nejsa ' poznán, jest laskavě přijat od pastuchy Eumaia 
(XIV.). Když pak Telemachos z cesty domú se vrátí, smluví se 
s ním Odysseus 'o potrestání ženichů, kteří již po čtyři léta statky 

. jeho trávili (XV . ....:-XVI.). Jako žebrák jsa přestrojen, pozoruje 
Odysseus řádění jejich a sám také mnoho od nich zakouší (XVII. až 
XX.). Penelopa konečně prohlási, že toho v~zme si za manžela, kdo 
prostřelí šíp skrze dvanáct seker, jak ' Odysseus to činíval. Marně 
pokoušejí se o to ženichové; nedovedou ani luk napnouti. Odys
seus však učiní to zcela lehce (XXI.) a dav se poznati polekaným 
vetřelcům usmrtí je (XXII.). Dojemným 'shledáním Odyssea s věr
nou manželkou Penelopou (XXIII.) a stařičkým otcem jeho Laertem 
(XXIV.) Odysseia končí. 

Věrnou manželku Odysseovu, Penelopu,· představuje dle obec
ného mínění socha ve sbírkách vatikánských chovaná, jež má bo
hužel mnoh~ přídavkú moderních (obr. 91). 

-.~":" .-



DODATEK. 

Heroové umění. 

Také u In ě n í pokládalo se za nejstarších dob starověkosti za 
dar a bezprostřední zjevení bohů s lidmi obcujících a proto mělo 
se za to, . že mužové, kteří nad jiné vynikali nejakým uměním, 
zvláště věšteckýin neb básnickým, jsou obzvláštními miláčky bohů 
a dobrodinci" člověčenstva. Takové muže nazýváme heroy uměnÍ. 

I. Heroové umění věšteckého . . 

VěštectvÍ počítá - se k uměním, poněvadž vyžadovalo mimo 
jíné také umělého vykládání jistých znamení v přírodč, jako jsou let 
ptákův, inamení na vnitřnostech obětovaných zvířat, oheň obětí 

zápalných, rozličné hlasy a t. p.' Nejznamenitější z věštců starově-
kých jsou: . 

1. Mel a m p II Si), syn Amythaonův a Eidomenin, bratr Biantův. 
Kdysi nalezl osiřelé hnízdo hadí, i odchoval sám mláďata. Za toto 
dobrodiní vylízala mu háďata uši tak: že rozuměl hlasům ptačím a 
dovedl budoucí v-ěci .předpov.idati. -. Melampo.dův bT-a..tr-Bias uchá
zel se o sličnou dceru Neleovu Peru (flWjw, ov~), avšak Neleus ne
chtěl ji dáti nikomu, leč kdo by mu přihnal stáda Pylakova, dě
dictví to matky jeho Tyry (Tv!Joi, ov;-). lVlelampus, podnikl práci tuto 
za svého bratra a .odebral se do Pylaky v Thessalii, kde tato stáda 
se pásla, ale byl polapen a do vězení uvržen. Již rok držán byl ve 
vězení, když tu slyšel, kterak červi v dříví střechy si vypravují, že 
trámy za krátký čas naskrz budou rozežrány; žádal tedy, aby na 
jiné místo byl převeden, načež ihned staré vězení jeho se sesulo. 

1) Melampus, t. i. Černonoh, poněvadž prý mu, když byl dítětem, slunce 
nohy opálilo. 

Obr. 88. Laokoon se svými syny (ve Vatikáně) . 
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Z toho poznal Pylakos, že Melampus jest věštec, a aby důležité 
jakés věštby od něho nabyl, slíbil mu stáda svá za odměnu. Když 
pak Pylakos dosáhl pomocí Melampodovou co chtěl, navrátil se 
věštec se stády domů, obdržel Peru dle smlouvy a dal ji bratru 
svému za manželku. 

Rod Amythaonovců, jenž později v Argu vládl, byl velmi slavný 
mocí a uměním věšteckým. Nejznámější věštci z tohoto rodu jsou: 
Anlfiaraos, Amfilochos, Polyfeides, Theoklymenos, Polyidos. O A m
f i a r a o v í hlásala pověst, že byl nejen věštcem, ale též statečným 
hrdinou. Když Polyneikes s Adrastem zdvihli pověstnou »válku 
sedmi proti Thebám« (v. str. 173), jednalo se Hnl velice o to získati, 
za účastníka také Amfiaraa. Avšak on předvídaje nešťastný výsle
dek výpravy, zrazoval od války. Tu daroval"Polyneikes choti jeho 
.Erifyle skvostný, zlatý náramek, jejž kdysi dal 'Kadmos manželce 
své Harmonii. Marnivá žena přemluvila za to muže svého, aby se 
boje súčastnil (Hom. Od. XI 326). Když po nešťastné bitvě Amfia
raos z bojiště odjížděl, otevřela se najednou země a pohltila jej 
i s vozem a vozatajem Batonem. Od té doby vzdávala se mu bož
ská pocta a blíže Oropu ('.Q~)(XJnó:;, v severových. Attice), kdež prý 
se jako věštný bůh zjevil, zříz'ena byla k jeho poctě svatyně ('.Af1tTJlr 
á(JEtoV) se slavnou věštírnou. Věšthy dával zde Amfiaraos proseb
níkům ve snách (inkubace). 

2. Uměním věšteckým proslaveny byly také rody Kly t i o v c i't, 
I a m o v c II a T e II i o v cli (tler. IX 33, Pind. Ol. 6, 120, Paus. VI 
2, 4, Her. VIII 27), o nichž však pověst nemnoho vypravuje; na 
Sicilii pověstným byl pro umění věštecké rod G a I e o v c i't neboli 
G a I e o t o v c ů (raAémrlXf.), kteřížto věštili z pohybu jistého druhu 
ještěrek (yaAérot'lj; =: ještěrka). 

3. Slavný věštec jest také B a k i s, t. j. mluvce, zvěstovatel 
(od t3a~ro). Starší spisovatelé . zn()jí jen Bakida b o i o t s k é h o, ale 
pozdější mluví také o Bakidovi a t t i c k é m a a r k a d s k é m. 

4. V básních epických proslaveni jsou věštci K a I cha s, H e
len o s a K a s s a n dra, T e i r e s i a s, Mop s o s. 

a) Te i r e s i a s (t. j. vykladatel znamení nebeských - od 
'utf}éa, znamení nebeská; srovn. 7:/(J a:; , -d(Ja1:a, t. j. portenta, prodigia) 
byl věštec t h e b s k ý. Matku jeho, nymfu Chariklu (Xa~m'AcJ), milo
vala Athena velice a jí k vůli zbystřila uši Teiresiovy, tak že hla
sům ptactva rozuměl. Poněvadž Teiresias sděloval lidem příliš 
mnoho z rady bohů, raněn byl slepotou, avšak Athena darovala mu 
temnou berlu, jejíž pomocí všudy chodil tak jistě, jakoby zrak měl, 

Mythologie Řekův a Římanův, 6. vyd. 13 
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..,.pročež slepoty své nikdy nelitoval. Teiresias přetrval sedm poko
lení lidských (proto /(randaevus). Ze všech smrtelníků podržel jen 
_ on i v podsvětí paměť svou, ačkoliv k osvěžení paměti může i on 
krve se napiti (Hom. Od. XI 90 nn.). Hlavni ráz povahy jeho jest 
"vážnost, vznešenost a ustavičný poklid duše bez všeliké vášnivosti 
i v 'nejtrpčích života nesnázích. Věšteb znalá dcera jeho nazývá se 
Man t o. 

b) K a I cha s, syn T h e s to r Ů v1), věštec ve vojště ř e c k ém 
před Trojí, jest nejlepší z ptakopravců a zná všecky věci přítomné, 
minulé i budoucí (Horn. ll. I 69 nn.). O jeho mládí neví se nic. 

e) Hel e n os a K a s s a n dr a, děti Priamovy a Hekabiny. 
Když slavily se narozeniny jejich, zapomenuty jsou dí~ky v chrámě 
Apollonově, kdež jim hadové uši vylízali, tak že řeči ptáků a vý
znamu všech zvuků přírodních rozuměly. Kassandru miloval Apol
Ion a udělil jí dar umění věšteckého; ale poněvadž lásky jeho ne
dbala, učinil zase, že věštbám jejím nikdo nevěřil (ora dei iussu non 
unQuam credita Teucris Verg. Aen. ' II 247). Po sboření Troje při
vedl ji Agamemnon do Mykel1, kdež zároveň s ním byla usmrcena. 
O smrti její viz Od. XI 421, Aisch. Agam. 1146 nn. 

d) Mop s o s jest věštec z doby argonautů. Jméno jeho, pů
vodu bezpochyby semitského, znamená skoro totéž co Teiresias. 
Jako věštec byl Mopsos slavnější než Kalchas, pročež i stal se při
činou smrti Kalchantovy: byla totiž věštba, že zemřiti musi Kal
chas, jakmile sejde se s věštcem výtečnějšim. Když tedy v Klaru 
(v lonii) setkal se s Mopsem a v umění seznán jest ieho slabším, 
,musil zemříti (Hes. fr. 160). 

ll. Heroové umění musického. 

1. O r f e II s, syn Oiagra a Musy Kalliopy,2) jest věhlasný pě
vec thrácký, kterýž lahodností svého zpěvu skalami i stromy hýbal 
a divokou zvěř krotil. Když manželka jeho Eurydike zemřela, zašel 
do podsvětí a okouzlil zpěvem svým Persefonu tak, že dovolila, 
aby Eurydiku s sebou odvedl, avšak přikázala mu přísně, aby na 
cestě po ní se neohlížel. Což když z toužebnosti přece učinil, zmi
zela mu Eurydike navždy (Verg. Georg. IV 454 nn., Ov. Met. X 
1 nn.). Tento okamžik představuje něžný relief neapolský (obr. 92): 

1) Hesychios: 1(a)'xcd1Jst.:=i:a~"(j(jst.,1tOQcpVQH, Ú'tÉ'lJEt., cp(>01lt:i~H a t. d. @Éa'tOl{' 

jest téhož kmene jako @ÉCj'nOS, eÉ(j1tt-o~, t. j. bóhem nadšený. 
2) Oiagros od ói~ ovis, a ctYl?óq, poněvadž jsou vúbec pastýři nejstarší 

učitelové hudby a, zpěvu. 
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Orfeus, označený zde jako pěvec , lyrou v levé ruce a jako Thrák 
špičátou helmou' na hlavě, ohlédl-se po své choti, 'avšak již nastal jim 
okamžik nového ' loučení. Hermes, jenž Eurydiku jako 'l'vxon,op.n.6f; 
provází, již chápe-se ruky její aby ji odvedl znova do podsvěti; než 
i jernu jest líto ubohých manželů. ',' . 

Po této nové ztrátě milené ženy ' seděl Orfeus sedm měsic,Íl 
zarmoucen-na , břehu Strymona pod širým nebem bez jídla a pit~, 
všeliké radosti a rozkoše jsa zbaven; pak odebral se do hornatější 
pusté krajiny Rhodopy a Haema, kdež potřeštěné ženy z průvodu 
Bakchova jej roztrhaly.1) Rozervané údy Orfeovy pochovaly MUSY v Pierli blíže Olympu, hlava však Jeho a lyra pluly po vlnách Hehra 
;až do moře a odtud k ostrovu Lesbu, kdež u Antissy pohrobeny 
jsou. Tu pak kouzelnou lahodností svou naplnily ' vše vůkol, tak 'že 
blíže místa tohoto i slavíci líbezněji než jinde klokotají. 

2. T ham y r i s (@á(LW!f.::;, att. @lXf.L1)~lX::;) lest velezkušený pěvec 
thrácký, jenž před knížaty nebo lidem, při slavnostech shromáždě
ným opěvoval hrdinské činy minulosti. Musy potrestaly jej slepotou, 
poněvadž kdysi se vychloubal, že by zpěvem i nad nimi zvítězil (ll. 
n 594 nn.). Podle pozdějších básníků trpí Thamyris za zpupnost 
,svou i v podsvětí, jsa takto protivou zbožného Orfea. 

3. Neméně slavní než Orfeus a Thamyris byli i jiní pěvci 
thráčtí, kteří se sice nehonosili zpěvem umělým a vznešeným jako 
Thamyris, ale prostonárodními písněmi po celé Helladě a ostrovech 
:srdce souvěkovců svých při rozličných příležitostech, radostných 
i trudných, libě rozehřívali. K těmto pěvcům počítají se L i n o s, 
-syn Musy Uranie, I a lem o s, syn Musy Kal1iopy, pěvec písní tru
chlivých, a li y m e n a i o s, syn Musy Uranie nebo Terpsichory, 
pěvec písní svatebních. Mimo tyto pěvce jsou proslavení též O len 
(.QA:'ÍV ), M u s a i o s a Pam f o s. Ve starších podáních pokládají se 
také ti o m e r o s a Hes i o d o s za osoby mythické. ' 

III. Heroové, umění výtvarného a stavitelského. 

1. D a i d a los (t. j. umělec, od olXloaAAro) jest znalec umění 
stavitelského i sochařského. O něm se vypravuje, že zhotovil na 
Kretě labyrinth pro Minotaura a že byl dovedným hotovitelem soch 

' (~óava = olXtoaAa). Pověsti o Daidalovi rozšířeny byly po Kretě, At-

1) Obraz to zuřivých bouří zimních, kterýmiž všeliký radostný zpěv a libý 
'hlahol v přírodě zaniká; neboť Orfeus a lahodný jeho zpěv jest obrazem uchva
.cujícího plesání jarního a navracejícího se světla. 

13* 
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tice, Italii a Sicilii, ale nejstarší zdají se býti pověsti k ret s k é .. 
Dle podání attického narodil se Daidalos v Athenách, a otcem jeho 
jest Eupalamos nebo Palamaon (t. J. zručný, umělý) z rodu Erech
theovců. Učeň jeho Tal o s (TáAros), syn Perdiky, sestry Daidalovy, 
byl tak dovedný a obratný, že by málem i mistra svého byl před
stihl: proto svrhl jej Daidalos s akrdpole a uprchl, pro zločin tento 
od areopagu jsa odsouzen, na Kretu ke králi Minoovi. Avšak záhy 
popudil proti sobě i Minoa, jenž jej konečně uvrhl do vězení. Proto 
zhotovil i sobě i synu svému Ikarovi umělá křídla, aby společně přes 
moře mohli prchnouti. Daidalos sice přiletěl šťastně do SicUie (neb 

Italie) , ale Ikaros přiblížil se v letu 
příliš blízko ke slunci, vosk křídel 
jeho se roztekl a on spadl do moře~ 
kteréž po něm ikarským jest nazvá
no (Verg. Aen. VI 14 nn., Ov. Met. 
VIII 152-259). - Na reHefu chova
ném ve vi1le Albani v Římě (obr. 93) 
zobrazen Daidalos, kterak dodělává 
jedno křídlo pro sebe, kdežto druhé, 
již hotové, leží na zemi. Před ním. 
stojí Ikaros s křídly již připevněný
mi. Zeď, jež tvoří pozadí, značí vě
zení, ve kterém práce byla konána. 

2. Umělí stavitelové, podobni" 
Obr. 93. Daidalos a Ikaros (ve Daidalovi, jsou ještě T r o fon i o S 

ville Albani v Římě). a A gam e des. Pověsti o těchto 
umělcích rozšířeny byly zvláště v· 

Elidě, v Arkadii a Boiotii. Mimo jiné velikolepé stavby, zvláště t. 
zv. »pokladny«, vskutku však hrobky (v Ochomenu, Hyrii, Elidě), 
zbudovali též chrám delfský, začež Hm Apollon sedmého dne po 
dokonání stavby sladkou smrt popřál. Po té byl Trofonios v Le-

. badei ctěn jako Zeus Trofonios společně s Demetrou a Persefonou_ 
. a měl zde také zvláštní věštírnu. 

I. 

l 
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Úvod. 

V, eškeren život národa římského rozvíjel se zpús~beln podstatně' 
jiným než život kmenů heUenských. Nestejné podmínky tohoto 

rozvoje měly ovšem i nestejné následky jak vůbec, tak í v názorech 
náboženských. Národové staroitalstí zajisté , neměli té čilé smy'si
nosti a svěží obr'aznosti, Hžto tak hojně byli nadáni kmenové 
hellenští, u nichž s obzvláštnímI vlastnostmi těmito sloučen byl ne
rozdílně zároveň i přirozeriý krasocit. Mimo to hyly také i místn'í 
podmínky života kmeml italských rozvoH duševních vloh jejich 
mnohem méně příznivy neŽli utěšené kraJe i zelnépisnou polohou 
svou nad míru vynikající liellady. Z těch příCin zajisté snadno jest 
se domysliti~ že tito národové u věcech náboženských víc e k 1 o
n i I i s e k e k u I t u a k n á b o ž n o s t i, t. j. k při s n é m II v y
k on á v á ní n á b o žen s ký c 11 ob řad ů, jimiž by přízeň bohů 
bu'ď se udržela neb získala, nežli k mythologii. Pozorujme již, za 
jakými podmínkami a kterak rozvíjely se náboženství a mythologie' 
Římanů. . 

Řím povstal nejspíše sloučením dvou osad, z nichž jedna zří
zena byla na hoře palatinské, druhá na návrších quirinálském a ' 
esquilinském; první byla původu 1 a t i n s k é h o, druhá s a b i n
s k é h o. Náboženské pojmy Latinů a Sabinů, jakožto kmenů pů':' 
vodem si příbuzných, byly ovšem podobny, tak že snadno v jedno 
se sloučily, když tito kmenové sami se sjednotili; ano podobnost 
tato tak jest veliká, 'že u mnohých bohů římských nelze na jisto 
určiti, zdali latinského jsou anebo sabinského původu. 

Kromě Sabinů měli na Římany veliký vHv E t r II s k o v é, 
kteří za ' dob nejstaršich svou zvláštní, značně vyvinutou a holovou 
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vzdělaností velice vynikali nad nevzdělané sousedy své. Etruskové, 
nejsouce s oběma prvějšími kmeny příbuzni, přinesli dílem některé 
bohy nové, obzvláště však četné náboženské obřady do nábožen
ství j~jich. 

Nejbližší příbuznÍ, Římanů, Latinové, byli otužilí pastevci a rol 
níci. Život jejich byl tedy prostý, a takovéž i náboženstvÍ jejich; 
ctili! po přednosti b o h y pří rod n Í, kteří ochraňují požitky polni 
a žehnají stádům (Faunus, Pales} Dea Dia, Saturnus a pod.), a 
jakožto ochránce života rod i n n é h o ctili obzvláště Penaty a 
Lary. R.ozumí se samo sebou, že Latinové tento svůj nlrav, tyto 
své bohy a prostý způsob jich uctění i do Říma přinesli a na mnoze 
i pak ještě zachovali, když národ řhnský valně již byl vzrostl 
v moci a slávě. Proto zachovaly se až do pozdních dob některé 
prosté slavnosti venkovské, jako Luperkalie, Saturnalie a pod., ač 
užívaným při nich obřadům nikdo již nerozuměl. 

Jakož . pak klnenové italští, prve než obec římskou založili, 
mimo přírodní bohy rolí a lesů také bohy rodinu a domácnost oehra
ňUjkí se zvláštní pečlivostí ctili, tak vzešlo u nich, když v Římě 
byli se sjednotíli, velmi záhy i uctění bohů, kteří celou obec jako 
velikou rodinu chrání; ano tito ochranní bÚ' h o v é státní 
tím větší docházeli úcty, čím více vzn1áhala se obec, tak že brzy 
vynikli nad všecky bohy ostatní. Takovými bohy jsou J II P pit e r, 
zakladatel a nejvyšší bůh a ochrance obce římské, Ma r s, bůh 
války, otec F(omulův a takto i otec národa římského, pak Q u i r ·j .. 
n u s, jin)r bůh války, ochránce osady na Quirinále. To byla nej
starší trojice božská v Římě ctčná. K nim záhy přistoupili Jan tl s, 
bůh veškerého počátku a Ves t a, bohyně rodinného krbu jako 
základu oboe a státu. Kruh těc.hto božstev záhy, t. j. již v době 
královské, se rozšířil tím, že k nim přistoupila Jun o, ochrankyně 
žen, jakož i božstva, ochrařlUjící pole a stáda (jako S a tur n u 's, 
Co n s II s, F a u n u s, S i 1 van II s) nebo sídlící v řekách a prame-
nech (N e p tun u s a j.), bůh ohně Vol ca n II s a pod. Tito 
boh0'vé nejstarší doby nazývali se di indi,!?;etes} t. j. bohové 
dOlnácÍ, prvotní, a lišili se přesně od bohů, kteří teprve později, 
když již kruh bohů prvotních byl uzavřen, k nim přistoupili; ti na
zývalise di novensides, t. j . bohové noví. Tito noví bohové byli pů
vodu dvojího; jednak to byla božstva, uctívaná v Ita1ii od kmenů 
italských, anebo božstva řecká, převz'atá z řeckých měst v ltaliL 
Mezi nejstarší nová božstva původu italského patřila Min e r v a 
a D i a n a, mezi božstva řeckého původU A p o II o a Cer e s. 

201 

Uctění nejpřednějších bohů těchto bylo základem náboženstVÍ 
řhnského; tento kult upravil prý a obecnému zřízení- přizpůsobil ná
stupce R.omulův Nu nl a. Ont ustanovil kněze 3.t kněžky, aby lněh 
péči o pravidelné a stálé uctění těchto bohů. KněŽÍ jednotlivých 
bohů nazývali se fl a Itl in e s, a to kněží Jovovi, Marto~i a Quiri
novi f I a mill es rn a i o r e s Olamen Dialis, f. A1artialis, f. Quiri
nalis), kněží bohů ostatních však f I a min e s min o r e s. K uctění 
Marta byli mimo to ustanoveni tak řečení S a 1 i o v é a k uctění 
Vesty sbor Ves tál e k (virgines Vestales). KněŽÍ:, kteří nepřáte
lům způsobem slavným válku vypovídali a smlouvy a mír za lid 
uzavírali, nazývali se f e t i a les. Nejvyšší dozorstvÍ: nad všeli
kými obřady nábož'enskými měli pontifikové (pontifices), a nejpřed
nější z nich jmenoval se p on t i f ex m a x i m u s (o povinnostech 
jeho viz Liv. I 20). Za doby královské měl někteTé, zvláště uctěni 
J ova týkaj-ící se obřady náboženské na péči král sám, na místě 
něhož po vypuzení králů volen býval tak řečený r e x s a c r 0-

rum, neboli r e x s a c rif i cul u s. Mimo to byl ustanoven sbor 
a u g u r ů v, kteří ze znamení nebeských, jako z hromův a bleskův. 
pak z letu, křiku a žraní ptáků vůli bohů vykládali a zjevovali. 
Tak zvaní h a r II s p i k o v (- (harusvices), kteří z vnitřností oběto
vaných zvířat věštili, byli Etruskové, kteří časem do Říma se po
volávali a · později zde se i usadili ; vážnost jejich byla mnohem 
menší než augurův.i) 

Mimo pří rod n í a stá t n Í bohy ctili Římané také přečetné 
abstraktnl~ hlavně mra v n í pojmy . jako samostatné bytosti bož
'ské, jako jsou ;'· vi1:tus "(Mužnost, State~nost), Collcordia. (Svornost), 
Pudicitia (Cudnost) a t. p., zosobňujíce však zárovetí i jiné rnnohé 
vlastnosti a pojmy~ jako Fessonia (Umdlení), Orbona (Si roba) a t. d. 

ZvláštnÍ' důležitost pro rozvoj náboženstvÍ římsk~ho přikládati 
sluší sousedství Římanů s Řek y. Počátky vlivu řeckého, ovšem 
dosti slabé, pozorují se již za doby Tarquiniů ;mnoheln vydatněji 
však než vzdělanost vzdálené Iiellady působila sousední Kampanie, 

, Sicilie a jižní Italie, osady to, jež řeckou vzdělaností zahy vynikly. 
Řekové v Italii obývající ctili však obzvláště Apollona, Poseidona, 
Henria~ Demetru, Persefonu a Dionysa, takže l1ctění těchto bohů, 
zvláště Apollona delfského, velmi záhy do Říma přišlo, jakož 
i uctění někteľých heroů, zejnléna pak uctění Dioskurů (viz 
str. 136), jimž 1'. 304 př. Kr. chrám se postavil, když rytířové 

1); Širší výklad o kněžích římských jest II Velišského. Život Řekův a Ří
manův ~ 74. 



římští za ochránce své je přijali. A tak přešlo ctěnÍ: i jiných ještě 
četných bytostí božských od Řeků k Římanům. 

Dlouhý čas nesloučily se tyto cizí kulty s náboženstvím řím
ským a nebyly tedy staroří,mské pravověrnosti nijak na závadu. 
1 ;eprve když od doby druhé vá!ky punské · veškeren život Římanů 
jinými směry bráti se · počal, rozložily také náboženské pojmy 
Reků kořeny své po ',Tšech vrstvách národa římského. Tu pak se 
stalo, že sice jInéna bohů řhnských a dávné obřady při bohoslubě se 
zachovaly, avšak pojmy řecké skoro všude a ve všem ovládly. Dů
kazem toho jest mimo jiné také literatura římská, která, jakož 
vesměs podie literatury řecké se vyvinula, i do náboženství a mytho
logi,e rázu jest vesměs řeckého. Ovšem nezaniklo náboženství řím
ské v řeckém úplně, nebof mezi bohy římskými bylí mnozÍ, Jež 
nebylo lze s některými z bohův i:eckJ'rch ztotožniti. 

Znenáhla chýlilo se náboženství římské k jistému pádu. Ř Í
rtlané seznámili se s naboženstvím řeckým za 
do ·b y, kdy ž p o I i t i c k Ý i m r (.1 v níž i v o tŘe k li v val n ě 
j iz kl e s a 1, a tak se 'stalo, že· vzmáhající se mezi Řeky pověra 
a" nevěra také tl Řimanův se rozhostila, nejprve ovšen1 mezi třídami 

. vzdělanějšítni, ale pak vesměs i mezi lidem obecným. Stát arci 
snažil se přítrž učiniti vzrůstajícímu zlu, ale i lid měl za posměch 
bytOsti, v jejichž jsoucnost již nevěřil a oddával se vždy více ta
jemným kultům a pověrecným obřadům. Císař Augustus snaiW se 
sice některé staré obřady a slavnosti obnoviti, i dal za túu příčinou 
mnohým ·starým bohům chrámy zbudovati a hleděl cizí bohoslužbu 
co nejvíce obmeziti, aby takto navrátiti se nlOhlo staré náboženství 

. a s ,hím i dávná zbožnost a mravnost: avšak všecko úsilí vládců, 
všecky snahy filosofůy nebyly. již s to, aby zadržely pád podvráce
liého v základech sV~'chpohanstvi, a tak rozptýlily se i mocné 
postavy bohů římských v rozhřívajícím světle učení Kristova jako 
lehké, bledé mlhy nad jezerem, anebo jako krásné sny, které prchají 
před světlem růžovým, na něž však i za dne ráda si vzpomíná mysl 
toužlivá. 

ť 
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'A. HOHOVÉ . 

