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3 Antický svet bohov a héroov 
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Rovnako ako v každej inej archaickej 

spoločnosti, stál i v gréckom svete pri zrode literárnej 

tradície mýtus. V archaickom a klasickom období 

prešiel tento pojem pozoruhodným vývojom. Lexéma 

mythos je doložená už u Homéra. Vo svojom prvotnom 

význame slovo, ústne podanie, správa alebo 

rozprávanie tu ešte nestála v opozícii k slovu logos. 

Postupne však začala nadobúdať pejoratívny význam 

a označovať nezdôvodnené tvrdenie a nepodložené 

svedectvo. Plurál mythoi znamená u lyrika Pindara 

i u historika Hérodota (obaja 5. stor. pred Kr.) mýtické 

príbehy – tradičné mýty o bohoch a hérooch. Platón (1. 

pol. 4. stor. pred Kr.) označuje pojmom mythos/mythoi 

fiktívne, nepravdivé príbehy. Aristotelova literárna 

kritika (2. pol. 4. stor. pred Kr.) zahŕňa pod pojem 

mythos každú formu poetickej fikcie, špeciálne v dráme. 

Mýtus bol dlhú dobu jediným predmetom literárnej tvorby. V čase antického 

staroveku sa grécka mytológia zdala byť všadeprítomná. Neexistovala špeciálna mytologická 

literatúra; mýty ani neboli niečím, čo prežívalo a tradovalo sa len samo od seba. Mytologické 

poznanie bolo viac-menej od počiatku prítomné v najrôznejších literárnych druhoch. Malo 

svoje pevné miesto v eposoch, komédiách, tragédiách, lyrike, vo filozofických a neskôr 

i teologických spisoch. Boli súčasťou literárnej tradície, literárneho vzdelania a tiež výchovy. 

Sám Platón vo svojom diele Štát (377A) ústami Sókrata vraví, že „deťom rozprávame najprv 

mýty. Vcelku sú nepravdivé, ale nájdu sa v nich aj veci pravdivé.“ 

Mýty mali zachovávať a zhromažďovať ľudské znalosti a skúsenosti, často v nich boli 

zašifrované dávne historické udalosti (najmä z mykénskeho obdobia). Väčšina mýtov sa 

snažila /snaží niečo objasniť, napr. počiatok jednotlivých kultov, zrod bohov a polobohov, od 

ktorých odvodzovali svoj pôvod najvýznamnejšie grécke rody, tiež založenie miest, vznik 

rôznych prírodných útvarov, a pod. Pôvodne boli mýtické predstavy o svete jedinou formou, 

ako si človek mohol vysvetliť rôzne javy okolo seba – východ a západ súhvezdí, atmosferické 

javy, rast rastlín, prejavy zvierat, zdravie a choroby, narodenie a smrť, lásku a nenávisť, 

udatnosť a zbabelosť, atď. Primitívnemu človeku sa otváral okolitý svet i jeho vlastná 

podstata pomocou navrstvovania predstáv. Grécka mytológia je svojím základom 

naturalistická; vychádza predovšetkým z prírody a pozemského života. Starí Gréci 

 

Logos  = rozprávanie, slovo, 

reč, neskôr však i rozum. 

 

Mythos = dôverné slovo, reč, 

mienka, chýr, rozhovor, 

rozprávka, rozprava, 

rozprávanie, povesť, báj, bájka, 

príbeh, výmysel, a pod. 

 

Delenie mýtov: 

- kozmogonické – zaoberajú sa 

vznikom sveta; 

- theogonické – mýty o vzniku 

bohov; 

- ktistické – zakladateľské, o 

zakladateľoch miest; 

- genealogické – o hérooch; 

- aitiologické – vysvetľujú 

pôvod niečoho. 
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personifikovali každý aspekt svojho bytia, či už išlo o 

javy prírodné alebo neskôr kultúrne. Krajiny, rieky, 

hory, prírodné úkazy boli považované nielen za súčasť 

prírody, ale zároveň boli stotožňované s mýtickými 

postavami. V najstarších dobách gréckej histórie bola 

príroda základným zdrojom obživy a preto ľudia 

zaplnili krajinu svätyňami a posvätnými miestami, 

ktoré mali slúžiť na získanie náklonnosti príslušných 

bohov. Pokladali svoje úspechy za priazeň bohov, 

neúspechy zase za ich nepriazeň, ktorú spôsobila 

nedostatočná úcta (úmyselná či neúmyselná). 