1. Bohové vyšší. 

1. J u P p,i,t e r. 

(Iiipplter, lupiter, Diespiterj· 

J mé n e mi) i v Sr Z n a m e m podobá·se 'júppit~r Římanllv 
řeckému Diovi, avšak Juppiter · jest Dia vel e bIJ ě fš í. Dle jména 
jest Juppiter sv· ě tl y bůh vůbec·, a proto i otec a . vládce ,t:ebes, 
odriěhož původ · mají všecky zjevy nebeské, jakO blesk á ' hrom 
a. FulniiTilitor, TOliatls, Tonitrualis), déšť a jasno (Pluvíus,Seretlas, 
Ser'e'ťlator) , a ovšem i světlb nebeské (Lucetius). Za nejstarš(c'h 
dob, Jakož Se podobá, rieodvózoval se původ Jov~ italskéhbdd ·žád
ných . rodičů,nýbrž svrchovaný tento bůh stkvěl se sáms~bbu 
v světlé velebnOsti; vládna s výšin nebes všemu míru; a takto již 
jésf bytost Jovova bytosti Diovy vel e b něj š í. Pozdějl ·tePry, 
když seznámili se Italové s mythologií řeckou a podobu J?va 
s Diein' seznali, báji! o se, že rodE~i J ovovými j sou S a t II r Jl u s' a 
Ops', ·kteří ztotožňovali se s Kronem a I-<heou ŘeklI; dále bájilo se, 
že -~jest Jun o jeho manželkou a M i ne r v a dceří. . ~ 

. Jako rilOcný hromovládce metá J uppiter pravicí svou' hró~ 
mový· kámen na zemi, a místo, na kterémž blesk jeho dopádne, 
Jest mu " posvěceno. Proto bylo zvykem, aby na takovémto ' místě 
pontifikové (pontifices) za ur~itých obřadú otvor bleskem ' po
vstalý zahrabali. Tomu lSe říkalo »pochovati blesk« (fulgu,r con
dere). Pak se místo opatřilo kolkolem obrubní (puteal) a často 
i . oltář se ·· tu zřídil. Nejználnější byl tak řečený puteal Libonis 

1) Jméno juppiter vysvětluj~ sice Cicero ve smyslu i u van s pat e r (a iuvando 
1:uvans pater Cic. de nat. deor. 11 ·25, 64), avšak patrně souvisí kmen genitivu lov i s 
(také· čte, se Dom. lovis v'e zlomku Enniově u Apuleja De deo Socr. p. ,42) s kmenem 
slova Z8Vs. anoť známo, že ~l1ísto řeckého ~ v latině j nastupuje, jako 1:ugum ze 
tvyóv. Slovo Z8VS pak (aiol. L18v'~y jest téhož kmene jako L1~ó~ (gen. k Z~út;)~ .die8. deus. 
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na foru v Římě. Také mělo se za to, že lze určitými obřady blesk 
s nebe svolati (I. Elicius), o čež Numa častěji prý se pokusil; 
ale Tullus liosti1ius zaplatil takovýto pokus životem (Liv. I 20, 
31, Ov. Past. III 285 nn.). Bůh déšt sesílající zúrodňuje také 
zemi, a hromovládc.e ničící vše bleskem svým jest takto zároveň 
i bohem dobrotivým, jemuž za tou přícinou za velikého sucha 
konaly se prosební průvody, při nichž tak rečený deštný kámen 
(lapis manalis) do města se vlekl, aby takto rosa nebes na zemi 
se vyvábila (aquaelicium). 

Jakož pak panuje Juppiter nad veškerou přírodou, tak řídí též 
osudy bohův i lidí, a v tom smyslu pěje o něm řIoratius (Carm. I 
1.2, 14 nn.): 

.... qui res hominum ac deorum~ 
(Jui mare ac . terras variisque. mundum 

temperat horis. 
Vnde nil maillS generatur ipso 
nec viget qllicquam simile aut secundum. 

Na vůli Jovově závisí osudy jednotlivcuv i celých národův, a 
poněvadž lidem jako otec vlídně vládne, nazývá se Optimus Maxi
ÍiillS . (Cic. de re publ. II 20, 54). Ze všech obcí a státův oblíbil SI 

J uppiter nejvíce ří:ši římskou, a v středu jejÍm na Kapitoliu obýVaje, 
chrání ji vševládnou rukou svou (I. Capitolinus). aby rozšířiti se 
mohla a vlásti národům celého světa. Pod ochranou J ov ov ou ubírají 

' .. se vojska římská do bójúv, a pomoc jeho vymáhá jim všUde vítězství 
(Stator, Victor). Juppiter jest jako řeck~' Zeus ol:hrancem všeli
kého mravního řádu v životě lidském: chrání manželství, příbuzen
stvÍ, pohostinství a právo mezinárodní, bdí nad přísahou, snIlou
vami a nad majetkem, pročež i mezní kálnen jest mu zasvěcen. Stá
lou jeho družkou jest Pi des (Věra), která s ním na Kapitoliu 
obývá; ano J uppiter sám jmenován bi'vá D i u s f' i d i u s jako 
ochránce smluv a spolkův, ačkoliv jinak byl ctěn Dius Pidius na 
Quirinále jako samostatná bytost, která z podstaty Jovovy se od
dělila. 

Bůh, jenž takto řídí osudy lidské, zna také budoucnost a zje
vuje ji lideln rozličn~rmi znameními. jako hrome1Jl a bleskern, le
tem nebo hlasenl ptákův, sny a pod. 

Poněvadž jest Jl!Ppiter nejvyšším· ochrancem státu římského, 
bylo při všech důležitějších, života veřejného se týkajících podnik
nutích a událostech J ovovi kapitolskému obětováno, buď na poděko
vání za pomoc a ochranu poskytnutou, anebo aby zdaru a štěstí za-

T 
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mýšleným podniknutím se vyprosilo. Když jinoch římský, poprvé 
v togu lnužú svobodných (toga virilis) jsa oblečen, do života veřej
ného vstupoval, ubíral se na Kapitolium, aby tanl Jovovi se poklonil 
a požehnání jeho se doprosil. Když konsul slavný úi:ad svůj nastu
poval, odebral se na Kapitolium, aby ~vrchovanému ochranci obce 
římské <u přítomnosti senátu a lidu slavnou oběť učinil. Před po- . 
četím války dochá~e1i vojevlldci do slavné svatyně Jova kapitol
ského, aby obětovali nejvyššímu správci valky a od něho modlit
bami a sliby VYPl~OSi1i vítězství; když pak · vítězně domů se 
navrátili, dojížděli v slavném, velikolepém průvodu (triumfu) ku 
chrámu Jovovu, aby dárci vítězství pokorné díky vzdali a vavří
nové věnce své na klín sochy Jovovy složi!!. Na Kapitoliu blíže 
chrámu J ova Dobrotivého a Svrchovaného byla starobylá svatyně 
J ova Peretria (Illppiter F eretr,žlls) ~ kdež ctěn bůh v podobě prostého 
balvanu křemene (silex). Zde byla obětována Jovovi Peretriovi 
(a ferendo~ quod pacem ferre putaretur) nejskvělejší kořist (spolia 
opima), oruží to, jež vítězný v ů d. c e římský llepřátelskénlU 
v ů d c i v souboji odňa1.i ) 

Mimo takovéto nahodilé slavnosti ustanoveny byly v Římě 
i jiné s I a v n o s t i stá I é k uctění Jova. Z nich zvláštní zmínky 
~aslllhují tak řečené hry ř í m s k é (ludi Romani), kteréž konaly 
se v polovici měsíce zářÍ<. Původně trvaly nejspíše pouz1e jediný den 
(13. zářO, lesku jejich přibývalo však stále, tak že na př. za doby 
Augustovy slavily se po 16 dní, a to od 4. do 19. září. Skládaly se 
ze slavné oběti (epulum lovis, 13. září), ze slavnostního průvodu 
městem (pompa) a z rozmanitých her a zápasů pořádaných ve ve
likém cirku (circus maximus). Ani hry divadelní nescházely. O slav
nosti té býval lid na obecní útraty vyčastován. Menší slavnosti byly 
hry pie b e j s k é (ludi plebei>) konané o dva měsíce později, pů
vodně také jen jeden den (13. listopadu), později až 14 dní, od 4. do 
17. listopadu. Zřízení jich bylo podobné jako II her předešlých. 
O hry římské pečovali aedHové kUľu1ští, plebejské byly zůstaveny 
aediliun plebejským. Podobná slavnost jsou taj< řečené Per i a e 
Lat i II a e na počest Jovovi jako ochránci spolku. latinského. Při 
této slavnostr, kteráž konala se na hoře albanské (mons Albanus)~ 

1) Spolia opima byla velice řídká. První získal Romulus, zabiv krále caenin.., 
ského Akrona lLiv. I 10), po něm pak pouze dva konsulové římští A. Cornelius 
Cossus a M. Claudius Marcellus dosáhli stejné cti. První z. nich přemohl r. 428 

. pi. Kr, krále vejentského Tolumnia (Liv. IV 19 n.), druhý zabil r. 222 v souboF 
Viridomara (n. Virdumara), krále Insubruv (Plut. Marc. 8). 
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přítomni bývali všichni úřadové Hm.ští, a konsulové se z~stuPcÍ 
měst latinských Q1;>ětovali Jovovi bílé . býky. Slavnost tato neměl~ 
sice dne určitého, ale konsulové musili ji vždycky pořádati dřÍ\.:~, 
než do války odešli. 

Jako bohu nebes byly J ovovi zasvěceny . idy (Idus) každého 
. měsíce, 1. j. dni, na které připadl úplněk. Proto v tento den obětoval 
kněz J ovův (flarnen Dialis) svému bohu skopce. Na počátku jara a 
pO žních ctili rolníci latinští dárce deště a pohody prostou · slavností 
venkovskou, a nějaký čas před vinobranfm (dne .19. srpna) konala 
se povšechná slavnost, vina/ia, po celém Latiu, jejímž účelem bylo 
prositi J ova za zdar vína dozrávajícího. Také první otevření sudu 
vykvašeného vina slavilo se na jaře (23. dUbna) ku poctě J ova, a 
~ tato slavnost nazývala se vinalia (srov. v~'še str. · 108 IIt{}o{yux 
u Řeků). 
. Ještě zmíniti se třeba o V e j o v o v i (Veiovis čili Veáiovis), 
jenž měl svatyni na KapitoUu na místě, jemuž říkalo se »m e i i 
dvě m ahá j i« (irder duos lucos) .. a jinou na ostrově řeky Tibery. 
Bytost jeho byla již starým dosti záhadná. Zdá se, že to byl vlastně 
bůh podsvětí; aspoň byl vzýván spolu s dušemi zemřelých (Ma
nes). Poněvadž však v svatyni jeho na Kapitoliu stála dřevěná socha 
mladistvého boha, která držda v ruce šípy, a vedle ní socha kozy, 
·soudilo se později, když řecÍ{é bájesloví proniklo do Říma, že tu 
zobrazen mladý Juppiter, jenž byl v dětství vyživen kozou (v. výše 
.str. 22; srov. Ovid. Past. III 429 nn.). Vskutku však tato socha 
představovala boha podsvětního , šípy svými lidi usrnrcujídho; koza 
byla zvíře, podzemním bohům zasvěcené. 

2. Jun o. 

(luno). 

Juno nebyla pllvodně pokládána za choť Jovovu, nýbrž byla to 
ochranná bohyně žen; jako každý muž měl svého Genia (v. níže 
str. 224), tak měla každá žena svou Junonu. Tento původní v"f'
znam udržel se i v dobách pozdějŠích.1) Jméno bohyně sOUVIsí 
s kmenem iu·· , ktrfÝž jest ve slově iuve1lís; značí tedy luno bohyni 
»mladistvou«. Z iěchto četných Junon vytvořila se znenáhL:r bo-

' hyně zvláštní, ochrankyně veš ker Ý c h žen; a teprve vlivem báJÍ 

1) Tak na př. ~tával ve Faleriích v Etrurii oltář, věnovaný Gemo A-ugusti et 
T . Oaesa1'is, I ~b no ni L iviae (Corpus inscriptionum Latinarum XI 3076). 
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řeckých spojena tato Juno s Jovem a ztotožněna s tIerou. Poton1 
ovšem p ů vod Junonin udával se podobně jako u Řeků Heřin; 
neboť jest prý i ona sestrou .J ovovou, a tedy dcerou SaŤilrna (proto 
nazývá se také Saturnia) a Opy (Ops, Rhea). 

Působení J unonino zasahalo hla vně a obzvláště do života lid
ského i veř,ejného i soukromého. Bylať zajisté i Juno och ran i
tel k o u říš e ř í m s k é, jako J uppiter, s nímž .na Kapítoliu spo
lečně byla ctěna jako J II 11 o Ca pit o 1 i n a. (O prvotnÍ1n záští 
Junonině proti Římanům jako potomkům TrOjanů a o smíření 
s nimi Hor. Carm. III 3, 17-56. Názor tento mohl ostatně vznik
nouti pouze tehdáž, když Rímané, seznavše báje řecké, pOkládali 
sebe za potomky Trojanův.) Jakožto svrchovaná ochranitelka mě
sta a říše římské nazÝ'vala se Juno také R e gin a a S o s pit a. 

Stejně blahodárné jest působení J unonino v životě soukromém 
a v tiché domácnosti, a tu pak jest zvláště ochranitelkou ž i v o ta 
žen s k é ho: ona chráni i pannu í manželku, a nazývá se proto 
V i r gin e n s i s i M Cl t r o na; jejím původeln dějí se sňatky 
manželské (P r o 11 u b a, I u g a, I u g a I i s, D o m i d u c a). Juno 
jest také pomocnicí při porodu a nazývá se za tou příčinou L u
cin a (Ovid. Fast. nI 247 nn.), podobajíc se i takto lieře EiIeithyi 
(srov. str. 27). Proto ctily ovšem Junonu zvláště ženy jako ochra
nitelku svou a v den narozenin ' oběti jí činily. 

Juno byla uctívána též jako bohyně měsíční; proio byly jí za
svěceny všechny Kalendy. Každého prvního dne v měsíci prohla
šováno bylo v Římě na Kapitoliu, na který den (zdali na 5. či 
na 7.) připadnou Idy, při čemž konána oběť Junoně. fVlěsíc červen 
nazván podle ní lunius, v někter-:(rch obcích v Latiu slul lunonius 
nebo lunonalis. 

Ku poctě Junony slavily ří!mské ženy (matronae) zvláštní slav
nost, již nazývaly Mat r o n a I i a. Ustanovený čas její byl první 
den měsíce března; proto jmenoval se tento den K all e 11 d a e f e
rn i n a rum, a to proto, že prý Romulus toho dne manželství usta
novil (Ovid. Fast. III 179 nn.). V den slavnosti putovaly ženy, hlavy 
věnci si ozdobivše, ku chrámu J unony Luciny na hoře esqui1inské 
a obětovaly jí ve svatyni její květiny, za požehnání a štěstí v man
želství ji prosíce. Téhož dne rozdávaly dary otrokyní,m svým a 
dostávaly i samy dary od manželův a příbuzných. Podobnou slav
ností ctila se J u 11 o C a pro t i n a sedmého dne července (nony 
kaprotinské) , a při této slavnosti klaněly; se jí paní i otrokyně spo
lečně. 
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Starobylý byl kult Junony v Lanuviu. Tam ctěna Juno pod 
jménem luno Sospita Mater Regina jako vládkyně celé obce. Když 
Římané připojili Lanuvium k svému státu (r. 338 pře Kr.), ustano
vili, aby konsulové římští přinášeli tam každoročně obět Junoně 
(Cic. pro Murena 90). Později dokonce postavili Jllnoně lanuvHské 
dorský chrám na. zeleném trhu (forum holitol'ium) \' Římě. Juno 
lanuvUská byla bohyně bojovná; byla ozbrojena kopínl a štítem, 
místo brněním byla oděna kuží kozí, je~Hž hlavu s rohy měla jako 

přílbu. 
Zasvěcena byla Junoně . II II S a, později také páv. 

3. Minerva.' 

(Minerva,) 

Min e r va nenáležela puvodně k domácím bohůln řhnskýnl 
(di indigetes), nýbrž kult její byl~ a to již v době královské, pře
nesen do Říma z některé obce ltalské. Jrnéno její souvisí se slovy 
mens, memini, a označuje ji jako bohyni myslící, důmyc;lnou a 
umělou.i) Takto }est panenská (innupta Verg. Aen. II 31) Minerva 
obzvláště bohynÍ: · m o u d r o s t i, kteráž všeHk1Tm uměním a ře
meslům lidi vyučila, nejen umělým prácem ženským, ale i nej-
rozmanitějším řemeslum a uměním mužským, jako !ékařství (A1í
nerva A1edica), řezbářství, hudbě, valchářství, obuvnictví a pod., 
pročež také výtvarná díla umělecl(á i řemeslnická vůbec opera 
Minervae se naz~lvají. (Odtud vysvětluje se smysl mnohých prů
povědí a rčení jako: omnis Minel'vae homo, t. j. dov,edný, mnělý; 
invita l\1inerva, crassa n. pingui Minerva aliquid facere, t. j. ne·· 
uměle; když nezkušený v nějakém umění zkušeného něčemu učiti 
chtěl, říkávalo se: sus Mincl'vam t. docet -- a pod.) 

Za pozdějších dob přenesly se i nĚ~které vlastnosti řeckt: Pai--
lady na Minervu, a takto bájilo se o Minervě boj o vn é (A1. pug
nax Ov. Trist. III · 9, 7), kteráž vítězství a kořist . dává (Liv. XLV 
33) .. Jakož pak u Rekuv Pallas a Poseidon společně 'i;'ntuo/, se na
zývali, ' tak bývá také u Římanů Minerva společně s Neptunem 
jm'enována (Liv. XXII 10, 9). Jako řecká Pallas Athena byla později 
také Minerva pokládána za puvodkyni olivy (inventrix oleae (Verg. 
G. I 1, 8). - Soehn Pallady (palladium) přinesl prý Aeneas po 

1) Tak vykládali si již staří: Arnobius I1l 122 Minerva quasi Meminerya 

Paul. p. 123 Minerva, quod bene moneat. 

Obr. 92.~Orfeus a Euridyke (v Neapoli). 



209 

zboření T roje do !taHe, a toto palladium chovalo se uvnitř svatyně 
Vestiny v Rímě jakožto záštita města (v. níže str. 214). 

K uctění lVHnervy slavila se od 19. až do 23. dne hřezna pěti'": 
denní slavnost/) již říkalo se Ouinquatrus (Ov. Fast. III 809 nn.). 
Účastnila se jí zvláště školní mládež, kteráž oslavovala prázdniuy, 
dále dívky ženským pracím se učící, řemeslníci a umělci vůbec . 
Slavnost počala prvního dne obětí, ostatní dny (aspoň za dob císař
ských) pořádány hry gladiatorské. Mimo tuto eětidenní slavnost 
Minervinu slavily se od 13.-15. června ti-ídenní QuinQuatrue, zvané 
proto menší (Ouinquatrus minores, nebo minusculae,. Ov. Fast. VI 
651-710). Náležely úplně pištcům (tibicinesJ, kteří byli činni vři 
obětech a slavnostech státních. Oblečeni jsouce v dlouhé, na '~em 
splývající roucho, tropili v zak uldení roznlanité žerty po městě, 
{}slavujíce Minervu jako ochránkyni svou. 

Juppiter, .Juno a Minerva ctěni byli jakožto božstva kapitolská 
:společně ve velkolepém chrámě na západním vrcholku kapitolském, 
kterýž počat jsa již od králů (Liv, I 38), zasvěcen byl v prvnÍln 
roce republiky římské. Skládal se po způsobu etruském ze tří cell; 
v prostřední ctěn byl Juppiter, jemu po pravé straně Minerva, po 
levé Juno. Ač byl chrám pozdě.it někoHkráte přestavěn, ponecháno 

'přece vždy původní rozdělení. l3ylo to posvátné středisko nejen pro 
.Řím, nýbrž i pro (;elou říši římskou. 

4. Ma r 8. 

(Mars, Ma\'ors, Mamers, Marmar.) 

Nejvznešenější a nejpřednější z bohův římských po Jovovi jest 
1\1 a r s, bůh války, J uppitcr, l\1ars a Quirinus jest jako trojice 
ochranných bohů Říma, pročež také kněží těchto bohů (flamines) 
byli nejpřednější. Mars jakožto otec Romulův jest otcem národa 
římského (Mars pater, Maspiter)) a proto i jeho ochráncem. On jest 
především bůh válečný, jenž milý národ svůj ve válkác.h provází od 
vítězství k vítězství (Gradivus, Victor J. Za tou příčinou vstupoval 
vojevůdce, nežli do války se odebral, do regie na foru, kdež byly 
posvátné zbraně Martovy uloženy, a posvátnými štíty boha toho 
(ancilia) a jeho kopím pohybuje1 volal: Nlarte bdi! (Mars vigila!) 

1) Původně trvala pouze jeden den, totiž 19. března .. Den tento, pátý po iduícb 
březnových, zval se quinquat1'uS, odkudž i jméno té slavnosti. Později zapomn.ělq 
·se na příčinu tohoto názvu a konána slavnost' pětidentJí v domněrwe, že jméno 
.samo k tornu poukazuje. 

Mythologie Řekův a Římanův, 6. vyd. 14 
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Také slibovala se druhá kořist 1Vlartovi, ale první Jovovi Fere
triovi. - SYlnbolem Marta bylo kopí, (quiris) po sabinsku curis)) 
pročež se Mars také Q u i r i n II s nazývá. 

K uctění Marta bOjovného slavily se rozličné hry a zápasy, 
zvláště tak řečené e q ti i r r i e (equirria)) t. j. dostihy koňské, 
vždycky dne 27. února a 14. března (Ov. Fast. II 859, III 517).-
Místa, na kterýchž vojsko se cvičívalo, byla Martovi posvěcena, 
zejména pojmenované po něm pole Martovo (Campus Martius)) na 
kterémž každého pátého roku census se konal. ]")0 jeho skončení 
shromáždil se zde Ud znova ve vojenském seřadění; kolem něho 
byla třikráte vedena obětní zvířata, vepř, ovce a bj'Tk, kt,erá potom 
byla Martovi obětována (suovetmll'llía). Touto očistnou obětí ([u
stratio) byl veškeren národ očištěn. 

Význam Marta jako boha války patrný jest z průvodu Saliů1) 
po městě. Prvního totiž line měsíce března (Martius)) jakož i při 
jiných slavnostech nosili Saliové posvátné štíty Martovy (ancilia) 
po městě, tančÍCe a posvátné písně (carmina Saliaria) prozpěvujíce; 
při tom tloukli kovovými pruty na štíty, jež drželi v levicích. Ke konci 
slavnosti dostávalo se jim od státu hostiny tak skvělé, že v pří
sloví vešla (Hor. Carm. I 37, 2). Původ těchto obřadů, jimiž na
značiti se mělo, že válečný rok již počíná, vykládali si staří takto. 
Za časů krále Numy spadl povátný štít (ancile) s nebe na znamení 
a rukOjemství, že Řítn tak dlouho bude trvati, pokavad tento štít 
v městě se zachová. Numa dal pak ihned umělcem Veturiem Mamu
riem zhotoviti ještě jedenácte štítů podobných, aby pravý nemohl 
býti poznán a snad odcizen, a zvolil Martovi Oradivovi dval1ácte 
kněží, kteří měli štítů těchto ostříhati (Ov. Fast. III 373 nn., Liv. 
I 20). Podoba oněch štítů byla okrouhlá; uprostřed byly však 
s obou stran vykrojené, odkudž i jméno jejich.2

) Dne 19. října 
ukládala se ancilia zvláštní slavností, při níž opětně Saliové účin-
kovali, k zimnímu odpočinku na znamení, že válečný rok jest 
ukončen. 

Mars měl v Římě několik chrámů, z nichž nejstarší ležel na 
poli Martově. Nejkrásnější byl chrám lVlarta Mstitele (Mars Vltor)) 
jejž_ postavil Augustus na počest toho. že se mu podařilo pomsti ti 

1) Saliové jsou kněží Marta Gradiva, jichž počítalo se dvanáct. Jméno jejich' 
odvozuje se od salio, poněvadž při průvodu po městě posvátné tance prováděli 
(Ov. Fast III 387). 

I) Varro, de lingua lat. Vll 43 praví: a1'icilia dieta ah ambecisu) quod ea, arma. 
ab utraque parte, ut Thracum, ineisa. 
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se nad vrahy otce svého Caesara, na foru, které nově zřídil (forU"1 
AugustO. Zde byla uložena též vojenská znamení (signa militaria) . 
která ukořistili Parthové r. 53 pře Kr., porazivše Crassa v bitvě 
II K.arrh (Carrhae), ale 1'. 20 př . Kr. musili je vydati. Chrám byl 
zasvěcen teprve r. 2 př. Kr. 

V dobách těžk,rch pohrom a krutých nebezpečenství slibovalo 
se Martovi - někdy též Jovovi; srv. Liv. XXII 10 - tak řečené 
) posvátné jaro« (v(jl' sacrllm)) t. L přislibovalo se, že obětována 
býti mají Martovi všecka zvířata, ba za starších věkův i děti které 
toho jara, totiž v březnu a dubnu (Liv. XXXIV 44, 3), na svět při -
jdou. Lidé se ovšem nepobíjeli, n~Tbrž když dospěli. posláni byli ve 
zbroji přes hranice, aby sobě pod ochranou Marta nových _ sídel 
vyhledali. 

Poněvadž válka má neblahý úcinek na úrodu polní, byl vzýván 
~\1a~s; aby odvrátil od pozemků ří!11~kých hrůzy válečné, pusto
sem urody a pod. Tak se stalo, že znenáhla byla mu přičítána lnoc 
odvraceti všelikou škodu (Id osení a dobytka, rovněž i nepříznivé 
počasí a rozličné nemoCÍ. Když totiž v květnu - datum slavnosti 
ustanovovalo se každého roku zvlášť - bratří arvalští (tratres 
Arvales) počtem dvanáct) v posvátném háji bohyně zvané dea 
Dia (nejspíše Tel1us) nedaleko Ří·ma rozličné obřady konajíce za 
zdar osení prosili ~ vzývali zv1áště Marta.1

) Takto tedy chrání 
Mars národ svůj nejen před nepráteli~ ale i před všeiikou jinou po
hromou na zdraví a blahobytu. 

V zemi sabinské měl lv\ars pradávnou věš t í r n u, do donské 
podobnou, }en že věštími ptáky nebyly zde holubice, nýbrž d a t-

1) ~achovala se prastará taková píseň bratří arvalských, psaná starým metrem 
sédurnskym a ovšt:m v řeči od pozdější latiny značně se odchylujíc{ jež zní (dle 
BUchelera) Carmina lat. epigr. č. 1.): - , 

Enos, Lases, iuvate! 
Neve lue rue, Marmar, sins incurrere in pleoris! 
Satur fu, fere Mars, lirnen sali, sta berber! 
Semunis alternei advocapit conctos! 

lEn os, Marmar, iuvato! 
Triumpe! lriumpe! 

~ov i.est : N~m, La~~vé !,~mozte! Nedopusf, Marte, aby zhouba a zkáza padla na 
h~ . • Syt (jIZ) budlz, dIVy Marte! na práh skoč, zastav ránu! Semony (= bohy) 
vsechny st~~davě vzýv:! každý! N~m: Marte, pomoz! Tanči! Tanči! - Každý verš 
7piva! s~ tnkráte, a pn tom provadely se posvátné tance. Za doby císařské ani 
anraJove textu nerozuměli a proto četli píseň tu z knížek. 

-14* 
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lov é (picus). Z toho povstala pově~t o prorockém králi laurent
ském P i k o v i jejž prý kouzelnice Kirke v datla proměnila (Ov. 
M. XIV 313 nn.). 

Manželkou Martovou byla prý N e r i o (Nerio, gen. Nerienis, 
N eria; nero, sabinské slovo, znamená udatnost, sílu; srv. Suet. 
Tib. 1), a průvodci jeho Pallor a Pa vor, t. j. Bledost a Děs (Liv. 1 
27, 7). 

MiIno Marta ctili Římané také bohyni války B e Ilon II 
(Bellona, Duellona), kteráž měla chrám na poli Martově blíže 
oltáře a chrámu Martova. Před chrámem jejím stál sloup 
(columna bellica), u kteréhož za pozdějších dob fetialové na · zna
mení, že válka jest vypověděna, kopí há'zívali na pozemek, 
který představoval zemi nepřátelskou. Poknd území římské bylo 
malé, dál se tento obřad DR pOlnezí zen1ě nepřátelské, a kopí ho
dilo se do země nepřátel (Ov. Past. VI 201 nn., Liv. I 32). 

Zcela jinou bohyní- byla Bellona asijská, vlastně Ma, jejíž 
kult přenesen byl v 1. st. př. Kr. do Ř.íma z Kappadokie. fana
tičtí kněžíiejí, Bellonarži zvaní, obětovali jí pří slavnostech jejich 
svou vlastní krev, noži na rukou, ramenou i !1ohou se poraňujíce. 
Kult tento byl státem jen trpěn, avšak asi ve III. stol. po Kr. byl 
jí zřízen v Rímě ch rám, jehož polohy však neznáme. 

5. O u i r i n u s. 

(Quirinus.) 

- . Q u i r i n u s (snad tolik co kopiník, od sabinského quiris := 

kopO byl původně bůh sanlostatný, ochránce staré, sabinské osady 
na vrchu Quirinále. Byla to bytost válečná, jedna z posvátné, tro
jice božské doby nejstarší (Juppiter, Mars, Quirinus); ~ím více 
šířil se kult Martův, tím více tratil na svém v).·znamu kult Quiri
nův. Poměrně dosti pozdě, jak se zdá teprve v L stol. př. Kr., 
byl Quirinus ztotožněn s báječným zakladatelem Ríma Romulem, 
o němž bájeno, že po skončení své vlády byl na nebe vzat jako 
bůh Quirinus. 