 Úlohou mýtov bolo tiež dotknúť sa toho, kto 

ich čítal alebo počúval, ponúknuť mu rady alebo 

výstrahu. Grécki autori zaobchádzali s mýtom voľne; neexistoval zjednocujúci filter, ktorý by 

stanovil jeho striktnú verziu. Ako príklad možno uviesť protichodné verzie, ktoré najstarší 

autori predkladali napríklad o pôvode sveta. Prvopočiatočným párom, od ktorého pochádza 

celé ľudstvo, boli podľa Hésioda Gaia a Uranos, 

avšak podľa Homéra Ókeanos a Téthys. O každej 

mytologickej téme kolovalo v každej dobe súbežne 

viacero rozprávaní, ktorých rozdiely boli podmienené 

miestom, dobou i umením rozprávača. Pôvodní 

rozprávači odôvodňovali svoje varianty jednoducho 

tým, že príbeh rozprávajú po svojom. Rozprávať tu 

znamenalo odôvodňovať, upútať pozornosť. Stále to 

však bol, hoci v rôznych podobách, v podstate ten istý 

základný text, ktorý sa utváral a rozvíjal a predsa 

zostával vo všetkých variantoch nezameniteľný. 

Príbeh mohol byť rozprávaný najrozmanitejšími spôsobmi a napriek tomu ostával ten istý. 

Obr. 27  Gaia a Uranos. 

 

Grécke slovo mythologia 

znamená nielen udalosti 

(mythoi), ale tiež rozprávanie 

(legein), rozprávanie, ktoré bolo 

zároveň prebúdzaním ohlasu, 

prebúdzaním vedomia, že 

rozprávaný príbeh sa osobne 

týka rozprávača aj poslucháča.  

 

V predstavách Grékov bohovia 

vznikali. Boh tu nebol pojmom 

večnosti, ako je to napr. 

v kresťanstve. 
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 Prevažná časť neskôr pôsobiacich mýtov bola spracovaná v epických básňach 

homérskeho a pohomérskeho obdobia. V antike sa preto všeobecne verilo, že mýty primárne 

zvestovali básnici. Bohatú fabulačnú schopnosť Grékov naplno odrážajú homérske eposy. 

Svet bohov a ľudí sa v nich navzájom splieta a prelína. Je ťažké oddeliť od seba mytologické 

a náboženské predstavy. Zmienky o bohoch u Homéra sú básnicky stvárnené predstavy, ktoré 

prešli dlhým vývojom. Bohovia vytvárajú zložitý systém, ktorý vznikol postupným spájaním 

samostatných mýtických predstáv. Homér často prispôsobuje pôsobenie bohov svojmu 

dejovému a ideovému zámeru, odráža však aj staršie pomery, nadväzuje na staršie tradície. 

Svojím básnickým géniom pretavil všetky staršie 

vrstvy, gréckeho aj negréckeho pôvodu, a spojil ich do 

jedného celku, do jedného literárneho diela. 

V Homérových básňach sa odráža zložitý systém 

gréckeho náboženstva, celý grécky panteón, veľké 

množstvo bájí o bohoch i hérooch a o pozemských 

hrdinoch, ktorí nemajú ďaleko k hérojským 

polobohom. Homérove eposy sú tak považované za 

„učebnicu“ mytológie a náboženstva zároveň. 

Charakter tohto božského sveta však stanovil 

Hésiodos. 