Quírinus byl ctěn na vrchu Quirinále, kde měl svou svatyni; 
jemu ke cti slavily se 17. února Quirinalie. při nichž semu oběti 
přinášely . . Jako bůh válecný měl i Quirinu~ své Salie, počtem 
rovněž dvanáct, kteří na rozdíl od Saliů Martových zvánipyli dle 
sídla svého Collini. Zřízení jich ·přičítá se králi TuHu Hostili-ovl 

- (Liv. I 27). _"J;~.:~.t) 

6. V e s ta. 
(Vesta.) 
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Ves t a jest, jako řecká tlestia, panenská bohyně krb II a 
o h n ě k r.b o v é h o, kteráž celý dům chrání a svornost v rodině 
zachovává. Proto také v každém domě ctěna, a domácí krb, ja
kožto života rodinného střediště, u něhož veškeren dům ve švorné 
lásce se shromažďuje, byl 

. jí přiměřenýnl oltářem, na 
němž ctěna byla společně 
s Penaty a Lary. 

. Že pak obec a stát 
jsou takřka veliké rodiny, 
byla Vesta také ochranitel
kou města a celého státu 
a měla proto blíže »domu 
královského« (regia) na 

for u římském zvláštní 
_ chrám, jenž již okrouhlÝ111 
tvarem svým upomínal na 
krb, jejž zastupoval. Po 
vypuzení králltv stala se 
regia úřadovnou pontifiků, 
z nichž nejvyšší dohlížel 
k posvátnému krbu státu a 
k panenským kněžkám Ve
stiným, kteréž naz~'valy 
se Vestálkami (vir gžnes 
VestGJles). Vestálky, jichž 
bylo šest ustqnoveno, by·
dlely v rozsáhlé budově 
(atrium, Vestae) blíže chrá· 
mu Vestina a musily pilně 

Obr. 94. Vestálka (v Neapoli) 

o to dbáti, aby posvátný oheň na krbu nikdy nevyhasl, což by 
původem bylo velikého pro stát neštěstí. Stalo-li se však přece, 
že nedballostí některé Vestálky oheň nejposvátnějšího krbu tohoto 
vyhasl, bývala vinnice přísně trestána, obyčejně od nejvyššího 
kněze zbičována. Nový však oheň nesměl se ve svatyni rozžeh
nouti ohněm, jehož v domácnosti se užívalo, nýbrž rozněcoval se 
buď třením dvou dřevo sebe nebo vrtánÍJn prkna, neb i zapalova-



clmI zrcadly (speculum causticurn). Prvního března, lherýmžto 
dnem za starších dob nový rok počínal, obnovoval se oheň Ve
stin, neznámo však jakým zPůsobenľ (Ov. Fast. III 143 nn.). Sochy 
Vestiny ve svatyni její nebylo; neboť oheň byl jejím obrazem. 
Do chrámu nesměl vkročiti muž, nejvyššího pontifika vyjímaje. 
Ale ani tomu nebylo dovoleno vstoupiti do nejvnitřnější svatyně 
(penus Vestae), kde chovány byly rozličné posvátné symboly, 
jako trojské palladium, o nichž se věřilo, že zaručují bezpečnost 
státu. Při požáru chrámu f. 241 př. Kr., když se žádná z panen 
Vestálských neodvážila vniknouti do chrámu, vešel tam nejvyšší 
pontifex L. Caecilil1s Metellus a zachránil palladium; za to však, 
že uzřel, co mužské oči viděti neměly, byl prý raněn slepotou 
(srv. Ovid. Past. VI 421 nnJ. Tak uzavřen byl chrám Vestín pro 
všechny kromě panny Vestálské, že i ženy směly tam vejíti pouze 
jediný den v roce, 15. června, kdy se konalo výroční čištěnÍ. 

Vobr. 94 podáváme mladou Vestálku podle mramorového 
poprsí neapolského; několik soch nejvyšších Vestálek (virgo Ve
stalis maxima) bylo objeveno před lety při výkopech v atriu 
Vestině . 

K uctění Vesty slavily se 9. června Ves tal i E; (Vesfalia); 
byla to slavnost prostičká, Jíž ctila se Vesta jako dárkyně chleba 
vezdejšího. V ten den přinášely se této bohyni rozličné pokrmy 
na krb, a oslíci vínky okrášl~ní a c.hleby ověšení voděni bývali 
k chrámu jejímu (srv. Ovid. p'ast. Vl 309 nn.;. Proto také slavili 
ten den obzvláště mlynáři a peka řl. 

7. Vulkanus. 

(Vulcanus JI V olcanus.) 

Bobem oh n ě jest také V u 1 k a n u s. Kdežtn však Vesta 
značí oheřl krbový a blahodárné účinky ohně vůbec, znamená 
Vulkanus zhoubnnu jeho moc. Proto byl vz.ýván též jako IVlulciber ll 

t. j. lnírnitel, krotitel ohně. · 
Blíže komitia (comitium) měl Vulkanus zasvěcené rnísto (areafl 

\l olcani, Volcanal), II něhož lid ku společným poradám o zá
ležitost,ech obecných se scházíval. Již Romulus pr)f a T. Ta
tius docházeli sem, aby se o společných věcech radili. Sem stavěli 
ti, kteří bleskem dotčeni byli a dle obecné víry starověké šťastn}" 
osud očekávali, sochy své na poděkování, že šťastně z nebezpe
čenství vyvázli. Poněvadž Vulkanus byl bohem ohně zhoubného. 
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zřizovaly se mu chrámy za městem. Tak na př. jedin~T~ pokud 
víme, jeho chrám v Římě ležel na poli Martově (Liv. XXIV 10, 9), 
nejspíše blíže cirku flaminiova. 

K uctění V ulkana slavily se 23. srpna tak řečené V u I k a n a-
1 i e (Vulcanalia), při nichž pořádaly se (za dob císařských) roz
ličné hry v cirku Plaminiově. Při konaných tou dobou obětech 
házely se do ohně živé ryby, obyvatelky ohni nepřátelské vody. 
Po bitvě spalovaly se Vulkanovi na počest zbraně, na nepřátelich 
ukořistěné (Liv. I 37, 5 a i.). 

Za dob pozdějších byl Vulkanus ztotožněn s řeckým liefaistem 
a přikládána n1U proto též moc vyráběti umělé práce z kovu a pod. 

8. Jan us. 
(Janus.) 

K nejstarším bohůl11 římsk~'ln patH Jan u s. Dle pověstí byl 
Janus pravěký staroitalský bůh, jenž v Latiu (Latium) panoval 
(Verg.Aen. VIII 357) a Saturna Jovem vypuzeného vlídně II sebe 
přijal a pohosti1. Původní vJ1znaln božství toho nelze s jistotou ur
čiti. Mnozí pokládají Jana za boha slunečního, jest to však velmi 
nejisté. Spíše pravdě se podobá,že byl Janus starolatinský bůh, 
v jehož ochraně byly dvéře (ianua) a vůbec všechny průchody 
(iani). Z tohoto strážce všech vchodů stal se pak bůh veškerého 
počátku, pročež mu i začátky dní, měsíců i roků byly posvěceny. 
Na počátku každého dll e vzývali jej kněží jako dároe počátku 
dne (Janus lnatutinus, srovn. lior. Sat. II 6, 20), prvního dne kaž
dého m ě s í c e (Kalendae) obětováno mu víno, kadidlo a ovoce 
a první lněsíc r o k II jsa mu posvěcen, nazýval se mensis lani 
(Ov. Past. I 48) nebo-li lanuaríus, první, pak den tohoto měsíce, 
nový rok (Kalendae lanuariae), slavila se největší slavnost Ja
nova. V ten den oblékal se každý v roucho slavnostní, každý hleděl 
vystříhati se slov zlověstných, kteráž by zlým znamením pro celý 
rok státi se mohla, a snažil se mluviti jen slova dobrá a pěkná; 
příbuzní · a známí projevovali, si vespolek přání a posUali si -navzá
jem dárky.l) (Ov. Past. I 165 nn.) Avšak nejen počátkové střf.-

1) Pravide lným začátkem ~nového roku stal se 1. leden teprve '"od r. 153 
př. Kr. Za starších dob byl prvním měsícem roku březen, jehožto idy (i(Itl.') lid 
podobně slavil, jako se později slavily kalendY.lednové; při tom projevoval jeden 
druhému přání, aby tento rok a ještě mnohá léta ve zdraví a štěstí m·u popřáno 
bylo prožiti (ut anna1'e perennm'eque comrnode liceat Macrob. sat. I 12). Zároveň 

oslavovala se starobylá bohyně A n n a Per e n n a, ochránkyně roku, veselou 'slav'· 
ností venkovskou v posvátném háji Ježícím 1000 kroků od Říma při silniciFlaminiověll 
Popis slavnosti zachován u Ovidia Fast. III 523 nn. 
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dajících se pravidelně dob časových byli Janovi zasvěceni, nýbrž,. 
i. počátek každého díla a každého jen poněkud důležitějšího pod
niknutí v životě i v soukromém i veřejném posvěcoval se modlit
bou tomuto bohu; také při modlitbách býval nejprve on vzýván, 
a při slavných obětech obětovalo se nejprve jemu, protože ,Ptj:~ 

modlitbám nebes brány otvírá. - Poněvadž pak byl Janus bůlt 
přívětivý a' dobrotivý, na1zýval se otcem (pater~ Janus Pater). 

, Jako bohu vchodův a průchodův býval mu vhodným přízna
kem klíč, jejž v ruce třímal (I. Claviger, PatulcillS~ Clus:ius). 

Na foru římském blíže komitia měl Janus svatyni: byla! to 
dvojitá brána, která slavnostním způsobem se otvírala, kdykoliv 
VOjsko řlmské do nové války z lněsta odcházelo; potom zůstala 
otevřena, dokud vojsko zase domů 'se nenavrátilo (Liv. I 19, Verg. 
Aen. VII 607 nn., Ov. Fasti I 277). Byl-li v celé říši mír, byla 

'svatyně Janova za\' i:ena. To stalo se ovšem pří bojechtivosti Ří
manů velmi zřídka; poprvé prý za krále Numy, po druhé r. 235 
po skončení první války punské, pak třikráte za vlády císaře 
Augusta (r. 29, 25 a mezi r. fr-l př. Kr.) a jednou za Nerona.1

) 

V. bráně (snad ve v"-,Tklenku po straně) stála na sklonku republiky' 
bronzová socha Janova. 

Vyobrazován b~rval .Janus se dvěma oblič,eji, tak že stejně 
před sebe i za sebe pohlížel (Verg. Aen. vn 180; bifrons XII 198; 
geminus). Dvojitá hlava jeho zdobila nejstarší peníze římské, assy. 

K vyšším bohům římským přičísti lze také Apollina, Dianu ~ 
Veneru a Merkuria. 

9. A P o II o. 

( Apollo.) 

Apollo jest bůh řeck}', jehož uctěni přišlo do Říma nejsplse 
z Kum, a to již za doby Tarquinia Superba. Tehdáž posláni prý 
jsou z Říma do Řecka poslové, kteříž by věštírny Apo11inovy 
v Delfech o radu se tázali; tehdáž dostaly se do 1~.Ínla též řecké 
knihy sibyl1ské, které chovány byly ve veliké vážnosti. Bytosti 

1) Augustus V Mon. Ancyr. ľ3: lcmum Quirinuln, quem clausum esse fIla·io?·es 
'IIosJlďi volueruntt cum per totl/,;n imperium populi Romani terra marique esset pat· ta 
lfÍ.qorii. pax, C~Wl prú,iS" ql4am nascere1·, a condita urbe bis omnino clausum fuisse 
prodatnr memoriae, te-r me principe senatus claudendtiJm esse censuit, 
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tohoto bGha Rímané s žádn~Tm bohem domádm llesloučili a vý
znamu jeho v ničem podstatně nezměnili; všecky tedy vlastnosti 
řeckého Foiba Apollona (srov. str. 34-40) nalézáme více méně 
určitě vytčené také u Apollona římského.1) 

První chrám v Rímě zaslíben byl Apollinovi r. 433 pře Kr. ' na 
odvrácení zhoubného moru, ,který tehdáž tam zuřil (Liv. IV 25); 
r. 431 chrám tento za branou Karmentskou (porta Carmentalis) 
i zasvěcen (Liv. IV 25 al ·29). Zde ctěn Apollo ,jako bůh zdravo
dárný (A. medicus) ~ jenž léčí a hojí nejen neduhy těla, ale i duše, 
jsa takto zároveň i bohem očišťují-cím XlX1'tá(J6lo;. Tento chrá,m 
byl až do císaře Augusta jedinýnl chrámem ApoIlinovým v Římě. 

Za Joby druhé války pl1nské pořádány r. 212 7 rozkazu věštby2) 
k uctění Apollina, c h rán c e a vít ě z e v boj i, hry, kteréž 
v následujících letech byly opakovány, až od r. 208 stálými se 
staly. liry tyto zvané ludi Apollinares (Cic. ad Att. II 19, 3 aj.) 
slavily se zprvu jen jeden den, později však od 6. do 13. července ; 
sestávaly jak z her v cirku, tak z představení, divadelních. Po
řádal je praetor urbanus. ApolIinovi konaly se při nich oběti způ
sobem řeckým.3) Augustus, jenž Apo]]ina obzvláštním byl ctitelem, 
dal mu vystavěti, když samovíády si dobyl, v Akciu (Actium), 
jakož i na hoře palatinské blíže svého · paláce skvostný chrám 
(Apollo Palatinus Hor. Ep. I 3, 17, Prop. III 31) a ustanovil 
k uctění jeho hry nazvanÉ- a k ci j s k é (ludi Actii, Apollo Actius. 
Phoeblls Actžus - Prop. V 6, 67, Actiaclls Ov. Met. XIII 715). 
Augustus ustanovil také~ aby slavnost her s t o let Ý c h (Zudi 
saeculares)~ kteréž prve slavívaly se k uctění Dita a Proserpiny, 
zasvěcena byla Jovovi, Junoně, hlavně však Apollinovi a božské 
jeho sestře Dianě. Slavnost trvaln tři dni a tři noci od 1.-3. června 

1) Matkou jeho jest Latona (11'fj'tw), sestrou Diana (AQ't~",,~~), rodiště Delos 
(Delius). Nejobyčejnější názvy jeho jsou podobně jako u Reků: A. rnedicus. Paean 
(v modlitbě panen vestálských u Macr. 117, 15), AgyieUlj (Hor. Carm. IV 6,28),jla1;us 
(Ovid. am. I 15, 35), f01"mosus (Verg. Ec. IV L 57), pulcher (Verg. Aen. lil 119), pulsot()1' 
citharae (Valer. Fl. V 693), magmiJS (Verg. Ec1. I1I 104), Pythius) vates, augur (Verg. 
(Aen. IV 376 a j.) a pod. 

') V~štec Ma rci us vydal v příčině této věštbu: Hostes Romani si expelle're 
voltis, - .Apollini vovendos censeo lttdos, qui quotannis tcomiter .Apollini fiant 
(Liv. XXV 12, 9). 

I) Usnesení senátu, jímž tyto hry se ustanovily, určuje utdecemv.iri sacntm 
Graeco ritu facerent hisque hostiis, Apollini bove aura to et capri. duabus albis 
ourat1"s. Latonae bove Jemina auratli (Liv. XXV 12, 13). ' 
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r. 17 př. Kr. V básni, kterouž Horatius pro tuto slavnost složil 
(carmen saeculare), velebí a vzývají se Apollo i Diana jaků opa
trůvníci říše římské. ND pamětním nápise, který o těchto hrách 
dal do mramoru VfJ~-ti císař Aur,{ustus, čteme o. tom: sacrificioQue 
perfecto lJueri XXVII, Quibus denuntiatum erat~ lJatrimi et ma
trimi et pllellae totidem carmen cecinerunt (sc. in Palatio); eodem
Que m,odo in Capitolio. Carmen composuit O. Horatius Flacc.us. 

Také A es c u I a p i u s (u Řeků 'Amtkfjlltó~, srv. výše str. 66), 
Apollinův syn, jest bůh řecký, jehož kult do Rlma byl přenesen. 
Růku 293 před Kr. za doby záhubného moru převezen z Epidauru 
půsvátný had, v němž I(ímané genia Aeskulapiova spatřovali, do 
Rima, a pc dvou letech zbudován bohu zvláštní chrám na ostrově 
řeky Tibery (Liv. X 47, 7, Ovid. Past. I 290 nn.). Zde léčili lékah 
řečtí podobným způsobem jako v Epidauru, hlavně inkubací. 
Z chrámu tohoto. pochází prý socha Aeskulapiova zobrazená výše 
vobr. 38. 

10. Diana. 

(Diana.) 

D i a n a, původně staroitalská pane.nská bohyně světla a ži
vot,!!, ztotožněna jest velmi záhy s řeckou Artemídou, a pokládala 
se proto za sestru Apollinovu. Později zapomnělo se na původní 
jeji význam, a připisovaly se jí všecky skoro vlastnosti Artemi
diny. Dle toho jest Diana bohyní světla jemněji zářícího, zvláště 
světla měsíčního, a jako Artemis i srdnatá lovkyně, kteráž za doby 
noční (-nocturna Ov. Met. XV 196) po horách a po 'lesích bloudí 
(srovn. Verg. Aen. I 199~ XV 405) a divokou zvěř stíhá. Také za 

,liekatu jmína byla Diana, za kterouž příčinou bájilo se o ní, že jest 
strážkyní nočního čarodějství, bloudíc v šeru nočním po trojcestích 
(Trivia). Vergilius praví o ní, že má tři obličeje; snad že chce 
tím označiti moc její na n e b i jako luny, n a zem i jako lovkyně 
'a v pod s vět í jako bohyně kouzelnictví eV erg. Aen. IV 511). 

Uctění Di1any důstalo se do Ríma skrze obyvatelstvo latin: 
ské. Na chlumu aventinskélll stála stará její svatyně, kterou král 
Servius Tumus proto prý dal vystavětí, aby byla středem spolku la
tinského (Liv. I 45). V chrámu tomto slavila se slavnost Dianina 
v den, kteréhož druhdy Servius svatyni tuto byl zasvětil, totÍž 
o idách srp:pových, t. j. 13. srpna, a den ten nazýval se d n 'e ID 

o. t r o. k II (servorum dies) , poněvadž obzvláště otroci a otrokyně. 
jejichž Diana byla ochranitelkou, tuto. slavnost slavili. 
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J,eště zmíniti se sluší o zvláštním uctění Diany v Aricii, městě 
latinském. Diana, kterouž zde ctili, nazývala! se Nemorensis, t. j. 
bohyně hájův, a kněz svatyně jeH slul krá 1 háj ů v (rex nemo
rum). Tento kněz, jenž pokaždé byl uprchlý nějaký otrok, lTIusH 
úřadu svého se domoci zabitím předchi'tce svého, vyzvav jej, aby 
s ním zápasil. Proto musil tento král ' hájův, aby v úřadě svém 
zůstati mohl, zápasiti s každýll1, kdo v háji bohyně s posvátného 
stromu ratolest utrhnuv,na souboj jej vyzval. Takto podobá se 
ovšem Diana aricijská krvelačné Artemidě taurské neboli brau
ronské (str. 42), a proto bájilo se, že tento kult Orestem nebo 
tlippo]ytem do Italie byl přenesen. tl i pp o I y t o s prý, syn The
seův a Hippo]ytin J byl Aeskulapiem z mrtvýCh vzkříšen a od Ar
temidy do Aricie přiveden . kdež na potom nazýval se V i r b i u s. 
Tu pak pod ochranou nymfy Eg e r i e CHYéQta) prý kraloval a 
poz.ději i jako bůh byl ctěn (Verg. Aen. VII 761 nn.; srov. Ovid_ 
Met. XV 497 nn., Past. VI 737 nn.) . Vskutku však zdá se, že jak 
Diana Nemorensis, tak Egeria byly bohyně porodu a že i Virbius 
byl božstvem podobného rázu. Aspoň za dob císařských putovaly 
do háje v Aricii četné ženy, prosíce a obětujíce za šťastné na-:
rození dětí. 

11. Venus 

(ll enus.) 

Jaký význam Ven u s (»púvabná«) původně měla, nelze na 
jisto udati. Nejvíce podobá se pravdě, že byla bohyní jar a, t. j. 
bohyní oživuHcí a kvetoucí přírody, pročež asi tal}é měsíc .o.uben 
měsíceln Veneřinýrn (Veneris mensis) se nazývá: Proto slavily 
ženy římské k uctění této bohyně slavnost prvního dne dubna, 
jakožto na počátku jara. Venus byla starolatinská bohyně, jejíž kuh 
z některého města v Latin (snad z Ardee) do Říma byl prenesen. 
Asi od první války punské ztotožňovala se 'Venus s řeckou Afro
ditou a zvláště ctila se v Římě za Caesara a Augusta, poněvadž 
rod Juliův původ svůj od této bohyně odvozoval (totiž od Iula~ 
syna Aene0va, vnuka Anchisova a Veneřina). Kterak bohyně jara 
stala se bohyní lásky, nelze určitě udati a vyloiiti. Zdá se však, 
že hlavne působenÍIn řeckých osad v Jižní Italii, jakož i vlivem 
sicilského města :Eryx, kdež měla Afrodita starobylou svatyni, se
známili se Římané s bohyní touto. 

Od těch dob, co Venus s Afroditou Rekův počala se másti, 
stala se bohyní 1 á s k y, zvláště lásky manželské, a k tomuto vý-
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znamu směřují přemnohé názvy, jako: Verticoraia (Val. Max. 
VIII 15, 12), Conciliatrix (Smiřitelka), Mimnermia nebo Meminia 
(Pamětlivá, - Quod meminerit omnium Serv. Aen. I 720), Gene
t,..ix (Roditelka) á pod. Mimo to má Venus hojná příjmení od roz
ličných míst, na kterýchž byla ctěna, jako: Cythe rea (Hor. C. III 
12, 3 aj.), Acidalia (dle pramene téhož jména v Boiotii, Verg. 
Aen. I 720), Idalia (Verg. Aen. V 760), Amathusia, Erycina, Pa
phia, diva potens Cypri (Hor. C. I 3, 1), v Rímě Murcia, dle údolí 
(vallis Murcia) blíže velikého cirku, a pod. Poněvadž jí myrta byla 
zasvěcena, nazývala se Venus lvlyrtea. -

Často nazývá se Venus také Lubentia, nebo Libentina. Jména 
tato odvozena jsou patrně od libet, lubet (líbiti se, lubiti), a označují 
ji tedy jako bohyni milostnou, avšak svedly přece učence římské 
(již Varrona) k tomu. že ztotožňovali tuto bohyni milostnou se 
starolatinskou Lib i t i n o u (Libitina), bohyní to smrti, ač obě by
tosti nemají pranic společného. Patrně se již za té doby o Libi
tině mnoho nevědělo. V chrámě Libitiny ležícím II pohřebiště řím

ského chovalo se veškeré nářadí k pohřbům potřebné. V okotí 
sídleli také podnikatelé pohřbů (libitinarii). Za každého zesnulého 
musil se dle ustanovení Servia Tullia ve chrámě Libitiny určitý 
poplatek složiti; pohřební všecka nářadí vypůjčovala se tam za 
plat anebo i se kupovala. (Srov.: pestilentia in urbe tanta erat, 
ut Libitina vix sufficeret Liv. XL 19~ Libitina ne -quid de tuo fa
ciat lUCTi Phaedr. IV 19.) 

A mor cili Cu p i d 0, búh lásky, syn Veneřin, jest táž by-
to,st, jako řecký Eros (str. 47 nn.); zvláštního uctění u Římanů 
neměl. U básníkil a i jinde isou nejobecnější, příjmí Amora: aU
ger, pinniger (okří dlený, operutěný), inermis (bezbranný), phare
tratus (toulonosný), rebellis (odbojný, zbojný). mollis (změkčilý) 
a pod. 

Bohem sňatkův -jest II Římanů Tal a s s i o nebo Tal a s
s i u s, jako u Řeki't tlymenaios (srovll. str. 49 a Liv. I 9). 

12. M e r k u"r i u s. 
( Mercur ius.) 

M e r c II r i u s (od merx, mercari) jest u Římanů především 
bůh o b c hod u a z i s k u; jak se zdá není to puvodně bůh řím
sk~\ ani latil)ský, _ nýbrž jest to řecký liermes~ jehož kult již 
v V. stol. pře Kr. do Říma byl přenesen. Ačkoliv za pozdějších 
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dob i všechny ostatní vlastnosti tlermovy na Merkuria se pře

nesly (yiz tlor. Carm. I 10), zůstal přece hlavně bohem obchodu 
a býval proto zvláště od obchodníkův ctěn. Slavnost Merkuriova 
slavila se o idách květnových (15.), poněvadž prý tohoto dne 
roku 495 př. Kr. první chrám v Římě, a to blíže velikého cirku 
(circus maximus), mu byl zasvěcen (Liv. II 21). Touž dob~u, 
kterou založen byl chrám Merkuriův, vznikl také spolek kupcův 
(Mercuriales viri, collegium mercatorum), kteří Merkuria slav
ností ~tíce kadidlo mu pálili a s vůní obětováli. Před branou ka
penskou (porta Capena) na svahu Caelia byl pramen, jemuž říkali 
vod a M e r k u r i o v a (aqua Arlercurii). Vodou touto pokropo
valí kupci o slavnosti svrchu připomenuté sebe a své zbožÍ, aby takto 
smyli všelikou vinu, jíž podvodem se dopustili (Ovid; Fast. V 
673 nn.). 

Merkuriovi významenl podobá se L a v e r II a, bohyně zisku, 
ochrani telka obchodníků, zloděj ů a podvodníků, již vzývali, kdy
koIiv chtěli někoho přelstiti neb oklamati (Hor. Epist. I 16, 60). 
V ŘÍ:mě měla oltář lla Aventinu. Podle některých zpráv zdá se, 
že to byla vlastně bohyně podsvětí, jejíž v~ znam záhy upadl v za
pomenutí. 

II. B o h o véd om á c í. 

1. Pen a t o v é. 

(Penates.) 

Slovo Pen a t e s jest téhož kmene jako perlllS, penum (záso
bárna nebo spižírna), !Jenitus (vnitř), penetralia (vnitřek), pene
trare (vniknouti), kterážto slova vesměs pojem tajnosti, skrytosti 
v sobě zahrnujP) Penati (di Pellates) jsou tedy domácí bůžkové 
mající v ochraně zásobárnu; jsou tudíž ochránci domácího blaho
bytu. Obrazy jejich stály uvnitř domu (in pelletralibus) u veliké 
síni, v atriu, v níž obyčejně celá rodina bydlela a kteráž byla 
takto jaksi středem célého domu. Tu stál domácí krb a blíže něho 
skříně s Penaty, jimž na krbu ~tálý oheň se udržoval; také po
dobá se pravdě, že měli Penati vedle krbu ještě zvláštní oltář . 
Významenl svým jsou pak Penati ochranní bobové dOITtácnosti 
vůbec, kteří pečují o zachování celé rodiny, a proto hledali u 'krbu 

1) Srovn. v mythologii starých Slovanů S k ř e~t, S kl i t e k s _ kmenem 
s kry i í -a lat !leCretu8. 
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Penatú všichni údové rodiny ochrany a útočiště; otec rodiny byl 
u krbu svého nedotknuteln)'T. Penati byli s životem rodinným tak 
úzce spojeni, že ani radost ani zármutek nedotkl se rodiny, aby 
spolu neradovali se nebo netruchlili Penati, jimž se proto pH každé 
důležitějšÍ události v rodině, buďsi příjemné nebo nepříjemné, oběti 
a dary přinášely. -- Penatův ctívalo se v domě obyčejně dvé~ 
jaká však jména se jim dávala a jakého byli rodu, jest temno. 
Nejobecnější názvy ,Penatův byly: dí Penates, !JenetraZes, dome
stici, familiares, patriž, což překládali řečtí spisovatelé: i}éol tLV-
XWt, i(Jxélol ~ yEvÉiHlOl, na7:(Jcfot. 

Mimo Penaty jednotlivých rodin (privatO ctili se v Římě také 
Penatové obce (publici), neb i obec jest ovšem veliká rodina; tito 
Penatové ctili se uvnitř nejtajnější svatyně Vestiny (penus Ve
stae), jakožto středu a krbu celého státu. Císař Augustus vystavěl 
jim svatyni v čtvrti římské zvané Velia (aedem deum Penatiam 
in Velia feci praví sám v Mon. Anc. kap. 19). 

2. Larové. 

(Lares, Lases.J 

Larové jsou božské bytosti Penatllm podobné; liš~ se však od 
nich th11" že mají vždycky vztah k určitému ITl í s t u, kdežto Pe
natové týkají se rodiny. ?roto zůstávají Larové v obvyklém sídle . 
svém i tehdáž, když rodina jinam se přesídlí. Jako Penatové byli 
i Larové v každém domě ~ obyčejně měl dům jen jednoho Lara, 
někdy ovšem (zejména za dob pozdějškh) i více. Také obrazy 
Larův umístěny byly blíže krbu domácího, a sice obyčejně ve 
zvláštní skříni (larariam) ~ kteráž při rodinných slavnostech se 
otvírala, abý Larové všech radosti domácích se účastnili. Ode 
všech Hdel přinášelo se jim na menších miskách. I jinak hledělo 
se Lan1v velmi bedlivě, a při rozmanitých přiležitostech rozličné se 
jim oběti přinášely; zvláště pak ctěni býli o kalendách, nonách a 
idách každého měsíce, kdy jim na krb věnce byly kladeny~ 

Dle místa a dle způsobu ochrany, jíž poskytovali svěřencům 
svým, měli Larové rozličná pHjmení: jako ochrancové totiž ce
stujících po zemi i po moři nazývají se Lares viaZes, lJermarini 
(Plaut. Merc. 865, Liv. XL 52), jako ochránci ve válce L. militares. 

Avšak Larové neochraňuH pouze jednotlivých domův a pří
bytkův, nýbrž i jednotlivé čtvrti města měly zvláštní své strážné 
Lary; mimo to ctili se Larové rozličných měst (L. urbani n. ho-
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stilU, ježto nepřítele od města odvraceli), některých rodův a knle
nův (L. gentiam), ano i Larové celého státu (L. praestites). Oltáře 
a kaple Larův měst a čtvrtí městsk~ích stávaly na rozcestích 
v městě (com pita) a proto nazývali se Larové také compitales, a 
slavnost, která k uctění jeiich dne druhého května se slavila, Com
pitalia~ Jak se zdá, byli Larové původně uctíváni na rozcestí 
v polích. Majitelé sousedících polí stavěli na místě, kde se po
zemky stýkaly, po sošce Lara~ jako ochránce svého majetku. 

Obr. 95. G\.!nlUs s Lary (malba pompejskál. 

U těchto sošek slavili pak společně, každý před svým Larem, 
»slavnost rozcestÍ« (Compitalia). Odtud přenesen kult Larů do 
města. 

O povznesení úcty Larů staral se horlivě císař Augustus. Ob
noviv vlastním nákladem četné kapličky a sošky Larů, které stá
valy na křižovatkách ulic~ svěřil poctu jejich nižším úředníkum 
(magistri vicoram)~ volen)'Tm od obyvatelstva příslušné čtvrti, 
obyčejně z propuštěnců (Ubertini). Krom toho vystavěl v nej-
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živější ulici římské (in swnma sacra Vta Mon. Ancyr. kap. 19) 
svatyni Larů. Na všech posvátných místech těchto byl ctěn kromě 
Larů též genius Augustův, čímž se připravoval pozdější kult d
sařův. Srv., co pěje o tom již ľ. 14 př. Kr. lioratius Carm. IV 5, 
34 n.: et Laribus tuum misce! nomen. 

Za starších d.ob představovali si Římané Lary jako jinochy 
kopím ozbrojené, kteří mají u svých nohou strážné psy. Z doby 
císařské máme zachována četná vyobrazení, na nichž spatřujeme 
Lary jako usměvavé jinochy, kteří buď roh hojnosti v rukou drží 
nebo z picího rohu víno do rrlÍsky nalévají. Vobr. 95 podáváme 
zajímavou malbu z dorrm Vettiů v Pompejích. Uprostřed stojí Oe
nius' majitele domu, oděn~r v dlouhou řasnatou tOgu; v pravé ruce 
drží misku obětní, v levé skříňku s kadidlem. Po obou stranách vi
díme tančící Lary v krátkém rouše; v jedné ruce drží roh pici, 
v druhé nádobku na vodu. V dolejším poli vymalován veliký do
mácí had, jak se plazí k oltát-i, na kterém oběť pro něho jest již 
připravena. 

Při této . příležitosti múžeme se vhodně zmíniti i o v):rtvorech 
pověry lidu římského zvaných Larvae nebo Lemures (t. j. stra
šidla, příšery, srovn. Hor. Epist. II 2, 209), poněvadž za pozděj
ších dob častěji s Lary se směšovaly. Tehdáž totiž myslilo se, 
že všechny bytosti tyto značí duchy zemřelých a sice Lemures 
jsou prý duchové zem řelých vůbec, Lares pak dllct~ové dobí'í a 
Larvae zlí. Vlastní však název, Jímž duše zesnul~·ch uctívány byly. 
jest Manes, což odvozuje se od starolatinského slova manus = bo
nus (protiva toho jest immanisJ. O Manech věřilo se, že sídlí 
v podsvětí, že však časem na 1l0řejší svět vycházejí,. Manes ctili 
se jak všeobecně (13.--21. února), tak soukromě zvláštními · ob
řady (inferiae). 

3. Gen i o v é. 

(Genii.) 

Geniové (od kořene gen-, od něhož jest gigno, tedy »plodíci, 
plodistvÍ«) jsou strážní duchové vznikajícího a vzmáhajícího se ži
vota lidského, kteříž člověka do života vezdejšího uvedše po celý 
jeho věk blahovolně jej provázejí, od narození až do smrti jej 
chráníce. Každý člověk má svého zvláštního Genia, který veškeré 
jeho osudy spravuje a řídí. Ponevadž pak takto již samo narození 
člověka pod ochranou jest Oeniovou, byl mu zvláště de II n a-
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r o z e ní posvěcen. V tento den ctil každý v nevázaném veseli 
strážného svého Genia ' obětmi, kadidlo, víno, kvítí' a plástvy medu 
dle počtu svých let mu přinášeje, což činívalo se ovšem také i p~ři 
jiných kratochvílích a společných hodech. Odtud povstala prů
pověď: hověti Oeniovi (in(/lu[gere Genio)/) nebot Oenius 
iěší se, když poručenec jeho jest vesel a dobré .mysli, a nerad má 
zasmušilost a zamračenost. Když člověk zemře, umírá podle starší 
víry též jeho Genius (srov. na př. u ·lioratia Epist II 2, 188: 
'[ Genius,J naturae deus humanae, mortalis in utlum quodque ca
put). Později se však věřilo, že Oenius neumírá} nýbrž odebéře 
se mezi podobné sobě duchy svalé, anebo zdržuje se někdy na 
hrobě svého svěřence. Oeniové žen nazývaly se ] u n o nes 
(Senec. Epist. 110: [maiores nostri] singulis et Genium et Jun o
ne m dederunt). Přísaha na Genia byla velmi závažná a prosba 
velmi úsilovná (Senec. Epist. 12, Tibull. IV 5, 8 perque tuos ocu
los, per Geniumque rogo, Hor. Epist. I 7, 94 quod te per Genium 
dextramque deosque Penates obsecro). 

Nejen jednotlivci, · ale i každá rodina a společnost, ano i města 
a národové měli své zvláštní Oenie; také ctili se Geniové jednotli
vých krajův a území (Genii locorum; Verg. Aen. VII 136: Genillm 
loei primamque · deorum T elluren~ prccatur), pak moří., země a 
světa. 

Od té doby, co byli vládnoucí císařové římští uctíváni jako 
bohové, nabyl ovšem kult Oenia císařova velikého významu; ctěn 
byl po celé říši a přísaha při Oeniu císařově pokládána byla za 

:zvlášť posvátnou. 
Geniové lidí vyobrazovali se v podobě sličných jinochův se 

zastřenou hlavou, s miskou a rohem hojnosti v rukou; Oeniové 
míst v podobě hadů, kteří ovoce předložené pojídají (viz obr. 95). 

Bytost římskému Oeniovi podobná jest ďcdp.,rov u Rekův. 

III. Bohové rolí a stád. 

1. S at u r n u s. 
(Satul'nus.J . 

Saturnus jest staroitalsky bůh rolnictvt (a satu dictus est Sa
turnus Varro L. L. V 10, 19), jenž naučiv necviéený a po horách 

1) Srovn. u Persia V 151: Indulge Genio) carpamus dulcia, v Plaut. Perš.26~- : 
.(}enio meo multa bona faciam a pod. . 

Mythologie Řekův a Římanúv, 6. vyd. 15 
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kočUjící lid vzdělávati půdu a ob~lvati ve společných sídlech, stal 
. se původcem řádu · a mravnosti mezi lidmi (V erg. Aen. VlH 
314 nn.). Avšak nejen osení polní ochraňoval Saturnus, nýbrž 
vůbec všecko rostlinstvo, z něhož lidé sobě nebo stádům potravu 
připravují; zvláště vynalezl prý také pěstování stromův ovocných 
'a vinné révy, čemuž pak i lidi naučil. Poněvadž pak lidem oká~al, 
jak by mrvy ku hnojení polí užiti se mělo, nazýval se též Stercll
lius, t. j, nuvný. 

Za pozdější doby ztotožněn jest Saturnu s s reckým Kronem, 
a tu pak bájilo s,e, že J ovem s nebe jsa svržen, do Italie, a to do 

Latia pi'iš,eL a že tU za jeho vlády pokolení 
lidskému z I a t Ý v ě k nastal. 

K uctění jeho slavily se tak řečené S a
t 'u r n a I i e (Saturnalia), a to po několik dni 
měsíce prosince.1

) Tato slavnost měla připo
mínati zlatý věk za kralování Saturnova, a 
proto v ty dni i otrokům vesměs uvolněno 

bylo, ba tím časem i pánové otrokům svým 
u stolu poslnhova1i, aby takto se naznačilo, že 
za věku zlatého nebylo rozdílu rodu a stavu. 
Po čas slavnosti spojovalo volné veseli všecky 
účastníky, kteřížto »/0 Saturnalia! /0 bona 
Saturnalža!« provolávajíce vespolek hodovali, 
hrou se bavili a rozličně sebe obdarovávali. 
O Saturnaliích také nic se nepracovalo a ne,· 
prodávalo, soudy i školy byly uzavřeny. Čas 
prvého zavedení Saturnalií udává se rozličně : 
buď PľavÍ se, že ustanovil je za nejstarších již 

Obr. 96. S'aturnus. dob J anllS, anebo že zařízeny byly roku 497 
př. Kr. (Liv. II 21). 

Na foru římském před vchodem na KapitoHum stál starobylý 
chrám Saturnův, zasvěcený' r. 497 př. Kr.; v jeho sklepeních byla 
chována státní pokladna (aerarilllll Saturni). Osm sloupů z něho 
'dosud stojí. Socha chrámová naplněna byla uvnitř olejem, nej
důležitějším' to plodem hospodářství italského, a v ruce měla 
žabku, t. j. zahnutý nůž k ořezávání stromův (v. obr. 96). 

1) Vlastní slavnost, konaná před chrámem Saturnovým, trvala ovšem jen 
jeden den, a to 17. prosince, soukromé radovánky prodloužily však ji o něco 
déle; v době republiky , až na 7 dní, za vlády císařů 3 -5 dní. 

2. O ps . 

(Ops, Opis.) 

O p s, manželka Saturnova, jest st'aroitalská bohyně úrod
nosti zemské a symbol plodnosti a hOjnosti vůbec.1) Jakožto bo
hyně, pod jejíž ochranou obiU do země se zasévalo, nazývala se 
Consivia. Ctěna byla slavností Opiconsivia (Varro L. L. VI 3. 
21), která připadala na 25. srpna, hned po vymlácení obilí, a slav-

_ností Opalia, která byla hned po Saturnaliích, totiž 19. prosince. 
Později, když Saturnus ztotožňovati se počal s ř1eckým Kro

nem, ztotožněna jest i Ops s Rheou, načež pak bájilo se, že spo- ' 
Ječným otcem obou těchto bohův jest Coelus (Uranos) . 

Bohyní hOjnosti jest také A n n o n a, personifikace výtěžku 
ročního (annona), její:ž obrazy Cereři dosti podobné často se spa
třují na minCÍch doby CÍsařské. 

3. Ve rtu mnu 8. 

(Vertumnus nebo VortumnusJ 

V e r t II mnu s jest, jak se zdá, přes ryze latinské své jméno 
(od verto obraCÍm) nejspíše původu etruského. Když Římané 
r . 264 př. Kr. dobyli etruského města Volsinii, vyvolali zvláštním 
obřadem (evocatid.) hlavní božstvo tamější a přenesli kult la snad 
i sochu) jeho do Ř,íma (srvn. Prop. V 2); jméno etruské (nám ne
známé) upravili při tom na latinské. Taln, kde v Římě ústila »ulice 
etruská« (vicus Tuscus) na fOfUln, stála bronzová socha Vertum
nO'\ta, dívajíc se na forum. Mimo tú postaven byl Vertumnovi hned 
r . 264 chrám na Aventině. Nejlepší důkaz cizího ' původu Vertum
nova spočívá v tom, že 1(ímané sami nevěděli si s jeho bytostí 
rady; odtud rozm·anité v}'klady o něm. 

Vertumnus (»ProměňujíCÍ nebo ProměnIivý«) byl pokládán za 
boha pravidelného střídání dob ročních. Spravuje tedy Vertumnus 
všechny změny, jimž rostlinstvo až do uzrání plodu jest podro
beno: obdařuje tedy v době jarní role a sady hojným požehná · 
ním a květem a poskytUje plody léta i podziml,u. Nejpřednější 
však z darův jeho jest dar ovoce a vína, kteréžto sklízejí se na 
podzim. Proto ctil , se Vertumnus obzvláště jako dárce plodův na 
podzim uzrávajících, a hlavní slavnost k uctění jeho, tak řečené 

1) Jméno Ops od kmene op souvisí s opes, opulens, opulentus. 

15* 
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V e rtu mna 1 i e (Verturnnalia Vano L. L. VI 57), pořádala se 
v měsíci říjnu. 

lVlimo to byl Vertumnus u Římanů bohem i jiných změn, nežli 
které udávají se během roku v životě přírodním. Bájilo se totiž 
o něm, že prý jako řeck}~ Proteus (viz str. 91) dovede se pro
lněňovati v cokoli chce (Oviď . . M.et. XIV 641 nn., 656, 685), a proto 
říkalo se o lidech nestálých, že se zrodili ve znamení Vertumna 
(Hor. Sat. II 7, 14). Protože socha jeho stála v ulici etruské, kde 
bylo sídlo živého obchodu, pokládal se Vertumnus také za boha 
vyměňován~ zboží, za boha obchodu a kupčení. 

Vertumnovi za manželku dána byla od pozdějších starořím
ská bohyně ovoce Po m o na (Pomona) . . (Ov. Met. XIV 623 nn.) 
Tato boh '"rn ě měla as u ]~ímanův uctěn í dosti znamenité, nebo( 
měla neje~ zvláštního klli~ze (flameTl Pomonalis Ennius u Varr. L. L .. 
·VII 45), n\rbrž i posvátný háj (Pomonal l"est. p. 250) v krajině 
mezi Ardeou a Ostií. 

Vyobrazován býval Vertumnus 'v podobě sličného jinocha 
-s věncem klasů neb listí na hlavě a s rohem hojnosti, naplněným 
'Qvocem v ruce, tak že podobal se řeckému Dionysovi. 

4. F 10 r a. 
(Flora.) 

:F I o r a jest staroitalská bohyně květu (flos). U Římanů byla 
ctěna již od nejstarších dob; neboť prý již Titus Tatius, král sa
binský, anebo Numa uctění Její zavedl, zvláštního kněze (flal1len 
FloralisJ j! ustanoviv. Také bratří Arvalští, když za zdar osení se 
modliF(v. výše str. 212), uctívali Floru obětí. Na Quirinále byla jí 
.zřízena malá svatyně. 

S touto bohyní byla později ztotožněna řecká Afrodite, ochran
kyně květů ('Arpr!ocJÍ1;'YJ 'AvftEía). Na rozkaz knih sibyllských byl této 
Ploře postaven r. 238 př. Kr. chrám blíže velikého cirku a k uctění 
jejímu slavily se od 28. dne dubna až do 1. dne května tak řečené 
Floralie (Floralia). Byla to slavnost opravdu jarní, o které i každý 
bodrému veselí se oddávaje, dvéře domu svého květinami okrašloval 
a při jídle kvítí na stůl sypal; také zdobili si muži i ženy hlavy 
věnci z čerstvých květin. Ženy římské oblékaly se po čas této slav
nosti v roucho pestré, napodobujíce takto živou pestrost spanilého 
jara. V cirku pak prováděly se rozličné veselé, mnohdy až roz
pustilé hry a závody. 
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Ze 'soch Floru představujících nejkrásnější jest socha cho
vaná v museu ,neapolském, kteráž druhdy zdobila lázně Kara
kal10vy v Římě 
(obr. 97). 

5. C,e r e s. 

(Ceres.) 

Cer e s byla 
původně staroital
ská bohyně vzrů-, 

stu obilllího (Ce-
res a creando 

Servius k Verg. 
Georg. I 7). K po
cťě její byl zřízen 
v Římě již za dob 
královských fla 
men Cerealis a 
bohyně uctívána 
prostou slavností 
. (feriae semel1ti
vae)~ když se 
skončilo setí (srv. 
Ovid. Fast. I 637 
nn.). 

Když Římané 
převzali od Řeků 
kul t řecké De·
metry, dali řecké I 

bohyni jméno své 

bOhyně, která jí Obr. 97. Flora (v Neapoli). 
byla nejvíce po-

dopna. Ku.lt tento byl přenesen do Říma na rozkaz knih sibyJl
ských již v prvních letech republiky. První chrám Cereři zaslíbil 
f\ulus Postumius r. 496 př. Kr. a Sp. 'Cassius zasvětil jej r. 493 
(Dionys. Hal. VIli a 94). Tento chrám, ve kterém byli ctěni také 

Liber a Libera, 1. j. podle řeckého pojmu Dionysos a Kore (aedes 
Cereris~ Liberi Liberaeqlle Liv. III 55, 7), vystavěn byl na sever
ním úpatí Aventina (mons Aventinus), blíže vchodu k velkému 
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cirku. Byl zbudován v slohu etruském, ale řečtí umělci Damofi
los a Gorgasos jej ozdobili. Poněvadž Aventin byl hlavním stře
diskem plebejŮ, zvolili si úředníci jejich, nazvaní od tohoto chrámu 
'( aedes) aedilové, chrám Cereřin za místo, kde uchovávali svtu 
archiv jakož i usnesení senátu (Liv. Tll 55, 13). Peněz, které se 
stržily z pokut občanů, kteří proti tribuuůn1 lidu se prQivinili, UŽÍ

valo se v.e prospě.ch chrámu Cereřina. 

Uctění Cerery, jíž se přičítaly vsechny vlastnosti řecké De
metry, rozšířilo se záhy po celé italU a pěstovalo se co nejbedh
věji. Kněžky, které bděly nad bohoslužbou Cere dnou, povolávaly 
se z krajin řeckých; za dob Ciceronových ob~'(:::ejně z Neapole 
nebo z VeHe (Cic. pro Balbo 55). ZpŮSOb uctění Cereřina nebyl 
bez rázu mystického; ženy totiž o slav,nostech jejích posty si 
ukládaly a obcházely s pochodněmi s místa na místo, hledajíce 
Proserpinu (Persefonu), dceru Cereřinu. 

Poněvadž byla Ceres bohyní plodův polních vúbec a obilí 
zvláště, konávaly se jí přede žněmi oběti, a sice obětován jí zemi 
rozrývající a takto polím škodící vepř (porca praecidanea) a 
prvotiny požitkův polních (praernetium). Všeobecnou slavnost Ce
rery (Cerealia Ov. Past. IV 393) sla.viii plebejové na jaře od 12. až 
do 19. dubna. Na počátku této slavnosti odebral se skvělý pn1vod 
do cirku, kdež po osm dní běh o závod s koňmi se opakoval a 
květiny a ořechy mezi lid se házely. Lid oblékal se v ty dni v bílá 
rouchéU a byl na útraty oboe skvěle pohoštěn, tak že tyto hody 
(cenae Cereales) vešly v přísloví. - Při těchto slavnostech obě
tovaly se Cereři vepři, neboť býci ph vzdělávání rolí prospěšní 

nesměli e bohyni orby zabíjeti a obětovati. 
Za pozdější doby lnátla se Ceres také s Te II u r o u (Tellus) 

a proto zasvěcovaly se jí prosebné dni, když nastalo zemětřesení. 

6. Tellus nebo Terra. 
(Tellus, T el'ra). 

Te II u s jest božská matka Zemt~ (Tellus terra mater [appel
"bit/ur] Vano r. r. I 1, 5, Liv. X 29), kteráž z lůna svého rostlin
stvo vysílá a pokolení lidské plody svými živí, pročež i s Cere
rou začasté bývala .imenovfma.1

) Také slavnosti obou těchto bohyň 
slavily se buď společně, anebo aspoň stejnou dobou: neboť o slav-

1) Iam si est Cereli a gerendo, terra ipsa dea est et ita habetu1': q~Ute est enirn 
alia Telltts? Cic. de nat. deorum III 52, 
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nosti setby Oeriae sementivae), kteráž konala se \' meSlCl lednu, 
činily se oběti oběma bohyním společně (Ov. Fast. I 657 nn.), ·a 
slavnost fordicidií (fordicidia, t. j. zabíjení březích krav a zvířat 
vůbec, Varro L. L. VI 15, Ov. Past. IV 629 nn.) k uctění Tellury 
světila se dne 15. dubna, t. j. zrovna v ty dni, kdy slavily se Ce
realie (srov. výše str. 230) k uctění Cerery. O fordicidiích, jež 
ustanovil prý Nurna za doby veliké lIelírody, obětovali pontifikové
společně s Vestálkami na Kapitoliu Telluře březí krávu a v každé 
ze 30 kurií (srovn. Liv. 1 
13) konala se pak oběť po
dobná. Mimo to obětová
vali se Telluře vepři, ježto 
jí takovouto oběť posvěco
vati Sibylla (str. 37) byla 
rozkázala. (Srovn. výše str. 
230 a Hor. Ep. II 1, 143.) 

Vobr. 98 podáváme 
nejkrásnější obral Tellury, 
jejž vytvořilo umění an
tické. Jeto část plastické 
ozdoby, kterou okrášlen 
byl oltář l\1íru (ara Pacis), 
jenž stál v Rímě u silnice 
Flaminiovy (via f'laminia) 
na poli M.artové. Zaslíbil 
jej r. 13 př. Kr. senát na 
poděkování za to, že se CÍ

sař Augustus vrátil šťastně 
z Hispanie a Gallie; do
končen a zasvěcen byl však 
teprve r. 9 př. Kr. Naše 
ukázka představuje T.elluru 

Obraz 98. Tellus](relief ,z oltáře Míru). 

. r 
) 

sedící, analáskyplně pohlíží na dvě malé děti, které chová na 
klíně. U nohou bohyně klidně odpočívá kráva a pase se ovečka. 
Po straně viděti jest rozličné plodiny, jichž dárkyní je Tellus. 

Bytost Telluře podobná jest Te II u m o (Tellumo), bůh plodivé 
síly zemské.1

) 

1) lnde a vi feminina dictctm esse Tellurem, a masculina Tellumonem. Varro 
u August. de civ. Dei Vll 23. 
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7. Lib e r a Lib e r a. 

(Liber, Bacchus; Libera.) 

Lib e r a Lib e r a jsou staroitalští bohové úrodnosti zem
ské, kteříž však velmi záhy ztotožňovali se s Dionysem a Perse
fonou. 1

) Obě tyto bytosti božské ctily se obyčejně společně s Ce
rerou, a mívaly také i společné s ní chrámy a sochy. (Srovn. Cic~ 
in Verr. V 14,36 a 72,187; Liv. III 55 a j.) Uctění Libera neboli 
Bakcha jako boha vína přišlo k národům italským od Řeků v jižní 
Italii obývajících a záhy mezi nimi velmi se rozšířilo; v Římě však 
byl Bakchus ctěn zajisté od roku 496 př . Kr. 

Také u Italů bylo uctění Bakcha původně prosté a tiché, po
zději však hlucmější a rozmarnější (srv. str. 105 nn.). Nejobec
nější slavnost k uctění Bakcha nazývala se Liberalie (Liberalia) 
a světila se 17. března. Slavili je na venku obzvláště rolníci, dle 
způsobu . áttických rolníků rozličnými žerty a kratochvílemi se za
bavujíce. Při tom zastírali se škraboškami z kory stromů zhoto
venými a prozpěvovali Bakchovi veselé písně; jiní zase věšeli 

obrázky tohoto boha na vysoké SOSr1Y, aby na všecky strany vů
kol mohl se rozhlížeti, nebo kam prý milostive zraky jeho do
padly, tam vzešlo požehnání vinohradům, a dary jeho naplněny 
byly hory i doly (Verg. O. II 385 nn.). Oběti pak činíce zabíjeli 
kozla, hubitele révy vinné, a nalévali med na teplé koláče, aby 
tak označili sladkost darův Liberových. - V tlento den oblékali 
se jinochové řÍlnšt1 poprvé v roucho mužův svobodných (toga vi
r ilis), a ovšem velmi přiměřeně, neboť kterýž den více se hodil 
k prvnímu vystoupení do \života veřejného, než slavnostní den boha 
Vlolnosti obzvláště 111ilovného ?2) 

Za pozdějších dob stáva,lo se uctění Bakcha vždy bezuzdněj
ším a zvrhlo se konečně tak, že senát roku 186 př. Kr. co nej
rázněji zakročiti musil, aby přítrž učiněna byla nešvarům pá-

I ' 

1) U Sabinů nazýval prý se Liber také Loebasius. Jméno Liber odvozuje se 
od kořene lib, z něhož pochází slovo libe1'i, děti, tak že by značilo tvůrčího boha 
přírodního. K ztotožnění Libera s Dionysem přispěla epitheta Dionysova A'Vaiog, 

AV6Wg (osvobozující, volný), která se spojovala s lat. libe1', svobodný, volný. 
2) Divadelní představení však o této slavnosti se nekonala' kde staří 

spisovatelé o tom mluvi, mají na mysli řecké -Dionysie, jejichž náze; překládají 
slovem L ibemlia. 
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chaným ve schůzích nočních k uctění Bakcha konaných (Liv. 
XXXIX 8 nn.) ,1) 

Lib e r a zvláštního uctění neměla. Poněvadž pokládala se za 
manželku Liberovu, lnátla se s Ariadnou. (Ov. Fast. III 512. Srovn. 
str. 102.) 

8. Bon a Dea. 

B o n a Dea (Dobrá bohyně) jest bohyně, již. ctily obzvláště 
ženy řírnské (proto feminea Prop. V 9, 25) jako ochranitelku po
čestnosti a čistoty. Uctění této bohyně v jádru svén1 velmi se po
do~á uctění l!emetry a dostalo se, jak se podobá, teprve . pozdě 
z Recka do RÍ111a. lilavní slavnost její světila se v prosinci;2) za 
přítomnosti Vestálek ženy sešedše se noční dobou v domě konsu
lově neb praeterově ctily bakchantick~'m způsobem strážkyni svou. 
Muži nesměli k této slavnosti přijíti, ano i obrazy mužův, ač-li 

Jaké v domě byly, na ten čas se zastíraly. Chrám měla Bona 
Dea v Římě na Aventině, a to pod t. zvanou Skálou (Saxum) ; . 
zde byla uctívána jako léčivá bohyně, která ženám pomáhá. Zde 
byly ženy kněžkami a lékařkami; mUŽŮlTI byl přístup do chrámu 
přísně zakázán. 