 Napokon aj „otec dejepisu“ Hérodotos v druhej 

knihe svojich Dejín píše: „Ale odkiaľ každý jeden boh 

pochádzal, či tu už oddávna všetci boli a ako vyzerali, 

to Gréci nevedeli takpovediac až do včerajška alebo do 

predvčerajška. Podľa mojej mienky žili Hésiodos 

a Homér asi štyristo rokov predo mnou, no nie viac. 

Oni vytvorili Grékom rodokmeň bohov, dali im 

pomenovania, rozdelili im hodnosti a rozličné umenia a naznačili ich podoby.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hérodotos - pochádzal 

z karského Halikarnassu. 

Narodil sa okolo roku 485 pred 

Kr. Otcom dejepisu (pater 

historiae) ho nazval Cicero 

v diele De legibus (O zákonoch; 

I, 5). Hérodotovo dielo býva 

nazývané Ἱστορίαι (Historiai; 

Dejiny). Je výsledkom toho, čo 

vyskúmal svojimi cestami 

a štúdiom. Je rozdelené do 

deviatich kníh, nazvaných 

menami deviatich Múz. 
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3.1 Olympskí bohovia 
 

Olymp – horský masív v severnom Grécku s 

najvyšším vrcholom 2917 m. Je strmý, dlho pokrytý 

snehom a často zahalený mrakmi. Starým Grékom sa 

zdal strašný a tajomný. Považovali ho za sídlo 

hlavných bohov (preto hovoríme o olympských 

bohoch). Postupne sa však pozabudlo, že ide 

o pozemskú horu a Olymp sa stal v gréckych 

predstavách presne neurčenou nadpozemskou 

končinou. 

 

 

 

 

 

Na Olympe malo sídlo 12 bohov. Tvorili skutočnú rodinu, v ktorej sa rozlišovali dve 

generácie (podľa Theogonie je prvá generácia olympských bohov treťou generáciou všetkých 

bohov): 

1. Zeus, Poseidón, Hadés, Déméter, Hestia, Héra 

2. Arés (syn Dia a Héry), Hermés, Apollón, Artemis (potomkovia Dia a iných bohýň), 

Athéna (Zeus ju vraj zrodil sám), Héfaistos (vraj len Hérin syn). 

 

Sídla bohov boli síce na Olympe, bohovia však často zostupovali z Olympu medzi 

smrteľníkov, aby im pomohli, usporiadali ich osud alebo splodili s nimi dieťa. Deti, ktoré sa 

narodili zo zväzku boha a človeka, sa nazývali héroovia, boli polobohmi, mali zvláštne 

danosti a vykonali mnohé hrdinské skutky. 

 

Olymp je najslávnejší 

z mnohých vrchov Grécka, 

Malej Ázie a Cypru s rovnakým 

predgréckym menom Olympos. 

Bol to názov pre pohoria 

a vrchy, na ktoré sa 

umiestňovalo sídlo bohov 

vládnucich počasiu. 

V obrovskom kotle pod týmto 

vrcholom, nazývanom dnes 

Stefani, bol tiež „Diov trón“. 

Bolo tam odkryté Diovo 

obetisko. Našli sa zvyšky obiet, 

keramika, skalné nápisy, mince. 

Obr. 28, 29 Olymp. 
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 Bohovia jedli ambróziu a pili nektár, nápoj určený len bohom. Zaručovali im 

nesmrteľnosť a večnú sviežosť. Prijímali však aj obety, ktoré im ľudia prinášali. Svoje sľuby 

často neplnili, okrem prísahy pri vodách rieky Styx. Každý z olympských bohov mal určené 

svoje právomoci. Kde moc jedného končila, začínala moc ďalšieho. V mnohom sa podobali 

ľuďom. Milovali, nenávideli, žiarlili, závideli, ľudia ich však napriek tomu mali v úcte. 