9. Cybele, Magna Mater, Cybebe. 

C y bel e (Mater deum magna ldaea) jest bohyně fryžská; 
jejíž uctění záhy i po lielladě se rozšířilo a roku 204 př. Kr., za 
druhé války punské do Říma přešlo~ a to z rozkazu knih siby ll
ský ch. Potom pak přivezen byl obraz této bohyně, hrubý to kámen, 
(v. str. 99) z Pessinuntu v Oalatii do Říma, a na hoře paJatinské 
postaven byl jí r. 191 chrám, v němi Cybele .se ctila.3

) Slavnost, 
kteráž konala se k uctění Cybely, nazývala; se Me gal e s i e 
(Megalesia od !tEreXÁ1] w17:'fj(!, JWagna Mater, jakž se Cybele také 
jinenovaJa) a světila se nedlouho před Cerealiemi (viz str. 230), 
totiž od 4. do 10. dubna divadelními představeními i hrami v ' cirku. 
Megalesií účastnili se obzvláště pat r i c i o v é, Cerealií však, jak 
svrchu pověděno, plebejové. Kněží a kněžky Cybelini povolá-

1) To jest ono slavné senatus consultum de Bacchanalib~~s) jehož doslovné 
znění zachováno na bronzové desce, která jest přední ozdobou Vídeňského musea. 

: 2) Den byl pokaždé zvláště ustanovován; r. 62 př. Kr., kdy Caesar byl praetorem, 
konána sl~vnost ta v noci z 3.' na 4. prosinec v jeho domě (Plut. Ca es. 9, Cic. 19). 

. 3) Podle jiných zpráv byl symbol bohyně přenesen z Pergamu, kam si jej 
již dříve z Pessinuntu přivezl král Attalos 1. 
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vali se z Prygie a nazývali se Gallové (Galii). Za doby slavnosti 
Cybe1iny obcházeli Gallové, v pestrá roucha jsouce obleoeni a 
hlučnou hudbou fryžskou provázeni, po městě a prosili za dárky 
pro Cybelu. Orgiastický způsob uctění této bohyně u Římanů za 
časů republiky nikdy náležitě se neujal, neboť příčil se povaze 
jejich; ba některých obřadů se účastniti nebo knězelll bohyně se 
státi senát občaw'lm zakazoval. Za doby však císařské, kdy kult 
cizích bohů více a více se vzmáhal, bylo dovoleno, aby občané 
římští stávali se kněžími nebo kněžkami CybelinÝlni; ale činili 
tak většinou jen propuštěn ci. Ba dokonce zavedena byla (nejspíše 
teprve v ll. stol. po Kr.) ještě nová slavnost, v níž báj o Atyovi 
(Atys, Attis viz str. 100) došila v~-razu svého. Slavnost ta konala 
se v druhé polovici března (1S.~ 22., 24.-2'7. bi'ezna) a skládala se 
z rozmanitých fryžskýclI obi~adů. Každý den slavnosti měl své vlastní 
jméno. 15. březen nazýval se Canna intrat (rákos přichází); toho 
dne vcházeli do Říma ctitelé Velké Matky s rákosím (canna) v ru
kou; byla prS' to vzpomínka na to, že Attis byl po svém narození 
odložen v rákosí. Druhý den slavnosti, 22. březen, měl název 
Arbor intrat (strom přichází), poněvadž byla městem nesena 
sosna, stužkami a fialkanli ozdobená, na památku toho, že pod ní 
Attis v náboženském nadšení se usmrtil. Smrt jeho oslavována 
byla 24. bi'ezna nemírnJ'Tmi projevy zármutku; nejvyšší kněz (Ar
chigallus) sám se poraňoval, až krev tekla; proto nazván ten 
den Sanguen (krev). Ale hned následujícího dne slaveno obživnutí 
Attiovo; byl to den veselosti (Hilaria). Potom následoval den, vě
novaný odpočinku (Requietio). Slavnost zakončena posledního dne 
(27. března) slavným umýváním sochy Cybeliny v přítoku Tibery, 
zvaném Arno; proto nazýval se tento den Lavatio (umývání). Toto 
umývání sochy bylo obvyklé již za republiky; ostatní dny se 
k němu později připojily. Nelze pochybovati, že účelem obřadú 
těch bylo naříkání nad přírodou, v zimě takřka mrtvou a radost 
nad jejím probuzenínl na jaře. 

10. Te r min us. 

Te r min u, s byl bůh pomezí (hranic, mezí). Pověst vypra
vuje, že když Tarquinius Superbus na Kapitoliu Jovovi chrám za
ložiti chtěje rozkázal, aby všecky svatyně a posvátnosti na místě 
zvoleném se nalézající byly odstraněny, jediný Terminus s míst,a 
hnouti se nechtěl, načež prý svatyně jeho (posvátn}7 kálnen) 
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s chrámem Jovovým v j,edno se spojila (Liv. I 55, 3). Nad místem, 
kde stál mezník Terminův, byl ponechán otvor ve střeše, aby bůh 
tu mohl býti uctíván pod širým nebem. Vskutku má se věc asi tak, 
že symbol všech mezí dán nejvyššímu z bohův v mocnou ochranu 
(srov; Ov. Falst. II 667 nn., Serv. Verg. Aen. IX 448 immobile 
saxum, Pest. p. 368). Pěknou onou pověstí má sle označiti po
svátnost a neporušitelnost hranic a mezí, kterých nikdo právem 
pošinouti nerna, ježto aninej.vyšší z bohův práva Terminova po~ 
rušiti si nedovolil. A ovšem byl mezník již i starým národům po
svátný, a každý, kdo by nějaké mezní zflmnení úmyslně na škodu 
souseda nebo kohokoliv jiného pošinul, bez trestu směl býti zabit. 
Za tou příčinou konaly se při zasazování mezníkúv zvláštní ob
řady: na místě, kde mezník lněl hSTti postaven, vykopala se jáma, 
v kteréž oheň se rozžehl; nad jamou zabilo se obětní zvíře, tak 
aby krev jeho do ohně vtekla. Potom hodilo se něco ovoce a ka
didla do ohně a naHlo se medu a vína, načež teprve mezní kámen, 
ověnčený a pomazaný, do jálny se zasadil a v ní upevnil. 

K uctění boha Tennina, jakož i aby posvátnost a neporušitel
nost mezí po každé na novo v mysl lidí se vštípila, světila se 
každoročně, a sice 23. února, slavnost, jíž říkali T e ľ Hl i n a I i e 
.(Terminalia, Varro L. L. Ví 3, 55). V ten den scházeli se vlast
níci těch rolí, jež pospolité měly meze, u společného mezníku, 
každý z nich ozdobil věncem tu stranu posvátného tohoto kamene, 
kteráž k roli jeho byla obrácena, a přinesl v oběť koláč. Potom zřídil 
se oltář, na němž obětovalo se žito, rned a víno a za ' pozdějších 
dob také beránek (Hor. Epod. 3, 59). Slavnost ukončila se přátel
skou hostinou za srdečného veselí (Ov. Past. II 639 nn.). Tako
véto Ter~inalie slavily se také na starodávném pomezí města 
I<íma (Ov. Past. II 679 nn.). 

11. F a u nu s. 

(Faunus.) 

P a u n u s (od favere přáti) jest starořímský bůh, jenž přeje 
stádům a rolím a podporuje jejich plodivost a úrodnost (Faunus . .. 
quod frugibus faveat Serv. Verg. Georg. I 10). Byl ctěn v městě 
i na v1enkově; na jaře obětovala se mu ovečka nebo kůzle (Hor. 
Carm. I 4, 12 Fauno decet imTrlOZare, seu poscat agna sive" maZit 
haedo; srv. Ov. Fast. II 361). Také lesy byly milým jeho sídlem; 
poněvadž byl pokládán za původce tajemných, v lese se ozýva-
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jíc1ch hlasů, stal se Faunus také bohem věštnýrn. Včštírny jeho 
byly vždycky v lesnatých krajinách. Zvláště znamenitá byla vě
štírria Faunova p ři posvátném pramenu Albunei (Albunea) blíže 
prastarého města latinského Tiburu (Tibu]'). Kdo u této věštírny 
v nesnázích rady hledali, musili dvakráte umýváním se očistiti a. 
dvě ovce obětovati, jednu Faunoví, druhou bohu spánku. Na to pak 
ulehl tázající se věštírny na stažen)'rch rounech obětovan)'rch ovcí" 
a ve spaní přišla mu rozličná znamení, poletující přízraky a 
hlasy, ano i duchové vystupovali ' a s ním rozmlouvali (Verg. Aen. 
VII 81 nn., Ov. Fast. IV 649 nn.). - Teprve pozdě.ii, když se se
stavovala řada báječných vládců latinských, učiněn byl Faunus. 
králem Latia. Byl pokládán za syna Pikova1

) a věřeno, že lid orbě 
učil a tak mírnějších mravův jeho pľlvodcem se stal. 

Jako bůh stád nazýval se Paunus Lup t r k II S (Lu!Jercus .. 
óchránce před vlky, Vlkodlak). Jeskyně je111U zasvěcená ležela na 
severozápadním svahu hory palatinské a nazývala se lupercal 
(Verg. Aen. VIJI 342). K uctění Luperka slavily se 15. února tak 
zvané Luperkalie (Luvercalia, Ov. Fast. II 267 nn.), o kterýchž. 
obětován mu kozel a pes. Pozoru hodny jsou obřady, kteréž při 
těchto obětech se konaly: kněží Luperkovi, kteří nazývali se Lu
perci, přivedli k oltáři dva jinochy vznešeného rodu a dotkli se 
čela jejich pokrváceným nožem obětním, ale utřeli ihned zase· 
krvavé skvrny vlnou v mléce namočenou , načež jinochové se za
smáli. Věřilo se, že tímto obřadem očišťují se pastýři i stáda a. 
odvrací se neplodnost a neúrodnost. Když oběť a hody obětní se 
skončily, nařezali si kněží z kúže staženého kozla řemenů a běželi~ 
pouze kusem kůže jako zástěrou jsouce přioděni, koleITI h<;>ry pala
tinské, žertem každého biČUjíce, koho potkali. Tu pak nadcházely 
jin1 zvláště ženy, nastavujíce' .Um ruce, poněvadž se domnívaly,. 
že toto bičování je očistí a požehnání manželství jejich přinese. -
Slavnost k uctění Luperka založili prý .Romulus a Remus; dle ji-·. 
ných udání phnesl již Euander uctění arkadského Pana do Latia. 
a ustanovil tOJTIuto bohu, jenž nazván by] Faunus nebo také Inuus; 
tuto slavnost. 

Za dob pozdějších bájilo se o F a u n ech v poč t u mno ž
n é rn tak jako u Řeků o Panech, Satyrech a t. d. (v. str. 116). 

1) P i k u s (Picus) IIl'Y.og), latinský bůh věštby u Řimanův, také jako bůh rolí 
a lesů ctěn, byl první latinský král a manžel Pomony, bohyně ovoce. Poněvadž 
pohrdal láskou kouzelnice Kirky (Oircrt , OÚ'ce, KíQXT)). proměněn byl v daUa (p1:CUS 
- V~rg. Aen· VII 48, 189, Ov .. Met. XVI 320 nn ). Srovn. výše str. 211 n. 
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1" aké · římští Faunové rádi prý obcovali s nymfami a proto častěji 
s nimi pospolu se jmenují (Verg. Aen. VlIl 314, Georg. I ll). I tito 
Faunové ochraňují role a stáda, vydávají lidem věštby a způso
bují nadšení a rozčilení, ale zároveň také člověka lekají a děsí. 

Manželkou (nebo sestrou, nebo dcerou) Faunovou byla F a u na. 
jíž říkali také Luperka. 

Když řecké představy náboženské vnikly do l~íma, byl Fau
nus ztotožněn s řeckým Panem a ovšem dávána mu také podoba 
kozlí jako Panovi (v. str. 115). 

Kult Faunův zatlačen byl v soukromém životě uctěním jiného 
boha, Silvana, jenž vlastně nebyl nikdo jiný než Faunus sám. 

12. Silvanus. 

(Silvanus.) 

S i I van u s , jest, jak jmeno samo praví, ochrance lesů (silva); 
není to nikdo jiný než Faunus, v lesích se zdržující a je opatrující. 
Z této jediné stránky staršího boha vytvořena bytost samostatná, 
jejíž uctívání mezi lidem tak se vzmohlo, že zatlačilo v pozadí kult 
Fauna samého. Silvanus pečuje předevšÍ1n o stromy lesní, radost 
maje z bUjného jejich vzrůstu. Ale záhy věřeno, že pěstuje a 
chrání nejen stromy lesní, nýbrž dává zdar l jiným stromům, 
zvláště ovocným, ano ž·e jest i ochranitelem všeho rostlinstva, 
z něhož člověk sobě nebo svým domácÍ1n zvířatům potravu při

pravuje. Proto obětovaly se mu prvotiny ovoce, hrozny a klasy 
a slavily se mu na podzim obžínky, při kterých za oběť mu při
nášeno mléko (Hor. Ep. II 1, 133), tak jako Pale (Pales, Ov. Fast. 
IV 746, Tib. I 1, 36). Dále pokládán Silvanus též za boha stád, 
protože se stáda nejvíce v lesích pásla; proto vzývali jej rolníci, 
aby zdaru popřál dobytku a všemu stádu. Také se věřilo, že Sil
vanus vlky zahání. 

Mimo to byl Silvanus také bohem mez í, ježto lesy jsou nej
starší hranice mezi jednotlivýn1i kmeny, podobaje se takto Termi
novi (Hor. [pod. 2, 22 tutor finium),' ano rolníCi ctili jej jako boha, 
jenž nejen role a stáda, nýbrž i veškeren dům ochraňuje. Proto 
míval obyčejně tři sochy, z nichž jedna stála blíže domu, druhá 
uprostřed dvora, třetí na nejzazší mezi polností. 

Poněvadž obýval Silvanus nejraději v tmavém houští lesním, 
kterež má do sebe vždycky cosi děsivého, říkalo se, že za doby 
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noční pocestné křikem svým děsí a leká. Pro tuto a jiné vlastnosti 
ztotožňoval se později s Panern (srovn. str. 115). 

Silvanus byl bůh, jenž byl ctěn pouze v kultu soukrolYlém; ve
řejného uznání sle mu .nedostalo'. V Římě neměl ani kněze ani 
chrámu; také žádná slavnost nebyla pro něho ustanovena. Za to 
ovšem v soukroméíTI kultu zatlačil Pauna téměř úplně a uctění 
jeho rozšířilo se po celé říši římské, kdežto kult Pauna konečně 
se omezil na římské Luperkalie. 

Jakožto bůh lesní vyobrazoval se Silvanus s věncem sosno
vým nebo z rozmanitých květin lesních i jiných na hlavě (Verg. 
Ecl. X 24 n.). 

Později bájilo se také o více Silvanech, podobrlě jako u Řeků 
o více Panech, Satyrech, Silenech a t. d. (srovn. Ov. Met. I 193) . 

13. Pales. 

(Pales, ParesJ 

Pales jest staroitalská bohyně pastýřů a stád (Verg. Oeorg. 
III 1, Ecl. V 35). Že byla bohyní pastýřů, o tom svědčí již jméno 
její samo, pocházející od koř. pasco, 7láof-Lcťt t. . j. pasu. i

) 

K uctění Paly světila se 21. dubna slavnost, jíž říkali P a I Í-
1 i a (Palilia, festa Palilia Ov. Met. XIV 774; také Parilia); bylaf 
to slavnost pastýřská, o kteréž vyčištěné chlévy a stáje čerstvými 
zelenými ratol,estmi se okrašlovaly a pak sírou, smolničkami, va
vřínovým dřevem a podobnými věcmi se vykuřovaly. NapotOlu 
obětovaly se této bohyni nekrvavé oběti: přinášelyf se jí koláče
z prosa, rozliČná jídla a teplé mléko. Při oběti té prosili opatrov
kyni svou, aby i příště ochrany a požehnání poskytovala stádům 
a prominula, jestliže stáda posvátné háje a prameny její po~ 
skvrnila neb jinak zneuctila. Potom uč.inili ohně, zapálivše na ně
kolika místech něco slámy, přehnali stáda třikráte přE~s tyto pIa-. 
meny a sami přes oheň skákali, aby prý takto sebe i stáda očistili. 
Po celý den této slavnosti oddávali se staří i mladí volné radosti" 
a hodovalo a popíjelo se pod širým nebem na trávníku u stoIův 
z drnu připravených (Ov. Past. IV 721 nn., Tibull. II 5, 87 nn.~. 
Prop. V 1, 19). . 

. O paliliích slavili Římané také panlátku z a I o žen í m ě sta. 
(Říma), kteréž Romulus na hoře p a I a ti n s k é byl založil. Zdá 
se, že slovo P a I a t i u m souvisí se slovem P a les. 

1) Kromě této bohyně připomíná se také bú h zvaný Pale3, téhož významu. 
jako ona (Serv. Verg. Georg, III 1). 

14. K o n s u s. 

(Consus.) 

2H9 

Konsus jest starolatinský bůh setby a ůrody polní. Jméno . jeho 
odvozuje se od slova condere (skrýti); značí boha, v jehož ochraně 
stojí obilí v zemi uložené. Uctění Konsa připomíná se již za dob 
nejstarších: Romulus vystrojil prý k jeho poctě slavné hry, COll · 

sualia, při kterých uneseny byly ženy a dívky sabinské (Liv. I 9) . 
Slavnost tato udržela se až do pozdních dob a pořádala se v cirku 
velikém (circus maximus); zde měl Konsus pod zemí oltář, jenž 
byl po celý rok . ukryt a pouze o slavnosti se odkrýval. U oltáře 

toho konali každoročně 7. července pontifikové Konsovi oběť; 

vlastní slavnost (Consualia) připadala na 21. srpna a na 15. pro
since. Konsovi obětova:lo se obilí a konány zá vody v cirku, při 
kterých závodili též tažní koňové a mezci. Poněvadž Konsus 
oslavován tu závody koňskými, byl ztotožněn záhy s řeckým 
Poseidonem, ochráncem koní (lloóétcJmv í'llllWS) , jehož kult vzmohl 
se od té doby, co Římané stali se mocí námořskou . 

Konsus nlěl v Římě ještě svatyni na Aventinu, kterou zřídil 
L. Papius Cursor r. 272 př. Kr.; zde konána Konsovi oběť pů
vodně 21. srpna, od dob Augustových však 12. prosince. Při slav:
nostech Konsových odpočíval tažný dobytek čl býval ověnčen~ 
z čehož patrno, že původní význam Konsa ani za pozdějších dob 
nevymizel. . 

IV. Bohové osudu a věštby. 

1. Fat um. 

(Fatum.) 

Pat um znaCI vlastně výr o k (od fari, fatus sum), a sice 
především výrok nějakého boha, zvláště J o va; poněvadž pak 
vůle J ovova všemu míru nezvratným jest zákonem, značí fatum 
zároveň také nezměnitelný osud. Dle toho jest fatum osud člověku 
z vůle bohů udělený, jehož nikdo nemůže zniknouti (fatum id 
appello, 'quod Graeci éÍf-LlX!>f-Livf)v Cic. de div. 1 125; srovn. PlaL 
Oorg. 512 E), a v tom smyslu čteme: fatum in e v i tab i I e, n e
ce s s i t a s fati, leg e s fatorum a pod. fatum samo nebylo tedy 
za božstvo pokládáno. - V množném počtu znamenají Pata buď 
jednotlivé osudy lidí, anebo (Fata, tria Fata) bohyně osudu (Pat-



240 

~aeJ Moi:~at .-:- viz níže ~tr. 242), kteréž při narození člověka osudy 
Jeho zapISUJI (Fata Scnbunda)} pročež i na konci prvního téhodne 
po nárození dítěte bývaly vzývány (Tertull. de anima 39). 
., ~čk?liv pak fatum značí osud neurčitý, t. j. dobrý nebo zlý, 
utkvel preoe obzvláště význam ve smyslu horším, a proto i značí 
fatum konec všech osudův lidských, t. j. smrt (Quint. III 7, 10 aj.). 
Za touž také příčinou jmenují se záhubné osoby lidské fata. 
(Srovn. Cic. Sest. 93 a výše čl. Erinye str. 13;3). 

2. For s, For tun a. 
(Fors) Fortuna~ Fors Fortuna.) 

Bohyně osudné n á hod y, hlavně ve srnyslu dob r é m. jsou 
u Řím.a~ú: ~ o r s : P? ~ tun a, pod~bající se řecké _ Tyše (Tl) X'I}) 
bohyr:l stestI a pozehnam (srovn. výse str. 69 n.). Casto jmenuj( 
se obe pospolu jako jediné božstvo rnrs Fortuna (Varro L. L. VI 
3, 56, Tac. Ann. II 41 a jinde). 

Fortuna byla v Římě obzvláště ctěna. Uctění její za~edl prý 
]lZ Servius Tullius, jenžto, syn jsa otrokyn~\ její přízní králem se 
stal. On založil bohyni této chrám na dobytčím trhu (forum boa
rium)} v němž stála starobylá dřevěná socha se zahalenou tváří, 
která byla pokládána buď za krále Servia nebo za Portunu, která 
slepě své dary rozdává (srovn. Ovid. Fast. Vl 569 nn.). Mimo to 
založil Servius Tullius památný chrám Fortis Fortllnae mirno mě
sto při Tiberu (Varro L. L. VI 56), nedaleko něhož r. 293 konsul 
Sp. Carvi1ius nový chrám Fortuně zasvětil (Liv. X 46, 14). R. 194 
zřízena na Quirinále svatyně Fortuny Primigenie (Liv. XXXIV 
53, 5), kdež bohyně tato ctěna jako ochránkyně celého národa 
římského, jejížto přízní a milostí říše římská veškeré země vládě 
své podrobila. Takto tedy byla F. Primigenia zároveň i Fortuna 
Pllblica, a jako strážkyně blaha soukromého nazJ'rvala se také 
F. Privata. 'Také císař Tiberius zbudoval r. 17 po Kr. v sadech Cae
sarových chrám Portuně (Tac. Ann. II 41). 

Mimo příjmení již uvedená měla Fortuna ještě mnohá jiná, 
z nichž patrno, jak velice zasáhlo působení její do života i veřej
něho i soukromého. NazJ'l valať se zajisté F. Equestris} Pa tricia, . 
Libera jako ochranitelka stavu rytířského, patriciů a vůbec mužů 
volných, Plebeia} jako opatrovnice lidu obecného, Virginalis (pa
nenská), Muliebris (ženská), F. liberum (F. dětí), Barbata (F. 
mladíků dospívajících), Virilis (mužská). Za chrám Fortunae Vi-
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rilis pokládá se malý, dosud v Římě na dobytčím trhu (forum boa
rium) stojící chrám ionského slohu, jenž pochází asi z doby Cae
sarovy. - Obecná jména Fortuny byla rovněž velmi rozmanitá 
-a. nazývala se: F. Bona (dobrá), Mala (zlá), Blanda (vlídná)., Du~ 
.bla (nejistá), Brevis (krátká, t. j. rychle prchající), Stata (stálá), 
Comes (průvodkyně) a t. d. a t. d. Ba i jednotlivé šťastné události 
daly podnět k zvláštnímu kultu této bohyně. Tak na počest toho 
v -' v ' 

ze se Clsar Augustus r. 19 př. Kr. šťastně navrátil z Orientu, získav 
'opět vojenská znamení, Krassem ztracetlá (v. výše str. 211), byl 
zřízen oltář Fortuně šťastného návratu (Portuna Redllx) pi'ed mě
-stem u brány kapenské na straně jižní; z obětí Fortuně tarn vzdá
vaných vznikly hry, nazvané Augustalie,t) které později deset 
-dní trvaly (od 3.-12. října). Od té doby ctěna též Fortuna Augusta 
jakožto ochranitelka vládnoucího císaře. 

Fors Fortunu ctil zvláště lid obecnj'r; v den slavnosti její, totiž 
24. č,ervna, poněvadž toho dne oba chrámy Její za Tiberou byly 
založeny,2) ubírali se lidé jednak na ověnčených loděch jednak 
'pěšky k svatyním jejím za městem a oddávali se při hostinách 
rozličným radovánkám (Ov. Past. VI 773 nn.). - Také mimo 
město Řím ctil lid fortunu, a to nejen jako bohyni šťastné ná
'hody, nýbrž i jako bohyni věštby. Zvláště rozšířen byl kult P'or
'tuny v městě Antiu (lior. Carm. I 35) a zejména v Praenestě. 
V tomto městě byla Fortuna ctěna jako prvorozená dcera J ovova 
(Fortuna Primigenia)} která nejen jest mateřskou ochrankyní dítek, 
nýbrž též věštby vydává. Věštilo se zde tím způsobem, že byly 
taženy losy (sortts)} napsané na dřevěných destičkách (Cic. de 
divin. II 85 n.). Do Říma dostal se tento kult teprve tehdy, když 
konsul P. Sempronius Tuditanus, válče s liannibalem r. 204, slíbll 
chrám Fortuně Primigenii, zvítězí .. li nad nepřítelem. Chl ám ten 
byl, jak jsme připomněli výše, zbudován na Quirinále r. 194. 

Na Kapitoliu stála vedle sochy Fortuniny také socha Dobrého 
Výsledku (Bonus Eventus)} a týž Bonus Eventus měl i chrám na 
-poli lVlartově. 

1) o tom praví Augustus v Monum. Ancyr. kap, 11. aram Fortunae Redu
~is útxta aedes Hono1'is et Vi1·t~ttis ad portam Oapenam pro reditu meo senatus con
..sacmvit, in qua pontifices et virgines Vestales anniversariumlsac1'ificútm fa cere iussit 
-eo die, quo consulibus Q. Lum'etio et M. Vinucio in urbem ex SY1'iCt ?'edi, et diern 
A~tgustalia ex cogrlOmine n08t1'o appellavit. ' . 

2) Dies F01'tis';':Fortuna e appe71atus Cl Sm'vio Tull1'o 1'ege, quod is fanum Fort:is 
Fort~tnae secundwm Tiben'm ex tra 'U/rbem Romam dedicaV1't ]un1'o mense. Varto 
LL. VI 56. 

Mythologie Řekův a Římanúv , 6. vy d. 16 



·24:2 

Taktéž bohyně skutečného ' štěstí, f e I i cit a s (riebo F a u
s ťi t a s lior. Carm. IV 5, ·18) měla v Řhně chrámy. 

3. Par k y. 

(Parcae.) 

Z počátku ctili Římané pouze jedinou Par k u~ a to jako bo-· 
hyni porodu (od parió)~' později ztotožňována byla Parka (snad 
vlivem etymologie od. slova pars) s řeckou Moirou (v. výše' 
str. ,67) a pokládána za bohyni neodvratného osudu vůbec a ob
zvláště všeho, co naz}7váme osudem člověka, jako narození, štěstí: 
neb neštěstí po čas jeho života, smrt a pod. Původem mythologie: 
řecké uznávali i Římané tři Parky, jež jinenovali obyčejně ře
ckými jmény (Clotho, Lachesis, Atropos). Latinská jejich jména, 
čteme však u Gell. III 16, 11: N o n a, D e c u m a, M o rt a. -

. Obyčejná příjmení nelítostných těchto bohyň jsou: dur a (krutá)~, 
.t e n a x ve r i, no n m e n d ax, co n co r des (svorné), i n i-
.q uaeat.p. 

4. K a m e n y. 

(Camenae.) 

. K a m e n a (od cano pěji, původně Casmena) jest bohyně: 
z p ě v u a vyššího umění musického vůbec, zvláště však bohyně' 

v ěš t b y. Jsou to původně vesměs nymfy vodní, a Numa prý již 
zasvětil jim posvátný háj a pramen za branou kapenskou v Římě 

. a jiný blíže Aricie. pramen tento nazýval se Eg e r i a, jako· 
i nymfa sama, která věštba1ni svými poučila prý Numu, jak nlá 
uctění bohův v národě svém ustanoviti a uspořádati (Liv. I 21)., 

Za pozdějších časův, . zvláště za doby vzkvétající literatury,. 
ztotožnily se Kameny úplně s řeckými lVlus~mi. 

Bohyní věštby stala se později také K arm e n t i s neboli' 
K arm e nt a (Carnlentis~ Carmenta)~ nymfa to, jejíž ;j.méno, 
oZnačuje ji rovněž jako Kamenu, t. j. původně jako nymfu vodní, 
Zvláště pak ctěna byla Karmenta od paní římsk)'Tch jako bohyně· 

porodu. K uctěn( jejímu slavila se v Římě v chrámě jejím, jenž. 
ležel blízko brány karmentské (parta Carmelltalis, mezi Tiberem 
a Kapitoliem), slavnost Carmentalia ll. a 15. ledna (Varro L. L .. 
VI 12). Jako Kameny staly se 'z nymf vodních bohyněmi zpěvu a 
v~štby, tak bylo i při K~umentě. Z ' jejích příjmení Porrima (nebo-

. Prorsa, Antevorta) a Postvorta učiněny pak její sestry neboJ 
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družky a bájilo se, že prvější vpřed jsouc obrácena do budoucnosti 
pozírá, druhá za sebe hledíc minulost odkrývá (srovn. Ovid. fast. 
I 617 nn.). O Karmentě bájilo se také~ že jest matkou Euandra, 
s nímž pr~T . z Arkadie do Latia: přišla. 

Není pochybnosti, že za nejstarších dob národ řírnský ještě 
i v ji~é věštné bohy věřil, z nichž jmenovali jsme již Pika, fauny 
a jiné; ale všichni tito bohové ustoupili záhy řeckým bohům téhož 
významu. 

V. Bohové zjevů nebeských. 

S I u n c e a m ě s í c. 

(Sol, Luna.) 

Z těles nebeských ctili Římané -jenom S o 1 a a Lun u (slunce 
é1 měsíc), jejichž uctění zavedl prý Titus Tatius. Vskutku však se 
zdá, že tento kult je mnohem pozdější; neboť Římané za starých 
dob nepokládali slunce a měsíc za bohy a proto také slavnostI 
pro ně ' neustanovili. Uctívání to vzniklo teprve asi za druhé války 
punské, a to vlivem řeckým. Uctění Sola v ' Římě nikdy znatne
nitěji se nevzmohlo, a svatyně jeho, o nichž zde onde řeč se činí , 
pocházejí, jak se podobá, větším dílem z dob pozdějších. Roz
sáhlejší však a obecnější bylo uctění tajemné L II n y, což souditi 
se může již z toho, že několik chrámu bylo jí posvěceno. Nejdůle
žitější z nich byl chrálTI na hoře aventinské (Ov. Fast. III 883) a 
svatyně na Palatinu, v kteréž každé nocí Luně, temnoty noční 
osvěcující (Luna N octiluca), světlo se rozsvěcovalo (Varro L. 
L. V 68). 

Původem básníků římských přeneseny jsou záhy na Sola a 
Lunu vlastnosti řeckého Helia a Seleny, a tak. stalo se, že napotonl 
ztotožňováni byli Sol s foibem, a Luna s Dianou (Artemidou) a 
Iiekatou. 

Co čteme ve spisech básníků římských o ostatních zjevech 
nebeských ' jako o Auroře (Aurora) 'HcJ~, Zora, Zoře) , o lridě 
(Duha) , Hyadách, Pleiadách, o Orionovi. Siriovi, Luciferovi a pod. 
(srovn.str. 74-78) , jest pouhé napodobení bájí řeckých. -

. Na tomto místě budiž dovoleno zmíniti se mimochodem ještě 
o větrech. 

Také Větrové (Venti) ctěni byli za pozdější doby jakožto by-
tosti božské, podobně lako u Řekův ; při obětech jim konaných 
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obětovalo se větrům bouřlivým (Híemes, Tťmpestates) dobytče 
barvy černé, větrům příznivým (Ze!Jhyri felices) beránek barvy 
bílé (Verg. Aen. III 120). VětrŮITI bouřliv-}-m (TemIJestates) po
světil L. Cornelius Scipio (konsul r. 259) svatyni před branou ka
penskou (Ov. Fast. VI 193). Srovn. ještě Verg. Aen. V 772, X 676, 
Cic. Tusc. IV 73, nor. epod. X 23. 

VI. Bohové vodní. 

1. B o h o v é moř e . . 
N e p tun u s byl starořímský bůh vodní, jemuž ke cti konala 

se v letě (23. července) slavnost N eptunalia za tím asi účelem, 
.aby odvrátil vysýchání praIl1enú a řek. Bohem mořským Neptu- · 
nus původně nebyl, poněvadž se Římané v nejstarších dobách 
plavbou na moři nezabývali. Stal se jím však teprve tehdy, když 
ztotožněn byl s řeckým Poseidonem, a to nejspíše již v V. stol. 
př. Kr. Potom byl ctěn Neptunus jako bůh moře (zvláště středo
zemního) a všeho vodstva vůbec; dále jako tvůrce koně (Verg. 
O. I 13 nn.) a ochránoe dostihflV s koni (N. equester, IIOóétorov 
Znmos)· V cirku Flaminiově (circus Flaminius) Iněl oltá"ř, pak chrám 
na poH Martově (cmnpus Martius). Záhy ztotožněn s Neptunem 
starolatinský Konsus (Liv. I 9), i míněno, že Konsualie Neptunovl 
ke cti se pořádají (v. str. 239). Manželkou Neptunovou byla Říma
nům bohyně S a 1 a c i a (Salacia, Varro L. L. V 21), jejíž jn1éno 
pocházejíc od salio, skáči, označuje ji jako bohyni pramene, vodu 
do výše vytryskujícího. Když však Neptunus ztotožněn s Poseido
nem, odvozováno bylo jméno Salacia od »salllm« = é(AS (slaň 
mořská) a tak se stala Salacia bohyní mořskou. 

Bohyní neboli nymfou mořskou jest asi také Ven i I i a (Ve 
nilia) , matka knížete Rutulův Turna (V erg. Aen. X 76); původní 
význarn její není znám. Spojována bývá s Neptullem. 

Por tun u s, bůh přístavů, .ienž byl ctěn v chrámu II přístavu 
řeky Tibera, nebyl původně bohem rnořský :m, nýbrž ochrancenl 
dveří (porta, v staré latině portus). Za jeho chrám (Portuniam) 
pokládá se kruhovitý chrámeček s dvaceti korinthskými sloupy, jenž 
stojí dosud v Římě na dobytčím trhu (foram boarium) u samé 
i;eky. - Ostatně viz o Portunovi též str. 9l. 

2. B o h o v é p r a m e n LI vař e k. 

Také Římané měli v posvátné úctě všelikou živou, proudící se 
vodu, i prameny, i potoky a řeky; proto musili kněžf a úředníci . I 
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státní, když přišli, jdouce za úřadern svým, k potoku nějakému neb 
řece, dříve věšteb se otázati, volno-li vodu tuto překročiti činili nic. 

Bohem pramenité vody byl Fon s (též Fon t a n u s, nebo 
Fontus), syn boha vŠoeho počátku Jana a vodní nymfy Jut u r n y, 
sestry Turnovy (Véľg. Aen. XII 146, 46R nn.). Fons měl na Jani
kulu (Ianiculum) chrám, a k uctěnI jeho slavila se 1J. října slav-

;~-

Obr. 99. Tiber (v Louvru). 

nost tak zvaných Fontinalií (Fontinalia, Vaľľo L. L. VI 22), o kte
rýchž se studně květinami ověnčovaly a květiny do pramenů há
zeJy. Juturna ctěna byla v jihovýchodním koutě fora římského. 
Při posledních výkopech byly tu objeveny zbytky jeH svatyně: 
dobře zachóvanJT oltář, kruhovitá studně s pěknou obrubní (pll
teal) a nádržka vodní (lac71s !aturnae). Studně obsahUje dosud 
pramenitou vodu. i

) 

Z řek byl obzvláště ctěn Tib e r i s, jenž jako Pater Tiberi- · 
nus měl chrám v Římě na ostrově (insula Tiberina). Dle pověsti 
byl Tiberinus král vAlbě (Alba Longa), kterýž v řece tiberu, jenž 
až "do té doby Albula se nazýval, život svůj skončil (Varro L. L. 
V 12, Verg. Aen. Vln 331, Liv. I 3, 8, Ov. Fast. II 389 a j.). - Ze 

1) Svatyně vyobrazena v Listech filologických XXXII, 1905, str. 87 a 83 
(článek L. Brtnického). 
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soch boha toho připomenouti dlužno sochu, chovanou nyní v Lou
vru (obr. 99); jest to protějšek ke krásné soše Nilu, kterou jsme 
podali vobr. 46. Obě stály kdysi před vchodem· do chrámu Isidina 
na poli Martově, naznačujíce, že bohyně tato z Egypta do Říma 
se · přesídlila. Kdežto Nil jest kopií slavného ' nějakého originálu 
doby hellenistické, byla socha Tibera pracována v f~ímě, a to podle 
Nilu. Místo Sfingy dána vlčice, kojící Romula a Rema; do pravé 
ruky boha vložen roh hojnosti, do- druhé veslo. 

VI I. Bohové podsvětí. 

Dis čiJi' Pluto a Proserpina. 

(Dis, gen. Džtis, Pluto, Orcus; Prosel'pina,) 

Římané věřili, že duše zem'řetých (Manes) zdržují se v podsvětf 
(apud inferos), ale vládce a viádkyně nad nimi, které uznávali Ře
kové, za starších dob vůbec neznalí. Teprve za těžk)'rch dob první 
války punské seznámili se, a to vlivem knih sibyllských, s řec~ým 
Plutonem a jeho chotí Persefonou. Jméno llAo{n;rov přeložili si do . 
latiny slovem D i s, t. j. totéž do dives (bohatý), jméno Pers~fonin~ 
upravili ·si v Pro ser pf nu. Avšak božstva tato neměla u Rímanů 
nikdy velkého významu; co o nich vypravují spis.ovatelé a zvláště 
básnící, jsou báje řecké. . ~ . 

O duších zemřelých se věřilo, že v určité dny mohou na urCl-
tých místech vystupovati z podsvětí na tento svět. Takovéto místo 
nazývalo se mundlls~' byla to hluboká jáma, která byla obyčejně 
přikryta těžkým kamenem, jenž jen v určité dny se odvalil. T~~ 
na vrchu palatinském v Římě byla hluboká, velikým, kamenem pn
krytá jáma, kteráž pokládala se za vchod do podsvětí. Tento ká
l11en odvaHI se třikrát do roka, a to 24. srpna, 5. října a 8. listopadu. 
V ty dni mohli duchové zesnulých, na hořejší svět vyšedše, volně 
mezi lidmi obcházeti, a proto 'byli to dnové nešťastní, o kterýchž 
nic dÍ1ležitého bez nutné potřeby se nepodnikalo ani v životě sou
kromém ani veřejném. · Na rozhraní mezi forem a komitiem ležel 
velký čtverhrannJ'r kámen černé barvy (lapis niger), jenž pokr}Tval 
podobný mllndlls. Také v únoru vycházeli zesnulí , .1;ěkolik dní. po 
sobě na hořejší svět, a to po čas slavnosti Parentaln (Pa(entalta~,
konané od 13. do 21. února, zejména pak posledního dne slavnosti, 
zvaného F eralia. Ani v těchto dnech nic důležítějšího se nezačínalo, 
nýbrž každJ'r konal oběti za duše zesnulých přátel a příbuzných 
a -navštěvoval hroby je.iich (Ov. Past. II 569). 

• 

\ 
I 

247 

Ditovi a Proserpině posvěceno bylo tak ře.čené Tar e n t li m 
I(neboli T e r e n t u m) na poli Martově, místo, na němž prý časem 
kouř ze země vystupoval. Asi 20 stop pod zemí nalézal se tam oltář 
-obou těchto bohů. Zde bylo po prvé 0bětováno r. 249 pře Kr. za 
první války punské. Na rozkaz knih sibyllských obětovány byly , 
Ditovi a Proserpině tři noci po sobě černé žertvy: Ditovi černý 

·.býk, Proserpině černá kráva;zároveň bylo . ustanoveno že po stech 
letech má se tato slavnost opakovat. Po vykonané oběti byl oltář 
zasypán a tak se stalo, že k další stoleté slavnosti došlo teprve r. 
146, tedy o tři leta později. Třetí slavnost stoletá připadla na r. 49, 
.ale nekonala se, poněvadž hned na počátku toho roku vypukla krutá 
válka občanská mezi Caesarem a Pompejem. Když Augustus , 
skončiv druhou, ještě krutější válku občanskou, císařem se stal a 
těžce soužené vlasti mír a pokoj navrátil, byl pokládán nejen od 

:básníků, nýbrž i od občanů za původce nového, šťastného věku. 
Aby se toto přesvědčení veřejnou slavností projevilo, byly r ; 17 
pře Kr. pořádány hry s a e k u I á r n í (ludi saeculares). Augustus 
a jeho rádcové, aby lTIohli odůvodniti, proč se slavnost ta má ko
nati právě toho roku, odvolávali se na věštbu sibyl1skou, která mlu
vila o době 110 let jako o nejdelším věku lidském (saeculwn) a na 
-tvrzení filosofů, že po čtyř,ech věcích, tedy po 440 letech, nastane 
znovuzrození světa (na/..w{'évéóta). Měla-li r. 17 zakončena býti 
perioda čtyř věků lidských, musily Augustovy hry saekulární sla
veny býti jako páté; a ochotní strážcové knih sibyllsk}Tch vskutku 
našli ihned ve svých zápiscích, že prý se již konaly čtyři podobné 
~lavnosti, a to r. 126, 236, 346 a 456 pře Kr., ač tomu tak nebylo. 
Tyto »páté« hry saekulární konaly se tři noci a tři dni od 1. do 
,3. července, ale nikoliv k uctění bohů temnot, nýbrž k oslavě 

Apollina, Diany a jiných bohů s vět I a. tloratiova báseň k tomuto 
účelu složená (carmen saeculare, v. výše str. 217 n.) a popis slav
nosti, vyrytý na mramorové desce, jejíž zbytky nalezeny byly před 
lety v Římě na místě, kde se oběti konaly, u tak řečeného Tarenta, 
jsou památkou na ony hry. Po Augustovi pořádali hry saekulárnÍ 
jeŠtě císařové Ciaudius, Domitian a Septimius Severus, řídíce se 
každý jiným počítáním saekula. 

. lirám tarentským · podobaly se asi hry t a li r s k é (La{h 
Taurii) , jež prý založil Ta,rquinius Superbus za příčinou zuřícího 
v Římě moru. Bližšího o nich nic nevíme až· na to, že byly pořádány 
T. ] 86 pře Kr. po dva dny (Liv. XXXIX 22). 
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VI I 1. Zoso bněnl. 

Mimo bohy, o nichž doposud se vypravovalo, uznávali I(ímané
j eště značný počet abstraktních pojmů za bytosti božské, jimž tedy
také chrámy se zakládaly a i jinak božská úcta se prokazovala._ 
J sou pak tyto božské bytosti zos0'bnění dílem některých předních 
c· t n o stí n á rod a ř í m s k é h 0' (Fides, Coneordia, Virtus, Pudi
citia, Pietas, Aequitas a pod.), dílem základních některých p o d
mí n e k ob e c n é h o b I a h ob y t u (Salus, Pax, Libertas, Víeto
ria, Mens, Spes a pod.). Také mě s t o Řím (Roma) ctěno bylo za 
CÍsařů římských jako zvláštní b0'žstvo, jemůž tladrian i v Římě, 
chrám (temlJlum Veneris ·et Romae) dal postaviti, když jinde, ze-o 
jména v krajinách řeckých dávno již božské ' úcty požívalo (Liv ~ 
XLIII 6). I zmíníme se zde }eště někohka slovy o důležitějších aspoň 
z · těchto božských bytostí. 

1. Pi des, t. j. Věra neboli Svědomitost v zachováváni daných 
slibův a přísahy, byla od pradáyna u starých Římanů horlivě ctěna1) 
jak v životě soukromém, tak veřejném, a již Nurha zavedl prý velmf 

J;>osvátné uct.ění Věry obecné (Fides /Jubliea lJOpuli Romaní Liv. I 
21, 4), postaviv jí chrám na Kapitoliu, v kterémž o slavnostech je-·· 
jích kněží kadidlo jí v oběť pálili, majíce při těchto obřadech pravici: 
skoro celou ovinutou na znamení, že ruka, jížto víru slibujeme, takto, 
bohům jsouc posvěcena, vždy čista zachova,ti se má. Zdá se, že na 
vnějších stěnách tohoto chrámu byly upevněny desky, obsahující 
smlouvy s cizími státy a vÝ'sady udělené jednotlivcům i celým 
obcím. 

2. C o n co rdi a, t. j. Svornost občanská, měla chrám na se
verní straně fora římského, pod vrchem kapftolským. Tato svatyně 
postavena byla původem diktatora M. Puria Kamilla r. 366 př. Kr.~ 
když dlouholeté spory mezi patricii a plebeji se urovnaly. V tonlto
<;hrámu Svornosti konaly se ' často hromady senátu (Cic. Cat. III 
21, pro Sest. 26 a j.). Mimo to měla COllcordia v Římě i jiné menší 
svatyně (Liv. IX '46, XXII 33). Slavnost k uctění Concordie světila 
se 16. ledna. 

3. V i rtu s, Statečnost válečná, a tl o nor, Čest ze statečnosti 
vzcházející, poctěny byly společným chrámem v Římě~ když C .. 
Marius Cimbry na hlavu porazil (r. 101 před Kr.). Polohy toho 

1) Proto canct fides Verg. Aen. I 292. 
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chrámu neznáme. Již r. 222 př. Kr. zaslíbil M. Claudius Marcellus. 
v bitvě u Klastidia těmto bohům společný chrám, avšak pro odpor 
pontifiků, kteří nedovolili ohě božstva spojiti, vystavěl každému 
z nichž zvláštní svatyni za branou kapenskou (porta Ca!Jena na 
jižní straně města, srovn. Liv. XXVII 25). 

4. Pud i cit i a, Cudnost, nejpřednější to ctnost žen římských ,. 
. ctěna IbY.1a zvláště od žen patriciů jako Pudieitia patricia; ženy ple
bejské ?"řídily si r. 296př. Kr. zvláštní svatyni, kde ctěna byla 
P. plebeia (Li\!. X 23). 

5. Také Pie t a s, t. j. láska dětí k rodičům , A e q u i t a s, svědo
mitost, Cle m e n t i a, laskavost, a jiné podobné ctnosti božsky 
byly ctěny; o chrámu » Pieťatis « zmínku činí Liv. XL 34. 

6. S a I u s (Blaho) jako bohyně blaha obecného (S. pub!ica) 
n1ěla od r. 302 př. Kr. chrárn na hoře quirinálské (Liv. IX 43, 25, 
X 1, 9); kult její byl však jistě mnohon starší. - Salus byla po

. zději ctěna také jako bohyně zd r a v í lidu, pročež se jí za dob na
kažlivých nemocí společně s jinými bohy oběti konaly (Liv. XL .37). 

7. Lib e r t a s (Svoboda) ctěna byla, jakož se podobá, ob
zvláště od pleb,ejů, kteříž ji pokládali za osvoboditelku svou od ná
tisků patriciův. Chrám jeH, zbudovaný r. 238 př. Kr. stál na Aven
tinu, hlavním to sídle plebejů. 

8. V i c ťo r i a (VítězstvÍ, srovn. Nt'X17 str. 64) měla mirno 
jiné také na hoře palatinské chrám, r. 294 př. Kr. zbudovaný. Za 
doby císařské rozmohl se kult její v·elice, poněvadž uváděna ve 
spojení s jednotlivými císaři. Také V i c a Pot a (mocná vítězi
telka) a Pell o n i a (plašitelka nep'řátel) jsou bohyně vítězství. 

9. P a x (Mír) ctěna byla teprve za doby pozdější. Když Au
gustus r. 13 př. Kr. z tlispanie a Ga1lie šťastně se do Říma na
vrátil, byl bohyni míru zaslíben rnonumentální oltář na poli Mar
tově, kdež se jí dne 30. ledna a 30. března obětovalo (Ov. Past. I 
709 y III 882; srovn. též vj'rše str. 231). 

10. Také J u ven t u s čili J u ven t a s (Mladost, srovn. II Ře
kův "H{37j str. 64)! S pes (Naděje) a Me II s (Rozum) lněly 
v Římě zvláštní chtán1Y. 



B. POVĚSTI. 
Proud pověstí o slavných recích dávnověkosti římské jest proti 

rozvětvenému veletoku důmyslných bájí o heroech řeckých skrovný 
jen potůček, jehož první, ovšem dosti hojné přítoky za pozdější 
doby původem dějepisců z6myslně ještě od něho se odvracely a 
o.dváděly, tak že odlouoeny jsouce od hlavního pramene záhy v ne
vlídných písčinách zapomenutí vyschly a vymizely. Dějepiscově , 

římští totiž prozkoumávajíce báječné a ovšem podivení hodné po
věsti, jež se o statečných činech dávných hrdin vypravovaly, do
mnívali se, - a to nikoliv docela bezdůvodně, - že základem bájí 
těch jest pokaždé nějaká skutečná, historická událost, jížto z oněch 
pověstí samých možno se domakati. .Jádro tedy hledajíce, odlu
povali všecko, co pouhou toliko, byť i sebe skvělejší skůřepinou 

jim se zdálo, při čemž věci pravdě nepodobné buď přirozenýnl 
nějakým způsobeln vysvětlovali, anebo dokonce zamítali, 111ajíce 
za to, že libovolným tímto pitváním dobádali se pravdy. Buď si 
jakkoliv: ale to aspoň jest jisto, že nedovedli všude rozeznati a 
rozlišiti báj od pravdy, udávajíce nám mnohé věci za události hi
stor~cké, které však přece patrně jsou mythické, z čehož, tuším, 
také lze souditi, že mnohdy odhodili jádro místo slupky, pravdu 
místo báje. Však co odhozeno jest a navždy zmařeno, t0'ho ovšem 
musíme již jen oželeti; ale že i báje některé za pravdu se braly, po
znati může se nepochybně zvláště z tůho, že na př. pověsti o za
ložení Ríma a o nejstarší době panování králů ne jinak než jako 
skutečné děje se vypravují, ačkoliv za.listé , celá tato doba až do 
Servla Tu1lia mythická jest; ano, nelze popírati, že líčení dějin 
věků bezprostředně následujících až do prvních časů republiky řím'
ské protkáno jest na mnohých místech vypravováním událostí bá
ječných. Zde uvedeme jenom ty pověsti, o jejichž mythické povaze 
nelze pochybovati. 

1. E u a n d e f. 

(Euander ~ Euandrus.) 
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Podle pozdějších bájí obývaii v Latiu za nepamětných důb 
tu zemní (indigenae, lXvróx{}ovés) faunové a Nymfy, a lid veskrz 
hrubý a zdivoči1ý, bez orby a všelikého umění lidského. K tomuto 
11ronár0'du přišel Saturnns, prchaje z říše své před J ovem, jenž 
zmocnil se vlády na Olympu, a spoHv necvičen}r, po vysokj'Tch ho
rách se potulUjící lid, ustanovil lim řád i zákony. Saturnus usídlil 

, prý se tu na hoře kapitolské v městě Saturnii; na ] anikulu pak 
měl prý hrad svůj Janus. Zemi tu nazval Saturnus Lat i u m, po
něvadž získal zde proti pronásledování ] ovovu Ú k r Jr t bezpečný 
(Lafbumque vocari maluit~ his quoniam latuisset tlltus in o'ris Verg. 
Aen. VIII 322 n.) .1) Pod jeho vládou nastal zlatý věk, a lidé žili 
v pokoji a míru; avšak po tomto pokolení následoval věk pokaže
nější, když počátek vzala válka a lakomství vášeň. Potom přichá
zeli rozliční národové do této zeluě, a jméno její často se měnilo .. 
Tou dobou přibyl sem také E II a II d e f, když před ním ' několik 
knížat bylo zde vládlo, obzvláště ohroml1'~T '-r h y b r i s, po nělnž 
Italové řeku, jíž až po tu dobu jméno bylo A!bula, nazvali Thybris 
(Verg-'. Aen. VIII 314-332) . 

Dle pověstí římských přišel prý E u a n der (»dobrý muž«, od 
éiJ a av'1ÍQ) do Halíe šedesát let před dobytím Troje~ přivádě}e o~ad
níky z Pallantia v Arkadii do Latia na horu palatmskou, na mlsto, 
kde později Řím byl založen. O původu Euandrově, jakož i o pří
čině, pro kterou z vlasti se vystěhoval, máme rozličná a ovšem ne-

' jistá podání: podle nejrozšířenějších pověstí byl Euander syn 
Iierma a arkadské nymfy anebo věštkyně Themidy, která na i~al~ 
ské půdě nazvána byla Karmenta nebo Karmentis (Verg. Ael1. VUL 
335). Také o příčině přesídlení jeho do ltalie jsou udání neshodn,á: 
jedny pověsti praví, že po jakémsi povstání lidu, jež nešťastně se 
skončilo, dobrovolně do vyhnanství odešel, jiné zase, že násilně ze 
země byl vypuzen. V Latiu zastihl Euander lid surový, nevzdělaný, 
kterýž snadno se mu podrobil, ne hrubým násilím překonán, ale 
spíše oslněn jsa vznešeností ~ jakěž mu d0'dávala vyšší jeho vz.děl~- . 
nost: Takto vládu, jíž snadno nabyl, snadno si i udržel a vybavrl na
rod svůj z hrubé otupělosti a nevědomosti', v mnohých uměních jej 

. 1) Také Ovidius ve Pastech (I 238) vysvětluje jméno Latium pod()bně, 
pravě: dieta quoq~u, est Latú."m tara latente deo. 



vyučiv a vycviČív. Vypravuje se, že Euander přinesl do Latia písmo l
) 

a hudbu a že surové mravy obyvatelstva této země zvláště také títn 
ušlechtil, že zde zavedl uctění některých bohů, jako Cerery, Nep·· 
tuna Konsa (Neptunus Consus), tlerkula a lykajského Pana, kte
réhož Italové nazývali Paunent nebo Inuem (Faullus, Inllus).2) 
Mimo to také věštby k národům italským prý přinesla matka jeho 
Carmenta (čili Carmentis). ana z vlasti prchajícího až do těchto 
krajův provázela (Ovid. Past. I 471, V 99, Liv. I 5 a 7). Pahorek,. 
na němž Euander nové město Pallanteum, Pallantíum nebo-li Pala
tium založil, nazván jest palatinskýn1, a to po dědovi jeho Pallan
tovi, anebo po synovi jeho neb vnukovi téhož jl11éna, který prý 
tamtéž jest pochován. 

Euander ctěn byl v . ŘÍlllě jako tuzemní her os (indig es) a měr 
'oltář na hoře aventínské; matce jeho Karmentě posvěcen byl oltář 
na Kapito1iu blíže brány, kteráž nazývala se porta Carmentalis 
(později seelerata; srov. Ovid. Past. II 201 n.). 

2. Her k u I es. 

(Hereules.) 

Podobně jako národ hel1enský měli zajisté také Italové národ
ního svého reka, ideál mužné statečnosti, jakým byl u liellenů tle
rakles. V.šak podobá se pravdě, že velrni záhy báje o řierakleovi' 
do jižní Italie osadníky řeckýrlli přinesené s podobnýrni pověstmi 
tuzemními se mísily, načež i národní rek Italův po tlerakleovi na~ 
zván jest tl e r k u les. Tento Herkules byl již od nejstarších _dob 
po celé Italii ctěn a měl všude oltáře, sochy a chrámy. - Nej
zajímavější z pověstí o tlerkulovi jest dobrodružství jeho s K a
ke m (Caeus). Když totiž tlerkules stádo Oeryonovo (v. str. 157) 
z Erytheie dO Recka odháně.l, zastavil se blíže Euandrova sídla 
Pallantia, aby si poodpočinul. Když pak tu usnul, ukradl mu oheň' 
soptící obr Kakus/') syn Vulkanův, značnou částku stáda, po zpátkti 
do své jeskyně dobytek vtáhnuv, aby úkryt jeho po stopě nemohf 

1) 'Livius I 7, 8 praví o něm: vene1'Ctbilis vir mimculo litte 1'a1 'um , 1'ei novae
intel' 1'uduI al'tium homines. 

2) Zdá se, že Euander jest původně totožný s Faunem: jméno jeho aspoň 
není než řecký překlad latinského Faunus (od faveo). 

, 3) Oacus, ' KiX'Y.o~, pochází nejspíše od kmene Y..airo, pálím, a značí tedy vlastně' 

boha ohně, Avšak pro podobnost se slovem 1(aY..ó~, zlý, spojovali již staří s jmé-
nem tím představu člověka zlého, tak jako zase Euander, Eva1JO'Qo~ znamenal 
jim muž e dob r é h o. 