 

3.1.1 Zeus (lat. Iuppiter; Jupiter) 
 

Zeus, na rozdiel od najvyšších bohov iných náboženstiev, 

mal svoj životopis, nebol nemenný a ani nestelesňoval v sebe 

najvyššie cnosti. Mal ľudské povahové črty, aj keď zveličené, ako 

sa patrilo na toho, kto vládne nad smrteľníkmi i nad nesmrteľnými 

bohmi. Hoci bol absolútnym vládcom, predsa nevládol celkom 

neobmedzene (tým sa odlišoval od bohov iných náboženstiev). Nad 

všetkými bohmi a ľuďmi, a teda aj nad samotným Diom, vládol 

osud. Proti osudu Zeus nič nezmohol. Nebol jeho vládcom, iba 

strážcom a vykonávateľom. 

 Ako najvyšší boh stelesňoval poriadok, ktorého bol ručiteľom. Musel obnovovať 

rovnováhu vesmíru a chrániť výsady a moc bohov. Bol bohom spravodlivosti. Bdel nad tým, 

aby boli dodržiavané prísahy a zákon pohostinnosti a udeľoval dobré i zlé. Trestal bezbožnosť 

a prekročenie miery, ale tiež odmeňoval zbožné činy. Bol rozhodcom osudov ľudí. Udeľoval 

im dobrý alebo zlý osud. Riadil chod dňa a bol darcom svetla. Do jeho kompetencie spadali 

atmosférické javy (mraky, dážď, búrka), čo sa prejavuje 

v epitetách: vysokohrmiaci, mrakozberateľ, a pod. Jeho 

najmocnejšími zbraňami boli blesky a hromy. Zeus bol 

z bohov najväčší a najsilnejší, všetko videl, všetko 

počul a všetko tiež vedel (ak nie hneď, tak sa to aspoň 

dodatočne dozvedel). Poznal aj budúcnosť a dakedy ju 

ľuďom naznačoval rôznymi znameniami, napr. úderom 

hromu, prostredníctvom snov, ale aj slovných 

výrokov vo veštiarňach. 

Obr. 30 Zeus. 

Obr. 31 Diov chrám v Aténach. 
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 Bol celogréckym bohom. Jeho najslávnejšie 

chrámy boli v Dódóne, v Aténach a v Olympii, kde 

boli na jeho počesť konané každé štyri roky hry (→ 

4.3.1). 

Z rastlín bol Diovi zasvätený dub (na sochách 

má Zeus väčšinou ozdobenú hlavu vencom z dubových 

listov), z vtákov orol. 

 V literatúre boli bohato rozvíjané Diove 

milostné dobrodružstvá. Spojil sa s mnohými 

bohyňami i smrteľnými ženami a mal s nimi slávne 

deti. Podľa väčšiny rozprávaní bola pravou Diovou 

manželkou jeho sestra Héra.  

 

 

3.1.2 Héra (lat. Iuno; Juno) 

 

 Manželstvom s Diom sa Héra stala najvyššou bohyňou 

a kráľovnou nebies. V rade bohov pripadla Hére funkcia ochrankyne 

manželstva. Starala sa najmä o posvätnosť a neporušiteľnosť 

manželských zväzkov, posielala manželom potomstvo a pomáhala 

matkám pri pôrode. 

Héra dala Diovi troch potomkov: boha vojny Area, božského 

kováča a zbrojára Héfaista a večne mladú bohyňu Hébu (tú vraj však 

porodila sama zo seba ako Zeus Pallas Athénu). Podľa Homéra boli obaja synovia Diovi, 

podľa Hésioda ním bol len Arés a Héfaista zrodila Héra sama zo seba ako odplatu za Pallas 

Athénu, ktorú zrodil Zeus sám po prehltnutí Métidy. Podľa niektorých mýtov sama zo seba 

Héra porodila aj ochrannú bohyňu pôrodu Eileithyiu (podľa Hésioda však bol jej otcom Zeus). 

 Pri výkone svojej božskej funkcie a pri olympských hostinách sedela Héra na zlatom 

tróne po Diovom boku. Zeus sa s ňou často radil a zveroval sa jej so svojimi úmyslami, 

o ktorých iní bohovia nevedeli. Hérinými zbraňami boli búrky, hmly, hromy a blesky. 

Zasvätené mala granátové jablko (symbol plodnosti), kukučku, páva (jeho oká na chvoste ako 

symbol hviezdneho neba), kravu a žeriava. 

Obr. 32 Héra 

Ludovisi. 

 

Diove božské 

manželky/milenky a ich deti: 

 

Métis 

Themis - deti Hóry a Moiry 

Eurynomé - Charitky 

Démétér - Persefoné 

Mnémosyné - Múzy 

Létó - Artemis, Apollón 

Diona  - Afrodíta 

Maia - Hermés 

Héra - Arés, Héfaistos, Héba, 

Eileithyia 
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 Väčšina básnikov vykresľuje Héru dosť 

nelichotivo. Je žiarlivá, prudká, pomstychtivá, neustále 

prenasleduje početné milenky svojho záletného 

manžela, dokonca i tie, ktoré získal násilím alebo 

ľsťou. Okrem toho nenecháva na pokoji ani ich deti. 

Ako láskavá ochrankyňa héroov sa objavuje len 

v povestiach o získaní zlatého rúna. 

 Héru uctievali v celom Grécku, najviac v Argu, 

v Mykénach, Sparte, Korinte, na Kréte a na Same. 

Obetovali sa jej kravy a Hérine posvätné vtáky – páv, 

hus a vrana. Najstarší známy chrám na gréckej pôde, 

ktorý sa zachoval aspoň v troskách, je chrám 

v Olympii. 

 Zo zachovaných sôch bohyne Héry patria medzi najznámejšie Héra Ludovisi (v Ríme) 

a Héra Barberini, ktorá je uložená vo Vatikáne. Vychádza z antických vzorov. V jednej ruke 

má nádobu na liatu obetu za úspech v manželstve, v druhej drží žezlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páv, vták zasvätený Hére, má na 

chvoste oči strážcu Arga: Héra 

prenasledovala nemanželské 

Diove deti, ale tiež ženy. Ió 

napr. premenila na kravu a dala 

ju strážiť Argovi, ktorý mal 

1000 očí. Hermés ho však 

svojou hrou na flautu uspal, 

zabil a Ió odviazal. Tá potom 

v podobe kravy blúdila pozdĺž 

mora (= Iónske more). Dostala 

sa až do Egypta, kde jej dal 

Zeus pôvodnú podobu a stala sa 

bohyňou Izis. 

Obr. 33 Hérin chrám v Olympii. 

Obr. 34 Héra Barberini. 
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3.1.3 Poseidón (lat. Neptunus; Neptún) 

  

Bol jedným z troch najmocnejších gréckych bohov. 

Vládol nad obrovskou morskou ríšou a bol v nej rovnako 

zvrchovaným vládcom ako jeho starší brat Hadés v podsvetí 

alebo mladší brat Zeus na nebi a na zemi. Boli mu podriadení 

všetci morskí bohovia, bol pánom všetkých morských zvierat, 

rozhodoval nad všetkým, čo sa dialo na mori a v mori. Svojím 

trojzubcom mohol rozbúriť more do strašného 

vlnobitia, ale i skrotiť najnebezpečnejšie vlny. Keď 

ním udrel o zem, vyvolal zemetrasenie. Bol 

najobávanejším, ale i najuctievanejším bohom 

námorníkov a obyvateľov pobrežných krajín celého 

gréckeho sveta. 

 Poseidónovým sídlom bol nádherný podmorský 

palác v Aigách (na západnom pobreží Euboie alebo na 

severnom pobreží Achaie). Odtiaľ odchádzal 

v sprievode rýb, delfínov alebo morských božstiev na 

morskom voze ťahanom zvieratami, ktoré boli napoly 

koňmi a napoly hadmi na Olymp alebo hocikam do 

svojej ríše a jej okolia. 