253 

býti nalezen. Avšak bučení skotu prozradilo zloděje, jejž řierkules 
postihnuv, zabil a na to Otci Nálezci (Pater Inventor) oběť vykonal. 
l:uander přišed na toto místo s okolními pastýři, postavil tlerku
loví oltář (ara maxima) na pozdějším trhu dobytčím (forum boa
liuln) a obětoval 111U. Napotom pak ustanoveno jest, aby od té 
doby tlerkules božsky byl ctěn, a aby o zachování. tohoto kultu 
péči měly rody Potitiů a Pínariů (Potitži) Pinarii) , z nichž proto 
kněží lierkulovi vždycky se volili (Liv. I 7, Verg. Aen. Vln 185 nn., 
Ov. Past. I 543 nn.). Když tito rodové, kteří pocházeli nejspíše z Ti
buru, vymřeli, převzal uctění tlerkulovo stát a uložil praetorovi 
městskému, aby každoročně jménem občanů konal oběť na ara ma
xima. 

3, A e n e a s. 

(Aeneas.) 

Římané pokládali se za potomky dardanského knížete Aenea, 
syna Anchisova a Afroditina, kterýž po zboření města Troje s čet
ným průvodem Trojanů z vlasti prchajících do Jtalie přišed na řece 
Tiberu se usídlil. U Řeků samých jsou podání o osudech Aeneových 
po zboření Troje rozličná~ neurčitá a dílem neshodná. Podle Ho
mera musí se souditi, že se za nejstarších dob mělo za to, že Aeneas 
po zahlazení Troje ve vlasti své zůstal, kdež napotom i sám vládu 
měl i potomci jeho (tlom. ll. XX 307 n.).1) Avšak již za časů pra
starých známa byla pověst, že Aeneas zniknuv záhuby obecné a ' 
četným provázen jsa průvodem, novou vlast si hledal, vzav s se
bou i posvátné palladium trojské. Lyrický básník Stesichoros (kol 
1'. 640-555 pře Kr.) jest první z Řeků, jenž vypravoval, že Aelleas 
:s posvátnostmi trojskými prchaje s průvodci svými do tl e s per i e 
odplul; myslil-li však při tom, že zrovna do Lat i a se odebral, 
11elze pověděti, ano můžeme z dobrých důvodů o tom pochybovati. 
Pověst, že Aeneas právě do Latia přišel, vznikla, jak se podobá, 
teprve v V. stol. pře Kr. Dějepisec řlellanikos (kol r. 480-395 
-pře Kr.) zaznamenal totiž, že když Aeneas přišel ze země Molossů 
,do Italie, byly lodi jeho od trojských žen zapáleny, načež v zemi 
té se usadil a město Řím založil. Jisto jest, že od časů. Pyrrha, 
krále v Epeiru (296-272 před Kr.), kterýž potomkem jsa Achilleo-

1) Na tomto místě (ll. XX 307 n.) nepraví se však určitě, kde Aeneas 
Trojanům vlásti měl, tak že neprotiví se ani toto místo naprosto domněnce, že 
již za dohyhomerské snad mělo se za to, že Aeneas se zachráněnými Trojany 
ji n o u jinde v I a s t si hledal, kdež by ovšem také Trojanům vládl. 
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vým boje proti Římmům za boje proti potomkům Troj anů pokládal 
(Paus. I 12, 1), zobecnělo domnění, že Aeneas s průvodci sVýlni do 
lta1ie přišed na březích řeky Tibera se usadil, a že tedy Rímané 
potomci jsou někdejších Trojanů. Že mínění tomu i Římané víru 

-přikládali, o tom svědčí osvědčení obce římské z r. 240 př. Kr., když 
senát římský, u Aitolů za 'svobodu obyvatelů akarnanských se při

. mlouvaje, na to především se odvolával, že tito jediní ze všech 
Řeků n~súčastnili se války proti Trojanům, p r a o t c ů m t o n á
rod a ř í m s k é h o (Justin. XXVIII 1, 5, Sueton. C:laud. 25). 

První Říman, jenž báji tuto opěval, byl básník Naevius (ze
mřel kol r. 200 př. Kr.), jenž v úvodě své básně Bellum Poe
nicum líčil příchod Aeneův do Italie a založení Říma. Zvláště 
však zůstavili nám podrobnější zprávy o osudech Aeneových 
dějepisec Livius a básník Vergi1ius. Vypravujet pak Livius věc 
podstatně ta~to: Aeneas z otčiny uprchnuv, ale osudem k po
čátkům větší říše veden jsa, přišel nejprve do Makedonie, odtud 
pak do Sici1ie, a ze Sicilie s loďstvem k laurentské krajině přistal, 
kteréžto místo rovněž Troja se nazývaio. Když pak Trojané na 
břeh vystoupili a v dědinách drancovali, poněvadž Hm po tak dlou
hém bloudění mimo zbraň. a loďstvo nic nezůstalo, sběhli se král 
Latinus a AbO'riginové, kteří toto místo v držení měli, aby zadrželi 
násilí příchozích. Tu pak pověst jest dvojí: buď že Latinus v půtce 
byv přemožen, uzavřel s AeneO'u mír a POtOlD i příbuzenství, anebo 
že bez boj,e Latinus s Aeneou se smluviv, stvrdil ruky dáním upÍ"Ím
nost budoucího přátelství; potom že smlouva mezi vůdci učiněna 
byla, a vojska vespolek se pozdravila. Když pak Aeneas u Lat~n~ 
pohostinu byl, dal Latinus před bůžky rodinnými dceru svou LaVllll! 
~a manželku hosti svému, z čehož Trojanům vzešla naděje, že ko
nečně jejich bloudění pevnýrn a j.ist~Tm sídlem se ukoneL Potom za- . 
ložil Aeneas. město a nazval je po jménu choti své Laviniurn. Synem 
Aenea a Lavinie byl Askanius (Ascanius). Avšak Lavinia byla již 
před příthodem Aeneovým zaslíbena TurnovL králi rutulskému; 

. tento tedy těžce to nesa, že cizinec před ním , přednost obdržel, zá
roveň proti , A~neovi a Latinovi válku zdvihl. Z boje tohoto neodešlo 
žádné vojsko s ' radostí: Rutulové byli sice přemoženi, ale vítězní 
Aboriginové a Trojané ztratili svého vůdce Latina. Po té utekli se 
Turnus a Rutulové, nemajíce již důvěry ve své síly, ke kvetoucí 
moci Etruskův a jejich králi l\lezentiovi (Mezentius), který v Caere, 
mohutném tehdáž městě, panuje, vzniku nového města nijak se ne
těšil a proto s Rutuly se spojil, domnívaje se, že moc trojská více 
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se vzmáhá než by sousedům bylo bezpečno. Aeneas, aby si proti 
postrachu takové války přízeň Aboriginův získal, i aby všichni ne
jen pod jedním právem byli, ale i totéž jméno , měli, nazval oba 
knleny Latiny. Spoléhaje na vznláha.jící se co den oddanost a věr
nost obou splývajících národův, vyvedl Aeneas vO'jsko své do pole. 
Latinům nastala šťastná bitva, kteráž byla však Aeneovi posledním 
skutkem pozemským. Pohřben byl, jak ho koliv dle práva a pravdy 
naz}'Vati sluší, nad řekou Numikem (Numicus i N,umicius, pobřežnj 
říčka mezi Laviniem a Ardeou do moře se ústící, nyní RIO Torto) ; 
nazývají ho Juppiter Indiges, t. j, ' Juppiter tu zemní (Liv. I 1-2). 

V tomto vypravování vynechává Livius zúmyslně všecko, co 
jest podivné a víře nepodobné: nečiníf na př. ani zmínky o věšt
bách, jakých se Trojanům dostalo, o Penatech trojských a o di
vech, kteréž se přihodily při smrti Aeneově. Penatové totiž z požárÍl: 
trojských zachránění . dovedli konečně Aeneu a jeho družinu do 
země věštbami zaslíbené. Bylať pak Trojanům dána věštba, že tatn 
jest nová jejich vlast, kde při jídle zároveň i stoly snědí. Když 
tedy v Latiu na břeh italský vystoupivše při jídle si hověli, snědli 
\ placky, na nichž pokrmy byly položeny; tu pak poznaH, že takto 
věštba jest vyplněna, a že Latiurn jest ona nová, sudbanli . jim 
určená vlast. Také místo, na kterémž Penatům nové sídlo nlělo se 
založiti, věštbou bylo označeno: čtvernohé prý zvíře místO' toto jim 
ukáže. Když pak kdysi určená za oběť březí svině se jim vymkla 
a asi 20 honů od místa, kde obětovali, odběhši, na chlumku lesnatén1 
třicet prasátek porodila, založil Aeneas na místě tmTI město Lavi
nium, pO'něvadž Penatové, objevivše se jemu ve snách, zvěstovali~ 
že pOjný onen porod jest znamením množství a moci potomstva 
jeho. Že pak zrovna tři c e t prasátek se vylíhlo, to prý -bylo zna
mením, kolik ještě roků uplyne až do založení Alby, a kolik obcí 
objímati bude spolek latinský. - O smrti Aeneově dodává pověst 
ještě tyto zprávy: když Aeneas v bitvě na říčce Numiku proti 
'Turnovi a Mezentiovi bOjoval, tu náhle zatemnilo se nebe, strašné 
rachocení hromův a . sršení bleskův za velikého přívalu poděsilo 
veškeren zástup, a když pak bouře se přehnala, nebylo tu Aenea. 
Brzy však na to objevil se Askaniovi a mnohým jiným na řece 
Numiku v úplné zbroji a zvěstoval Hm, že bohelTI se stal. Za tou 
příčinou posvěcena mu jest na místě tomto svatyně s nápisem: 
Patris dei Indigetis.1

) 

1) Také o králi Lat i n o v i vypravuje pověst, že po smrti jako Iupiter La
tiaris mezi bohy byl přijat. Že pak Latiaris znamená zde tolik co Indiges, podobá 
se, že pověst o zbožnění Latina jest starší a že později přenesla se na Aeneu. 
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V erg i I i u s opěvá bloudění zbožného Aenea a založení osady 
trojské v Latiu hrdinskou básní nazvanou Aeneis. Spojtiv pověsti 
domácí s pověstmi řeckými, mnoho však dle vlastní chuti také změ
niv vypravuje podstatně takto: V sedmém roce po vyvrácení města 
Troje plul Aeneas z ostrova sicilského do ltalie, avšak Juno, sta
rostliva jsouc o osudy rněsta Karthaginy a proto založení národa 
římského· překaziti se snažÍC, zahnala loďstvo Aeneovo na pobřeží 
africké, kdež Dido (L1ufcá) před nedávneIn Karthaginu byla zalo
žiia. Vlídně byv od Didony přijat (kn. 1.) vypravuje Aeneas při 
hostině o osudech svých, o dobytí a zboření Troje a líčí, kterak 
:s domácími bi'lžky, s otcem, synem a manželkou svou Kreusou 
z hořícího města uprchl (kň . II.), potom s průvodci svými do Thra

~kie přibyl a odtud na ostrov Delos a Kretu, do Ep'eiru, na východní 
pobřeží Halie a konečně do Sicilie připlul; avšak když tak b1ízko 
již u cíle svého byl, tu zahnala jej bouře na břehy africké (kn. III.). 
'Venus snaží se, aby syn její Aeneas Didonu za manželku pojav 
v Karthagině zůstal, a Juno záměr tento podporuje; avšak Juppiter 
káže A'eneovi, aby poslušen jsa věšteb, Afriku opustil a do Halie se 
·odebral. Když Aeneas z Afriky odplul, učinila si Dido smrt (kn. IV.). 
Na cestě své přišel Aeneas opět do Sicílie (kn. V.) a odtud do KmTI 
v Italii, kdež se Sibyllou do po světí zašel, aby tam od svého před 
rokem zesnulého otce věŠ,teb o své budoucnosti nabyl (kn. VL) . 
Z Kum přišel k ústí řeky Tibera: tu nabídl mu Latinus původem 
věštby dceru svou za manželku a svolil, ' aby zde nov~ město za
ložil. Ale Turnus spojiv se s četnými národy italskými, zdvihl proti 
němu válku (kn. VII.). Naproti tomu učinil zase Aeneas spolek 
s Euandrem (kn. VIII.). Pak již líčí se (v kn. IX.-XII.) krutý boj 
obou spojených VOjsk, až Turnus, Aeneou v souboji jsa přemožen, 

V'adne. Tím konCí Aeneis. 
Třicet let po založení Lavinia založil A s k a n i u s, syn Aeneův 

'a Laviniin, město Alb u L o n g u (Alba Langa). (Dle jiné pověsti 
jest Askanius syn Kreusy. Římské jméno Askania jest lulus~· avšak 
jinde zase praví se, že -jest Iu-lus druh~~ syn-Aeneův, anebo i syn 
Askaniův.) 

4. Rom u I u s. 

(Romulus.) 

Tři sta let po založení Alby Longy založen jest Řim (Roma) . 
() příčině a způsobu povstání tohoto města vypravuje pověst takto : 
Albský král Pro k a s (Procas ll. Proca) z pokolení Askaniova měl 
,dva syny, N u In i t o r a a A mul i a. NumitorovÍ, kterýž byl z ľO-
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diny nejstaršÍ, ,odevzdal Prokas staré království praotců svých. , 
Avšak Amulius zapudil Numitora, zahladil mužské potomstvo bra
trovo a dceři jeho pod záminkou pocty, učiniv ji Vestálkou, do
životním panenstvím odňal naději potomstva. Ale Rea Silvia1

) -

tak nazývala se dcera Numitorova - porodila blížence Rom u 1 a 
aRe m a, jejichž otcem byl Mars. Dověděv se král o tom, co se 
stalo, spoutal a do vězení vrhl kněžku, ale dítky rozkázal hóditi do 
řeky. Poněvadž však náhodou Tiberis se rozvodnil, tak že nikde 
nebylo lze k pravému řečišti přistoupiti, odložili poslové dítky 

Obr. 100. Vlčice kapitolská. 

v nejbližší louži rozteklé po břehu vody, kde stál tak řečený fík 
ruminský (Ruminalis ficus) J domnívajíce se, že nebožátka i v mělké 
vodě mohou utonouti. Tu pak, ri:dyž mělká voda na suchu zůstavila 
necky, v nichž dítky byly vysaz.eny, žíznící vlčice s hor blízkých 
po kvílení dětském běh svůj obrátila a nemluvňátka tak krotce 
kOjila, že ji dozorce královského stáda viděl, ana dítky jazykem 
lízala. Pastýř ten jmenoval se F a u s t u I u s. I vzav pacholátka~ 
donesl je domů, aby manželka jeho A k k a La r e n t i a (Acca 
Larentia) je odchovala s ostatními dvanácti syny svými, s nimiž 
ob}~vala na hoře palatinské, kdež ještě za doby Neronovy posvátná 

.1) Rea, od reus" vinen - zdá se býti. správněji psáno nežli, jak obyčejně se 
psává, Rhea Silvia. Jinak nazývá se Rea také llia, · . 
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Romulova chýše se okazovala. (Vobr. 100 podáváme znánlou vlčici 
kapitolskou, bronzovou to sochu z konce VI. stol. př. Kr., která se 
chová v paláci konservatonl na Kapitoliu. Oba kojenci jsou však po
zdější přídavek.) Jakmile Romulus a Remus dospěli věkem, sílili a tu
žili se i u stád i po lesích na lovu. Tím nabyvše síly nru těle i na dl1-
chu, nepodstupovali již jenom zvěř, nýbrž činili útoky na loupežníky 
kořistí obtížené, rozdělovali lupy pastevcům a trávili s nimi, zatím 
co tlupa jinochů každým dnem vzrůstala, doby i vážné i ž.ertovné. 
Také s pastýři Numitorovými na hoře aventinské mívali častěji 
sváry, a tu stalo se jednou, že o slavnosti Luperkalií R.emus od pa
stevců Numitorových byl chycen a do Alby přiveden . Při ťéto pří
lležitosti poznal Numitor své vnuky a smluvil se s nimi, jak by 
Amulia trůnu zbaviti mohli. ta tou příčinou vnikli Romulus a Re
mUs s oddélJnou jim družinou do hradu Amuliové1-, zabili krále a Nu-
mitorovi navrátili vládu. , 

Na to založili Romulus 'a Remus na místě;" kde mladistvý věk 
svůj byli proži1i'- ' rpěsto; prvními obyvateli jeho byli pastevci a mimo 
ně množství Albanů a Latinů. Tu však povstal spor mezi bratry, ne
mohoucími se dohodnouti,- kdo by měl novéll1u městu jméno dáti a 
založenému panovo.ti; konečně se domluvili,aby znamení bohů je 

. rozhodla. I vútli sobě za stanoviště k pozorování posvátného 
vtactva Romulus Palatium, Remus vrch aventinský. Removi přišlo 
prý dříve znamení, šest supův, Romulovi pak, když mu již toto 
znamení ohlášeno bylo, dvanáct supův : Remus tedy osobil si krá
lovství, poněvadž se lim d ř í ve znamení zjevilo, Romulus však 
zase, že vynikl d voj nás o b n Ý m poč tem ptáků. Nato se zá·· 
stupové obou pohádali, a po vášnivé svádě došlo na vraždění: tu 
klesl Remus v zmatku byv udeřen. Jiná zase pověst vypravuje, ' že 
Remus na potupu bratrovi hradby nově založeného města pře
skočil, načež prý jej Cel e r, Romulův přítel, anebo i Romulus 
sám zavraždil, obořiv se nélJň slovy: »Tak zahyň budoucně, kdo
koliv jiný přeskočí hradby mé.« Takto zmocnil se Romulus vlády 
sám jediný, a město poj,menováno jest po svém zakladateli. 

Ale novým obyvatelům nového města nedostávalo se žen; po
něvadž pak s,e sousedy svými právru sňatku neměli, vypravil Romu
lus posly k vůkolním národům, aby. novému národu za spolek a 
sňatek žádali; avšak poselství nebylo nikde laskavě slyšeno. Těžce . 
to nesa Romulus smyslil lest: pozval totiž okolní obyvatelstvo ku 
slavnostnínl hrám, kteréž zařídil k uctění Neptuna Konsa a jež proto 
KonsuaHe nazval (v. výše str. 239). Mnoho lidstva se sešlo, ob
zvláště pak dostavili se ' nejbliž~í sousedé Caeninští, Křustumin~tí, 
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Antemnejští, dále přišel celý dav Sabinův s dítkami a chotmi. J ak- · 
mile čas divadla přišel, a zraky i mysli na něm utkvěly, rozběhla 
se na dané znamení mládež k unášení dívek. Takto byly strachem 
přetrženy hry, a rodiče unesených dívek pobuřovali obce, shro
ma,žďujíce se mimo to ze všech stran k Titu Tatiovi, králi sabin
skému, jehož jméno v těchto krajinách bylo velmi váženo. Obce 
latinské ovšem snadno byly přemoženy, ale moc sabinská hrozila. 
zahladiti novou říši, zatlačivši Romula a jeho vojsko do města ... 
jehož brány T ru r p e j a, dcera velitele hradu Spuria Tarpeja, za. 
zlaté náramky nepřátelům zrádně otevřela. Takto vrazil Titus Ta-· 
tius do města, podporován jsa Junonou, potomkům Aeneovým ne- o 
přátelskou. Když pak druhého dne Romulus města opět zmocniti 
se chtěl, avšak vojové jeho na hlavu poraženi jsouce na útěk se 
dávali, zaslíbil Jovovi Statorovi chrám a takto útěk zadržel. A když 
na to boj ihned zase počal, vrhly se Sabinky mezi střely sem a 
télJm létající a smířily domluvami a prosbami bojující. Tu pak uza-
vřena byla smlouva a učiněn mír: obě obce spojily se v jednu ~. 

v království uvázaly se společně, a veškerá vláda přenesena byla 
do Říma. Nedlouho na to zavražděn byl Titus Tatius od Laurent
ských, načež Romulus sám jediný oběma národům kraloval. 

Když takto Romulus položil základ budoucí velikosti a slávy 
Říma a tím vykonal úkol svého působení na zemi, uchvácen jest se . 
země a do nebe povzesen. Když totiž 17. února k přehlížení vojska 
hromadu na poli u kozího močálu odbýval, povstala náhle bouřka 
s velikým lomozem a hromobitím a zahalila krále tak hustým mra
kem, ~e hromadě pohled naň odňala. I nebylo potom Romula na 
zemi; Mars na voze ohnivém syna svého do nebe povznesl. Když 
pak po takové bouři opět jasná a tichá záře se navrátila, a římské 
mužstvo prázdný stolec královský spatřilo, nastalo po nějakou 
chvíli zasmušilé mlčení, kteréž pak propuklo v nářek a nadšené 
oslavování dobrého krále. Někteří dokonce se domnívali, že sena
torové za bouře Romula rozsápali. Když takto obec byla roze-· 
,chvěna, předstoupil Prokulus ' Julius (Proculus Julius) před shro
mážděný lid a zvěstoval, že se mu časně z rána objevil Romulus . 
v podobě božské a přikázal mu, aby národu římskému oznámiL 
že bohem se stal a jako Quirinus i budoucně Římany ochraňovaf 
bude. Zprávou touto potěšen byl lid a ctil napotom Romula jako 
boha, nazývaje jej Quirinem (Liv. I 3-16); v. vÝše str. 212). - 
Srovn. tuto pověst s pověstí o smrti a zbožnění Aeneově. 

17* 



UKAZATEL. 
(Hlavní místa označena číslicí tučnou). 

Abas 145. 
Aboriginové 254 n. 
Absyrtos = Aosyrtos. 
Acca Larentia 257. 
Admete 156. 
Admetos 36, 178. 
Adonis 45 n. 
.:\..drasteia, bohyně osu

du,69. 
Adrasteia, dcera Melis

seova, 22. 
Adrastos, herosmalo

asi.iský, 69. 
Adrastos, král arge.iský, 

173. 
Aedon 162. 
Aěllo 80. 
Aeneas = Aineias. 
Aequitas 249. 
Aesculaoius 218. 
Aěthlios 72. 
Afareus 137. 
Afrodite 44-46. 47, 54, 

64, 116, 168, 180, 184. 
Agamedes '196. 
Agamemnon 92, 163. 164, 

181, 183 n:, 194. 
Aganiooe 62. 
L\.gaue 102. 171. 
Agdistis 99. 
Agenor, král foinický, 

22, 171. 
Agenor, Tro.ian, 183. 
Agla"ia 43, 59. 
Aglauros (Agraulos) 

166. 
Achaios 14. 
Acheloos 92 n., 160. 
Acheron 12. 
acheruntské .iezero 12. 
Achilleus 43, 49, 119, 

181 n., 184 n. 
Aia = Kolchis 178. 
Aia, ostrov, 65. 
Aiaie 189. 
Aiakos 12. 

Aias, syn Oileův, 182, 
187. 

Aias, syn Telamonův, 
182, 184, 185. 

A"ides = Hades. 
A"idoneus = Hades. 
Aietes 71, 177-179. ' 
Aigaion (Briareos) 21, 

88. 
Aigialeus 174. 
Aigina 12, 141. 
Aigisthos 163, 165. 
Aigle 59, 90. 
Aigyotos 145. 
Aineias 45, 183; 253 až 

256. 
Aiolos, bůh větrú 78, 

141, 189. 
Aiolos, zakladatel kme-

ne aiolského 14. 
Aisa 57, 67. 
Aison 177, 179.-
Aithra, matka Hyad 76. 
Aithra, matka Theseova, 

167. 
Akastos 178, 180. 
Akci.iské hry 217. 
Akrisios 145 n., 149. 
Aktaion 171. 
Aktor 178. 
Albunea91. 
Alcides = Herakles 149 

oozn. 1. 
Alekto 132. 
Aletes 165. 
Alexandros = Paris. 
Alfeios 92. 
Alkaios = Herakles 149, 

oozn. 1. 
Alkaios, syn Perseův, 

149, ,151. 
Alkeides (Alcides) 149 

pozn. 1. 
Alkinoos 188. 
Alkmaion 174. 
Alkmene 21, 24, 151. 

AlkYOlle 77. 
Alkyoneus 10. 
Aloěovi synové 10, 13. 
Althaia 175 n. 
Amaltheia 22, 69. 
Amazonky 143, 170. 
ambrosia 5 . 
Amfiaraos 119, 173, 178, 

193. 
Amfilochos 193. 
Amfion 161, 174. 
Amfitrite 12, 83, 85, 88, 

91, 168. 
Amfitryon 151. 
Amisodoros 143" vozu. 1. 
Ammas 98. 
Ammon 23. 
Amor 220. 
Amulius 256 nn. 
Amyklas 79. 
Amymone 145. 
Amynos 66. 
Amythaon 146, 178, 192. 
Ancilia 209 n. 
Androg'eos 168. 
Andromeda 148 ll. 
Anchinoe 145. 
Anchises 45. 
Ankaios 176. 
Anna Perenna 215 po-

známka 1. 
Annona 227. 
Anteia 142, 145. 
Anteros 47, 54. 
Antevorta 242. 
Anthesterie 107. 
Antigone 133, 172 n •. 
Antilochos 185. 
Antiooe 174. 
Aoide 64. 
Aoeliotes 80. 
Aois, syn Foroneův, 145 .. 
Aoollon 5, 10, 13, 20, 

34-40, 49 n., 55, 64~ 
66, 79, 83, 96, 100, 114, 
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132, 151, 161, 194; 216 
až 218. 

Apsyrtos 179. 
Aaua~licium 204. 
Ares 4, 24, 47, 53 n .• 

144. 171. 
Arete 188. 
Arges 9. 
Argestes 75. 79. 
Argo 91, 178. 
Argonauté 177-180. 
Argos, stavitel lodi Ar-

g'O 178. 
Argos, tisícioký pashrŤ, 

27, 49, 145 . . 
Ariadne 102, 169. 
ATldo fy lax 78. 
Arktos 78. 
Artemis 34, 40-42. 130, 

144, 161, 164, 171, 1Sl. 
Arvales fratres 211. 
Ascanins 254. 256 . . 
:asfodelová louka 12. 
Asklepios 35, 66, 178. 
Asopos 141. 
.A sterie 129. 
Astraia 57. 
Astraios 75. 77, 79. 
:Atalante 175 n. 
Ate 21, 68. 
Athamas 14, 90, 101, 177. 
Athena 21, 29-34. 43, 

45, 64, 146, 149, 151, 
166, 171, 178, 180, 187, 
193. 

Atlas 10, 49, 76, 85, 88 
n .•. 159. 

Atreus 163. 
Atropos 67. 
Atys (Attis, Attes) 100~ 

234. 
Augeias 156 n., 159. 
Augures 201. 
.A urora 243. 
Autolykos 152. 
Áutonoe 171. 
Auxo 60. 
Áxieros 137. 
Áxiokersa 137. 
Axiokersos 137. 

Bakchantky 110. 
Bacchanalie 232 n. 
Bakchos == Dionysos. 
Bakis 193. 
13asile 127. 
Bassareus 101. 
:Eassaridy 110. 
:Eaton 193. 

Belletofon, Bellerofon-
tes 142-144. 

Belleros 142. 
Bellona 212. 
Bellonarii 212. 
BeloR 145. 
Bia 19. 
Bias 146, 192. 
Bona Dea 233. 
Bonus Eventus 241. 
Bootes 78. 
Boreas 75,79. 
Briareos 9, 21, 88. 
Briseovna 183. 
Bromios 102. 
Brontes 9. 

Cacus 252 n. 
Calendae feminarum 

207. 
Camenae 242. 
Carmenta 242 n., 251 n. 
Carmentalia 242. 
Celer 258. 
Cereali~ 230. 
Ceres 229. 
Clementia 249. 
Coelus 227. 
Comnitalia 202. 
Concordia 248. 
Consivia 205. 
COllsualia 239, 258. 
Consus 239, 244, 252, 

258. 
Cupido 220. 
Cybele = Kybele. 

Dafne 39. 
Daidalos 195 n. 
Daktylové 99. 
Damastes 168. 
Danae 24, 146. 
Danaovny 13, 145. 
Danaos 145. 
Dea Dia 200, 211. 
Decuma 242. 
Dei'aneira 93, 160. 
Deldameia 182. 
DeHobe 84. 
Deimos 54. 
Deino 145. 
Delon 14. 
Delfyne (Delfines) 35. 
Demeter 6, 9, 24, 119 až 

126. 161. 
Demofoon 120. 
Deo 120. 
Deukalion 14. 
Dexion 66. 
Diana 218 n. 
Diasie 23. 

Dies servorum 198. 
Dielo 256. 
Dike 20, 57. 58. 
Diktys 146, 149. 
Diokles 121. 
Diomedes, král Bi. to

núv, 157. 
Diomedes, syn Tydeúv 

30, 43, 45, 174, 182, 
184, 186. 