 Poseidón sa často dostával do sporov 

s ostatnými bohmi, keď si chcel zaistiť vládu nad 

rôznymi mestami. Najznámejšie príbehy sa týkajú 

Atén a Argu. Inokedy býval zase celkom príjemným 

spoločníkom a preukazoval cenné služby aj ľuďom. Stvoril napr. koňa a naučil ľudí, ako ho 

majú skrotiť a zapriahnuť. Dal zemi vlahu a umožnil jej plodiť rastliny. 

 Poseidónovou zákonitou manželkou bola Amfitrité, ale boh sa zaplietol aj s mnohými 

inými ženami, či už bohyňami alebo ženami smrteľnými. Mal nespočetné potomstvo. Bol 

otcom mnohých héroov (napr. Théseus) a mýtickým predkom mnohých kráľovských rodov. 

Mnohé z bytostí, ktoré splodil, boli potvory alebo pôsobili zlo (kyklop Polyfémos). Amfitrité, 

jeho zákonitá manželka, mu porodila Tritóna a ostrovnú bohyňu Rhodu. 

Obr. 35 Poseidón. 

 

S bohom mora Poseidónom sa 

dostala do sporu o vládu nad 

Attikou a Aténami bohyňa 

Athéna. Pred radou bohov, ktorá 

určila za rozhodcu prvého 

aténskeho kráľa Kekropa, tento 

spor vyhrala. Dala totiž Aténam 

užitočnejší dar. Kým Poseidón 

úderom trojzubca do skaly 

vytvoril slaný prameň a nechal 

vzísť z pôdy prvého žrebca, 

Athéna  vypestovala prvý 

olivovník a tým si zabezpečila 

Kekropovu priazeň. 

O nadvládu v Argu súťažil 

Poseidón s Hérou. Traja bohovia 

riek toho kraja ale hlasovali za 

Héru a tá vyhrala. Poseidónovou 

odvetou bolo vysušenie 

všetkých vodných tokov. 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gréci preukazovali Poseidónovi úctu od 

najstarších čias. Osobitne si ho ctili námorníci a ako 

stvoriteľa koňa jazdci. Zo zvierat mu zasvätili delfína, 

koňa a býka, zo stromov borovicu. Na jeho počesť 

usporadúvali každé dva roky isthmijské hry (→ 4.3.1), 

ktoré sa významom zaraďovali hneď za olympijské 

a delfské. Veľkolepé chrámy mu postavili najmä na 

Isthme pri Korinte, na ostrove Poros a v Attike na 

myse Sunion. 

Poseidóna prevzali takmer bez zmeny od 

Grékov Rimania a stotožnili ho so svojím bohom mora 

Neptunom. 

  

 

3.1.4  Hadés (lat. Pluto) 

 

Hadés bol bohom podsvetia. Jeho meno znamená 

„Neviditeľný“, „Robiaci neviditeľným“. Na starej vázovej maľbe 

je vyobrazený spolu s bratmi so symbolmi ich moci: Zeus 

s bleskom, Poseidón s trojzubcom a Hadés s naspäť obrátenou 

hlavou. Na tohto boha, ktorý všetko živé sprevádza zo sveta, robí 

Obr. 36 Amfitrité a Poseidón. 

Obr. 37 Hadés. 

 

Amfitrité 

Hésiodos uvádzal Amfitrité 

medzi 50 Néreovými dcérami. 

Panstvo nad vlnami i morským 

obludami patrilo prv spomedzi 

všetkých bohov výlučne Téthys  

(Ókeanova manželka) 

a Amfitrité. Hovorilo sa, že ju 

Poseidón zbadal na ostrove 

Naxos pri tanci a uniesol ju. Od 

svadby s Amfitrité bol Poseidón 

vládcom celého mora. 

 

Tritón 

Hésiodos nazval Tritóna 

„širokovládnym“ a veľkým 

bohom, strašným božstvom, 

ktoré prebýva na morskom dne. 

Bol napoly ryba, napoly človek. 

Plecia mal pokryté morskými 

ulitami. Trúbieval na zvučnej 

lastúre, niekedy prudko 

a hlučne, keď chcel more 

rozbúriť, inokedy mierne, keď 

tíšil ničivé vlny. Bol Silénom, 

príp. satyrom mora, únoscom 

žien, ba dokonca i chlapcov. 

 

Silénos – vychovávateľ 

a sprievodca boha vína Dionysa. 

Bol vždy veselý, trochu pupkatý 

a plešivý, stále podgurážený. 
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neviditeľným, sa totiž nedalo pozrieť. Preto i pri 

obetovaní podsvetným božstvám musel človek 

odvrátiť hlavu. 

 Mal pochmúrnu a neústupnú povahu. 

Všetci ho nenávideli. Vyslovenie jeho mena 

prinášalo nešťastie. Bol označovaný aj 

eufemizmom Plutos alebo Pluton, čo znamená 

boháč, lebo ako pán zeme vlastnil nerastné 

bohatstvo a riadil úrodnosť pôdy. 

Jeho ríša sa skrývala v hlbinách zeme 

a nikdy do nej neprenikol lúč slnečného svetla. 

Tieklo cez ňu 5 riek, ktoré tvorili aj jej hranice. 

Duchovia mŕtvych sa dostávali do Hadovej ríše 

cez trhliny v zemi a temné priepasti. Vstupnú 

bránu do podsvetia strážil trojhlavý pes Kerberos 

s hadmi na šiji. Z brány viedla cesta k vodám riek 

Stygy a Acherontu, cez ktoré prevážal mŕtvych 

nevľúdny starec Charón. Za túto službu museli mŕtvi zaplatiť. Z Charónovej bárky putoval 

každý pred Hadov trón, kde sa zodpovedal pred trojicou sudcov zomrelých. 

Hadés svoju ríšu zvyčajne neopúšťal. Kedysi za slobodna sa z nej vypravil, aby 

uniesol Diovu a Démétrinu dcéru Koré – Persefonu a oženil sa s ňou. Niekedy odchádzal do 

rady bohov na Olymp. 

Patril medzi najstarších gréckych bohov. Hoci bol neúprosný, ľudia mu stavali svätyne 

a chrámy. Najznámejší stál v Eleusine pred jaskyňou, cez ktorú vraj uniesol Persefonu do 

podsvetia. Z obetných zvierat mal najradšej čierne ovce. Jeho posvätným stromom bol cyprus 

a posvätným kvetom narcis. 

Antickí umelci zobrazovali Hada podobne ako jeho brata Dia. Dávali mu však 

zachmúrenú tvár a strapaté vlasy, ktoré mu padali do čela. 

 

 

 

 

 

 

 

Rieky v podsvetí: všetko zmrazujúca 

Styx, rieka nárekov Acherón, rieka 

zármutku Kókýtos, ohnivá rieka 

Pyriflegethón a temná Léthé, ktorej 

vody dávali zabudnúť na všetko 

pozemské. 

Rozdelenie podsvetia: Na západe 

bolo vraj Élysion, určené pre večný 

život spravodlivých ľudí, niekde 

v hlbinách bol Tartaros, kde si 

odpykávali večné tresty hriešnici, 

a v najtmavšej časti ríše bol Erebos, 

kde mal Hadés svoj palác, z ktorého 

vládol podsvetným bohom a duchom 

mŕtvych. 

Len výnimočne sa niekto zo 

zomrelých dostal do Élysia. Kto nebol 

ani dobrý ani zlý, musel sa odobrať na 

asfodelovú lúku, kde sa potom 

potuloval bez radosti a žiaľu i bez 

hocijakej túžby ako tieň bez tela. 
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3.1.5 Déméter (lat. Ceres)  

 

Déméter bola bohyňa 

plodnosti zeme a roľníctva. 

Naučila ľudí obrábať zem, 

obdarovala ich pšenicou 

a inými obilninami. Umožnila 

im tak opustiť divokú prírodu 

a kočovný spôsob života, 

mohli sa usadiť v trvalých 

príbytkoch a venovať sa 

poľnohospodárstvu. Súčasne 

dala ľuďom zákony, podľa 

ktorých sa mali v novom 

živote správať. 