Dione 4, 10, 21. 24, 44. 
Dionysie attické 107-

110. 
Dionysos 6, 76, 83, 88, 

100-111, 116, 146, 169. 
Dioskurové 136 n. 
Dirke 174. 
Dis 246. 
Dius Fidius 204. 
divy světa 72, pozn. 1. 
Domiduca 189. 
Doris 87, 88. 
Horos 14. 
Doto 88. 
Dryach 95, 97 n. 
Dnrons 114. 
Du eUona 212 . . 

Efialtes 10, 13. 
Egeria 219, 242. 
Echidna 143 nozn. 1, 

154. 
Echion 102, 171. 
Echo 96, 115. 
Eid omene 192. 
Eidothea 91. 
Eileithyie 27. 
Eirene 57, 58 n . 
Elektra, cl cera Aga-

memnOllova 164, 165. 
. Elektra, dcera Atlallto-

va. 77. . 
Elektra, manž. Thau-

mantova · 75, 80. 
Elektryon 149, 151. 
Ebrsion 13. 
Emathi on 74. 
Empusa 130. 
Endels 119. 
Enchrmion 72 n. 
Enkelados 10. 
Enyalios = Ares 54. 
Enyo, bohyně války, 54. 
Enyo, Graie, 146. 
Eos 11, 74 n., 77, 79. 
Enaťos 143. 
Epeios 186. 
Epigonové 173 n. 
Enikaste 172. 
Enikurovci 8. 
Enimetheus 10, 14, 17. 

epontové 125. 
Eauirrie 410. 
Erato, Musa, 63. 
Erato, mrmfa, 116. 
Erebos 10, 74. 
Erechtheus 14, 31, 79, 

166. 
Erginos, argoplavec, 

178. 
Erginos, král orcho-

lIlenSk~T , 153. 
Erifyle 193. 
Erichthonios 166. 
Erinye 12, 94, 126, 131 

až 134, 165, 172, 173. 
Eris 44, 54, 68; 136, 180 

pozn. 1. 
Eros 9, 44, 47-49, 54. 
Erymanthský kanec 155 

n. 
Erysichton 123. 
Entheia, Hespcridka, 

90. 
Erytheia, báječný o-

strov, 128, 157. 
Eteokles 60, 172 ll. 

Euander 236, 251 n. 
Eubulos, Eubuleus 128. 
Eudore 88. 
Euemeros 8. 
Eufemos 178. 
Eufrosyne 59. 
Ellios 102. 
Eulimene 88. 
Emnaios 19l. 
Eum enidy 132. 
Eumolpos 121, 124. 152, 

166. 
Eunomia 57, 58. 
Eu Dalamos 196. 
Euripides 8. 
Etu'ona 12, 27. 171. 
EtHOS 79. 
Euryale 1.47. 
Eunralos 174. 
Eurybie 87, 94. 
Euryclike 194 n. 
Euryfaessa 70. 
EunTmeclon 10. 
Eurynome 24, 42, 59, 86. 
EunTstheus 151. 153 nn. 
Eurytion 157. 
Eurytos 159 n. 
EuterDe 63. 

Faenna 60. 
Faethon 71 ll. 
Faetheonticly = 

cb r. 
Faethusa 71, 95. 
Faia 167. 

Helia-

Fantasos 135. 
Faiakové 188, 191. 
Fatum 239. 
Fata Scribullcla 240. 
Fauna 237. 
Faunus 235-237. 
Faustitas 241. 
Faustulus 257. 
Favonius 79. 
Felicitas 24l. 
Feralie 24G. 
Feres. bratr Aisonúv, 

178. 
Feres, syn Iasonúv, 180. 
Feriae Latinae 205. 
Feriae sementivae 231. · 
Fessonia 201. 
Fetiales 201. 
ficus Rurninalis 257. 
Fides 204. 248. 
Filoktetes 160, 181 VOZIL 

1, 183; 186. 
Filomele 162, nozn. 2. 
Fi1Yra 118. 
Fineus 80. 178. 
Flamines 201, 206, 228. 
Flora 228 n . 
Floralia 228. 
Fobetor 135. 
Fobos 54. 
Foibe = Selene 73. 
Foibe, 'l'itanka 9. 
Foibos = Avollon. 
Foinix, učitel Achilleú v, 

182. 
Foinix, vládce ve Foi-

nikii. 171. 
Folos 155. 
FOllS 245. 
Fontanus 245 . 
Fontinalie 245. 
Forclicielie 209. 
Forkys 87, 94. 
Foroneus 144. 
For8 240 n. 
Fortuna 240 n . 
Fosforos 77. 
Fratres al'vales 21l. 
Frixos 177, 178. 
Furie 131. 
F:dalcos 192 n. 

Gaia 9, 29, 35. 57, 81, 
w. 86, 93 n.. 101, 134. 

Galene 88. 
Galeovci 193. 
Galli 100, 234. 
G an:'l'me cle s 11, 65 n., 

156. 
Ge = Gaia. 
Gelanor 145. 
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Geniové 224 n. 
Geryones 157 n:, 252. 
Giganti 10, 94. 
Glauke, dcera Kreonto

va, 180. 
Glauke, dcera N ereova, 

88. 
Glaukos. búh mořský, 

91 n. 
Glaukos Dotni.iský 142. 
Glaukos. syn HiDPolo

chúv, 144, 183. 
Gordias 99. 
Gorg-ony 87, 146 n.; srv. 

34. 
Gorg'ofone 149. 
Graie 87. 146. 
Gratiae == Charitky. 
Gyes, Gyges 9. 

Hacles 9, 10, 12 (Dod
světO, 83, 120 n., 127 
až 129.148, 152. 170. 

Haimon 173. 
Hamac1ryacbr 97. 
Harmonia 54. 171. 193. 
H arnyie 80, 87 r- 178. 
Haruspices 20l. 
Hebe 11, 64 n. 
Hefaistos ll, 15, 17, 29. 

42-44, 59, 65, 88, 92, 
185. 

Hefaisteia 43. 
H eg-emone 60. 
Hekabe 175. 
Hekate 10, 42, 120. 129 

až 131, 218. 
Hekatoncheirové 9. 
Hektor 182, 184 n. 
Helena 45, 91, 163. 18L 
Helenos 186, 194. 
Helios ll, 59, 70-72, 83. 

120, 157, 190 n. 
Heliacly 72. 
R elle 177. 
Hellen 14. 
Hemera 74. 
Heosforos 75, 77. 
Hera 6, 9, 21, 24,· 25 až, 

28, 42, 43, 45, 64. 83,· 
86, 90. 92, 101, 106, 134, 
144, 150. 156, 159, 180. 
184. 

Herak les 15, ·17, 21, 23, 
26, 65, 83, 93, 119, 129y 
149-161, 178. 

Herakleovci 160 n. 
Herkules 252 n. 
Hermes 11, 12, 29, 49 až 

53, 56, 76, 112, 114, 
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115, 124, 128, 134, 141, 
145, 146, 151, 187, 251. 

Hermione 16()-. 
Herofile 37 n. 
Heroové 15, 16, 139 nn. 
Herse 124, 166. 
Hesiodos 5, 8 n., 195. 
Hesione 83, 156, 159. 
Hesperethusa 90. 
Hesperidky 89 n., 159. 
Hesveros 77. 
Hestia 9, 55-57. 
Hesychia 57. 
Hiemes 244. 
lIimeros 44. 
Hippodameia 163. 
Hippokrene 62. 
Hippolochos 144. 
Hippobte 156. 
Hippobtos 219. 
Hippomedon 173. 
Hipponoos 142. 
Hippotes 78. 
Histia = Hestia. 
Homer 4 n., 195. 
Honor 248. 
Hory 11, 20, 26, 44, 58 

n.,65. 
Hyady 76, 243. 
Hyagnis 114. 
Hyakinthos 79. 
Hyas 76. 
Hygieia 67. 
Hylas 95. 
Hyllos 160. 
Hymen, Hymenaios 49. 
Hymenaios (pěvec) 195. 
Hyperboreové 38 n. 
Hyperenor 171. 
B;yperion 9, 70, 72, 74. 
H)'l'lermestra 145. 
H ypnos 134 n. 
Hyrieus 174. 

Chaos 9, 42. 
Chalkeia 44. 
Chariklo 193. 
Charis 43, 59. 
Charitky 11, 44, 59 n., 

·· 65. · 
Charon 12. 
Cha,rybdis 179 vozn. 1, 

191. 
Cheiron 18, 66, 118 n., 

155, 177~. 
Chimaira 142 n., 172 

pozn. 
Chloris 79. 
Choes 108. 
Chrysaor 157. 
Chryseovna 183. 

Chryses 35, 183. 
Chrysothemis 164. 
Chthonios 171. 
Chytroi 108. 

lakchos 102, 124, 127. 
Ialemos 195. 
Iamovci 193. 
Iapetos 9, 10, 16, 88. 
Iasion 119, 175. 
Iason 119 n., 177-180. 
Ida, nymfa 22. 
Idas 137. 
Idomeneus 182, 184. 
lfianassa 164. 
lfigeneia 42, 164 .nn., 

181. 
lfikles 152, 153. 
lfiklos 178. 
lfitos 159, 178. 
ichor 5. 
Ichtlwokentaurové 86. 
Ikaros 196. 
Ikelos 135. 
Ilia 257 vozn. 1. 
Hos 30. 
Inachos 144. 
indigetes 200. 
Ino 90, 101, 171, 177, 187. 
Inuus 236, 252. 
10 17, 26 n., 145. 
Iobakchos 102. 
Iobates 142, 145. 
Iokaste 132, 172. 
Iolaos 154. 
10le 159 n. 
Ion 14. 
Iris 11, 26, 75 n., 82, 87, 

243. 
Isis 27, 127, 145. 
Ismene 172: 
Isandros 144. 
Isthmické hry 84, 170. 
Itylos 162. 
Iulns 219, 256. 
Ixion 13, 118. 

Janus 215 n., -251. 
Juno 206":'-208, 225, 256, 

259. 
J unones 225. 
J uvpiter 203-206, 239, 

256, 259. . 
Juppiter Indiges 255. 
J uppiter Latiaris 255 

pozn. 1. 
.Tuturna 245. 
Juventas, Juventus 249. 

Kabeirové 137 n. 
Kadmilo s 137. 

Kadmos 90, 102, 171, 
193. 

Kaikias 80. 
Kala'is 79, 80, 178. 
Kalendae feminarum 

207. 
Kalchas 164, 181, 182, 

183, 194. 
Kalliope 63, 194, 195. 
Kallirrhoe 157. 
Kabdonský kanec 170. 
Kalypso 89, 95, 187. 
Kapaneus 173. 
Karpo 58. 
Karpos 79. 
Kassandra. 194. 
Kassiepeia 148. 
Kastalia 62. 
Kastor 119, 136 · n., 152, 

178. 
Kefalos 74. 
Kefeus 148. 
Kekrops 30, 124, 166. 
Kelaino 77, 80. 
Keleos 120, 121. 
Kentaurové 117--.:.119, 

155. 
Kentaurotritoni 86. 
Ker, Kery 135 n. 
Kerberos 12, 153, 158 n. 
Kerkyon 167. 
Keryne.iská laň 156. 
Ketes 91. 
Keto 87, 94. 
Keyx 160. 
Kikonové 188. · 
Kilix 171. 
Kirke 49, 71, 189, 212, 

236. 
Kithaironský lev 152. 
Kleio 63. 
Kleitos 74. 
Kleopatra 175. 
Kleta 60. 
Klotho 67. 
Kbmene 16, 71, 88. 
Klytaimestra 132, 163, 

165. 
Khtiovci 193. 
Koios 9. 
Kokytos 12. 
Kupeus 92. 
Kopreus 153. 
Kora = Persefone. 
Koronis 66. 
Koros 124. 
Korybanti 99, 137. 
Kottos 9. 
Kratos 19. 
Kreon lwrinthslo"r 180. 
Kreon thebský 153, 172 n. 

I ~' 

Kretheus 14, 177. 
Kretský býk 157. 
Kreusa, dcera korinth-

ského Kreonta 180. 
Kreusa, manž. Aeneova, 

256. 
Kreusa, manž. Xuthova, 

14. 
Krios 9. 
Kronos 9, 16, 22, 55, 81, 

86, 94, 118, 119, 131. 
Kureti 22, 99, 112, 237. 
Kybebe = Kybele. 
Kybele 98: 283 n. 
Kydoimos 136. 
Kyldopové 9, 128, 189. 

Labdakos 171. 
Labyrinth 168 pozn. 1., 

195. 
Ladon 87. 
Laertes 182, 191. 
Lachesis 67. 
La'ios 133, 171 n. 
Laistrygonové 189. 
Lampetie 71, 95. 
Laodameia 144. 
Laodike 164. 
Laokoon 186 n. 
Laomedon 83, 156, 159. 
Lapis manalis 204. 
Lavithové 117, 155. 
Lares (Lases) 222-224. 
Larvae 224. 
Latinus 254, 256. 
Eatona ~. Leto . .. 
Laverna 221. 
La vinia 254. 
Learchos 90. 
Leda 24, 136. 
Lemures 224. 
Lena.ie 107. 
Lenaion 107 vozu. 2. 
Lerne.iský had 154 n. 
Lethe 12. 
Leto 10, 13, 24, 34, 161; 

,:,.1i . 
Leukothea 90, 187. 
Liber 232 n. 
Libera 232 n. 
Liberalia 232. 
Liber-tas 24·9. 
Libitina 220. 
Linos 152, 195. 
Lips 80. 
Lítai 68. 
Loebasius 232, pozn. 1. 
Lotofag'ové 189. 
Lucifer 77, 243. 
Lucina 207. 
Lucii Actii 217. 

Ludi Aoollinares 217. 
Ludi plebei 205. 
Ludi Romani 205. 
LU(li saeculares 217 n., 

247. 
Ludi Taurii 247. 
Luna 243. 
Luperca 237. 
Lupercal 236. 
Luoercalia 236. 
L'upercus 236. 
Lykaon, otec Pandarův, 

164. 
Lykaon, syn Pelasgův, 

22. 
Lykomedes 182. 
Lykos 174. 
Lykurgos 88, 101, 102. 
Lynkeus, manž. Hyper-

mestry, 145. 
Lynkeus, syn Afareův, 

1:37. 

Ma 92. 
Machaon 119. 
Magna Mater 233. 
Magnes 14. 
Maia 24, 49, 77. 
Maimakterie 23. 
Mainady 102 n.; 110. 
Mamurius 210. 
Manes 224, 246. 
Maniai 133: 
Manto 194. 
Marathonský býk 157. 
Mars 209-212, 257. · 
Marsyas 100, - 114. 
Mater Matuta 91. 
Matronalia 207. 
Medeia 179 n. 
Medusa 126, 146 n. 
Megara 153. 
Megaira 132. 
Megalesia 233. 
Megareus 173. 
Megaoenthes 149. 
Mekisteus 155. 
Melamvus 146,278,192 n. 
Melanippe 78. 
Meleagros 174-176, 

178. 
Melete 64. 
Melikertes 90. 
Melie 94. 
Melisseus 22. 
Melpomene 63. 
Memnon 74. 
Mene 72. 
Menelaos 91, 163, 181, 

187. 
Menoikeus 173. 
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Monoitios 10, 128. 
Mens 249. 
Mentes 187. 
Mentor 187. 
Mercurius 220 n. 
Mermeros 180. . 
Merope, manž. Poly-

. bova, 172. 
Merope, manž. Sisyfova, 

77, 141. 
Metaneira 120. 
Metis 29. 
Mezentius 254, 255. 
Midas ~9 nn., 113, 114. 
Minerva 208 · n. 
Minos 12, 168, 196. 
Minotaurus 168 n. 
Misenus 85. 
Mneme 64. 
Mnemosyne 9, 24, 61. 
Maira, Moiry 21, 67, 

160, 175. 
Moosos 194. 
Morfeus 135. 
Morta 242. 
Mulciber 214. 
mundus 246. 
Musaios 195. 
Musy 11, 61-64, 96, 110, 

195. 
M:ntilos 163. 
mysterie eleusinské 6, 

124 n. 
mystové 125. 

Naiady 95 n. 
N arkissos 96 n. 
N ausikaa 188. 
Neaira 71. 
Nefele 118, 177. 
nektar 5. 
N eleus 182, 192. 
N eleus = Hades 128. 
Neme.iské hry 23. 
Neme.iský lev 154. 
N emertes 88. 
Nemesis 20, 68. 
N eoptolemos 182, 186. 
Neptunus 244, 252. 
N ereovny 12, 87 n., 93, 

96. 
N ereus 87 n., 94. 
Nerio 212. 
Nessos 160. 
N estor 182, 184. 
Nike 19, 64. 
Nil 93. 
Niobe; dcera Foroneova, 

145. 
Niobe, dcera Tantalo

va, 161 . n. 
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Nona 242. 
N ony kaprotinské 207. 
N oto s 75, 79. 
novensicles 200. 
Numitor 256 nn. 
Nyktelie 110. 
Nykteus ' 174. 
Nymfy 94- 98, 110, 146. 
Nyse.iské nymfy 101. 
Nyx (Noc) 68, 74, 90, 

131. 134, 136. 

Odysseus 30, 49, 78, 83, 
90, 126, 182, 186, 187 
až 191. 

Ogygie 187, 191. 
Oiagros 114, 194. 
Oidipus 132 n., 171 až 

173. 
Oineus 93, 160, 174 n. 
Oinomaos 163. 
Okeanovny 96. 
Okeanos 9, 25, 59, 86, 

144. 
Okynete 80. 
Olen 195. 
Olymni.i ské hry 23. 
Ohrmnští bohové 10 n. 
Olymnos, sídlo bohů 9, 

10 n. 
Ohrmpos, něvec, 114. 
OmťfLle 159. 
Onelroi 135. 
OTJalia 227. 
Oniconsivia 227. 
01)S 203, 207, 227. 
Orbona 201. 
Orcus- 246. 
Oready 95 n. 
Orei-ťhyia 79. 
Ol'estes 132, 133, lG4, 

165 n. 
Orion 15, 74, 77, 78. 
Orfeus 6, 178, 194 n. 
Orfikové 6 n., 106, 130. 
Orthos 172 pozn. 1. 
Orthros 157. ' 
Otos 10, 13. 

Paieon 129. 
Pais 138. 
Palaimon 90. 
Palamaon 196. 
Pales 238. 
Palilia 238. 
na11adium 30, 214. 
Pallas - Athena. 
Pallas, .ieden z Gigantů, 

10. 
Pallor 212. 
Pa,mfos 195. 

Pan 114-116, 236, 252. 
Panathenaje 32 n., 170. 
Pandareos 162. 
Pandaros 183, 184. 
Pandion 162, nozn. 2, 

166. 
Pandora 14, 17. 
Pandrosos 166. 
Panionie 84. 
Pankové 116. 
Papas 98. 
Panposilenos 112. 
Parca 247. 
Parentalia 246. 
Parilia = Palilia. 
Paris 27, 45, 91, 180 n., 

183, 184, 185. 
Par'thellopaios 173. 
Pasithea 59. 
Patroklos 182, 184 n. 
Pavor 212. 
Pax 249. 
Pdredo 146. 
Pegasos 62, 142, 144, 

-: ,17 II 

Peirithoos 117, 158, 170, 
178. 

Peitho 44. 
Pelasgos 22. 
Pele'ls 18, 88, 119, 178. 
Peleiady, hvězdy, 76.
Peleiady, věštkyně, 21. 
Pelias 142, 177, 179 n. 
PE~ llonia 249. 
Pelops 161, ,163. 
Pdor 171. 
Penates 221 n., 255. 
Penelone 191. 
Pentheus 102 n. 
Perdix 196. 
Pel'ieres 14. 
Perifetes 167. 
Pero 192 n. 
Perse 71, S6. 
Persefone (Kora) 12, 

45, 52, 120 n., 126 n., 
141. 194. 

Persei's = Perse. 
Pérses, Sj'n Perseův, 

149. 
Perses, Titan, 129. 
Perseus 89, 146-149. 
Picus 212, 236. 
Pietas 249. 
Pilumnus 146, pozn. 1. 
Pinarii 253. 
Pithoigia 108. 
Pityokamntes 167. 
Pitys 115. 
Plankty 178, pozn. L 

191. 

Platon 8. 
Pleiady 76, 89. 
Pleione 76. 
Pleisthenes 163. 
Pluton 12, 128: 246 ll. 
Plutos 69, 119. 
Poclarge 80. 
podsvětí 12 n .• 15. 
Poias 160. 
Poine 12, 57. 
Pollux = Polydeukes. 
Polobohové 15. 
Polybos 92, 174. 
Polyclamas 183. 
Polydegmon, pohrdek-

tes - Hades 128. 
Pohrdektes 146. 
Polydeukes 119, 136 n., 

178. 
Polydoros 171. 
Pohrfeicles 193. 
Polyfem'os 83, 87, 189. 
Poly i'dos 193. 
Pohrmnia 63. 
Polyneikes 172 n., 193. 
Pomona 228, 236 1)0-

známka 1. 
pontifices 201, 203, 214, 

231. 
Pontos 9, 86, 94. 
Porfyrion 10. 
Porrima 242. 
Portunus 91, 244. 
Poseidon 9, 10, 12, 21" 

30, 35, 55, 81- 84, 88, 
91, 92, 124, 144, 155~ 
166, 168, 187. 

Postvorta 242. 
Pothos 44. 
Potitii 253. 
Potniai 132. 
Praxithea 166. 
Priamos 49, 180, 185. 
Prianos 116 n; 
Procas 256 n. 
Proculus J uli us 259. 
Proitos 142 nn., 145 n. 
Prolme 162, nozn. 2. 
Prokrustes 168. 
Promaehos 174. 
Prometheus 10, 14, 15, 

16 nn .. 29, 43. 
Pronoe 88. 
Prorsa 242. 
Prosernina 246 n. 
Protesilaos 184. 
Proteus 91. 
Psamathe 91. 
Psyche 48 n. 
Pudicitia 249. 
Dl1tcal 203. 

pylacles 165. 
Pyrifleg'ethon 12. 
pyrrha 14. , 
pyrrhos = N eontolemos. 
Pythia 36. 
Pythické hry 38. 
Python 35, 94. 

Quinauatrus 209. 
Quirinalia 212. 
Quirinus 210, 212, 251. 

Rea Silvia 257. 
Remus 257 n. 
rex nemorum 219. 
rex sacrificulus 201. 

L Rhaclamanthys 12, 152. 
Rhea = Rheia. 
Rhea Kybele 98-100, 

127, 130. 
Rheia 9, 21, 25, 55, 81, 

86, 98. 
Rhesos 184. 
Roma 248. 
Romulus 257-259. 
Rumina.lis ficu s 257. 

Řím 199, 256 n. 
Reky 92 n. 

Saba.zios 101. 
Sa.la.cia. 244. 
Sa.liové 210, 212. 
Sa.lmoneus 14. 
Salus 249. 
Sa.o 88. 
Sa.rnedon 144, 183. 
Saturnalia. ' 226. 
Sa.turnus 203, 207, 225 

n., 251. 
Satyrové 111 n. 
Sa.tyrkov'é 116. 
Seireny 190. 
Seirios 78. 
Srlene 72 n. 
Sellové 21. 
Semele 24 90, 101, 103, 

171. 
Semna.i 132. 
Sentem triones 71. 
Sfinx 172" nozn. 1. 
Scheria 188. 
Siby11y 37. 256. 
Silenos, Silenové 100, 

102, 112 n. 
Silva.nus 237 n. 
Simoeis 92. 
Sinis 167. 
Sinon 186. 
Sirius 78, 243. 

Sirynx 115. 
!Sisyfos 13, 14, 90, 141 n. 
Skama.nclros 92. 
Skiron, lunič, 150. 
Skiron, vítr, 80. 
Skotos 131. 
Skylla 85, 191. 
Snové 135. 
sofisté 6. 
Sofokles 7. 
Sol 243. 
Solymové 143. 
Somllus = Hypnos ~ 
Sna.rtoi 171. 
Snercheios 92. 
Snes 249. 
spolia. opima. 205, po-

známka. 1. 
SteroDe 77. 
Sterones 9. 
Stheno boia 142. 
Sthenelos, syn Kana-
neův, 174. 

Sthenelos, syn Perseův, 
149, 151. 

Stheno 135. 
stoikové 8. 
Strofios 165. 
Stymfa.lští ntáci 156. 
Styx 12, 86, 182. 
Suada, Suadela 44. ' 
Sucula.e 76. 
SYlTInlegacly 178. 
Syrinx 115. 

Tala.ssio, Talassius , 220. 
'r a.l o s 196. 
Ta.ntalos, syn Diúv, 13, 

161. 
'l'anta.los, syn Thyestův, 

163. 
Tarentum, Terentum 

247. 
Ta.rne.ia 259. 
Tartaros 9, 13, 81, 134. 
Taurské hry 247. 
Tayg-ete 77. 
Teiresias 126, 173, 190, 

193 n. 
Tela.mon 119, 178. 
Telefa.ssa 171. 
Telemachos 187, 191. 
Telliovci 193. 
Te11umo 231. 
Te11us 230 n. 
Temnestates 244. 
Tereus 162, nozn. 2. 
Terminalia 235. 
Terminus 234 n. 
Terpsichore 63, 195. 
Terra = Tellus. 
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rrethys 9, 25, 69, 86, 
144. 

Teukros 182. 
'rhaleia. 63. 
Thalia 59. 
Thallo 58. 
'rhamyris 62, 195. 
rl'hana.tos 134 ll. 

'l'ha.umas 75, 80, 87, 94. 
Thebe 174. 
Thebská válka 173 n. 
Theia 9, 70, 72, 74. 
rrhemis 9, 14, 17, 20, 

24, 35, 57 n., 67. 
Themis, nymfa arkad-

ská 251. 
Themisto 88. 
'l'heokblmenos 193. 
The1'sancl1'os 174. 
'I'heseus 46, 102, 158, 

166--170, 178, 180. 
Thesmoforie 125 n. 
Thestor 194. 
Thetls 18, 42, 88, 101, 

102, 119, 184. 
Thoa.s 165. 
Thoe 88. 
Thoosa 83, 87. 
r1'h1'ie 50. 
r1'hybris 251. 
Thyestes 163. 
Tlwiady 110. 
Tlwone 103. 
'1'hyoneus 103. 
Tiberinus 245 n. 
r1'iberis 245 n . 
Tisifone 132. 
Titan = Helios 70. 
Tita.né 6, 9 n., 86, 106. 
Tithonos 74. 
Titus Tatius 259. 
Tityos 13. 
Trio pas 123. 
rrrintolemos 121 n. 
Triton 12, 83, 85 n. 
Trivia 130, 218. 
Trofonios 196. 
Tro.iská válka 180-191. 
Tros 65. 
Turnus 254, 255, 256. 
Tyche 69 n. 
Tydeus 173, 178. 
T:daon, Tyfoeus 9, 81, 

94, 143 pozn. 1., 154. 
Tynclareos 136, 163. 
Tyro 192. 
tyrrhenšti lounežníci 

103. 

Udaios 171. 
Ulixes = Odysseus. 
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Urania 63, 195. 
Uranos 9, 57, 86, 131. 

Vejovis 206. 
věk zlatý atd. 16, 251. 
Venilia 244. 
Venus 219 n. 
ver sacrum 211. 
Vergiliae 76. 
Vertumnalia 228. 
Vertumnus 227 n. 
Vesta 213 n. 
Vestalia 214. 
Vestálky 213 n. 
Veturius Mamurius 210. 

1 

Větrové 78: 243 n. 
věž větrů 79 n. 
Vica Pota ~49 . 
Victoria 249. 
Vinalia 206. 
Virbius 219. 
Virtus 248 ll. 

Vulcanus 214 n., 252. 
V ulcanalia 215. 

Xanthos 92. 
Xuthos 14. 

Zagreus 106. 
ZeÍYros 75, 78, 79; 244. 

Zbožnění 140. 
Zetes 79, 80, 178. 
Zethos 161, 174. 
Zeus 3, 5, 6, 9, 10, 12, 

14, 16, 17, 19-25, 27, 
29, 34, 40, 43, 44, 45, 
50, 55, 57, 59, 61, 64, 
65, 68, 69, 71, 76, 82, 
83, 86, 88, 93, 101, 
102, 106, 114, 118, 120, 
126, 134, 141, 144, 146, 
151, 156, 159, 161, 184. 

Zeus Ammon 23. 
Zeus podzemní = Ha

des 127. 
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