 S Diom mala dcéru Koré, do ktorej sa 

zamiloval boh podsvetia Hadés a uniesol ju. Koré, 

ktorá dostala v podsvetí meno Persefona, sa stala, i 

keď proti svojej vôli, Hadovou manželkou. 

 Déméter bola jedna z najstarších gréckych 

bohýň. Jej kult sa rozšíril vo všetkých krajinách, kde 

žili Gréci. Cez Sicíliu a južnú Itáliu sa dostal aj do 

Ríma. V neskorších obdobiach splýval jej kult 

s kultom matky zeme Gaie a bohyne Rheie. 

 Antickí umelci zobrazovali Démétru podobne 

ako Héru, dávali jej však menej panovníckych čŕt. Jej 

symbolmi boli klasy, vence z klasov, košíky s plodmi 

a fakle. 

 Kult bohyne Démétry a jej dcéry Persefony bol 

v Eleusine neďaleko Atén sprevádzaný mystériami, 

ktoré pre svoju starobylosť a priame spojenie s obomi 

bohyňami v mýte patrili medzi najváženejšie a 

najstaršie. 

Obr. 38 Déméter. 

 

Persefona sa stala Hadovou 

manželkou proti svojej vôli. 

Keď raz pri prechádzke odtrhla 

kvetinu smrti narcis, z ničoho 

nič sa pred ňou objavil Hadés 

a uniesol ju do svojho paláca. 

Nešťastná Persefonina matka 

Déméter blúdila deväť dní po 

zemi a márne ju hľadala. 

Nakoniec jej boh Hélios 

prezradil, čo sa stalo. Déméter 

sa vybrala na Olymp, zahrnula 

Dia výčitkami a odmietla plniť 

svoje božské povinnosti. 

Zavrela sa do svojho chrámu 

v Eleusine a zoslala na zem 

neúrodu. Zeus napokon poslal 

do podsvetia svojho posla 

Herma, bolo však už neskoro. 

Hadés sa s Persefonou 

medzičasom oženil a dal jej 

zjesť jadrá granátového jablka 

(keď niekto niečo v podsvetí 

zjedol, nemohol sa už vrátiť na 

zem medzi živých). Po dlhom 

vyjednávaní dosiahol Zeus 
kompromis. Déméter súhlasila, 

že tretinu roka bude bývať 

Persefona v podsvetí a bude 

Hadovou manželkou, a Hadés 

súhlasil, že dve tretiny roka 

bude žiť Persefona so svojou 

matkou. Tak sa aj stalo: keď 

roľník ukladá na jeseň semená 

do zeme, odchádza Persefona do 

ríše mŕtvych a Déméter zo žiaľu 

prestáva dávať prírode 

plodnosť; keď sa však jej dcéra 

vracia na jar opäť na svet, víta ju 

s celou prírodou kvetmi 

a zeleňou. 

 

Plutoneion v Eleusíne (miesto, kde 
bola Persefona unesená Hadom) 



153 

 

3.1.5.1 Eleusinské mystériá 

 

Antické mystériá sú najmenej známou časťou 

náboženského sveta Grékov a Rimanov, predsa však 

mali veľmi veľký ohlas v európskom myslení. Vieme 

o nich málo, pretože pramene, z ktorých možno čerpať 

informácie, sa zväčša obmedzujú na rozprávanie 

o tom, prečo vznikli a koho oslavujú, alebo na popis 

výstredných, orgiastických či krvavých scén. Išlo 

o mystickú drámu, pri ktorej sa otriasal chrám, hrozné 

výjavy a príšerné tiene predvádzali hrôzy podsvetia 

a neblahý budúci osud zlého človeka. Súčasťou však 

bolo aj akési očistenie, vzbudenie nádeje na lepší život 

pre tých, ktorí sa nechali zasvätiť. Východiskom 

mystérií bol dej, v ktorom vstupovali bohovia 

v ľudskej podobe ako zakladatelia mystérií do 

posvätného rozprávania, do mýtu. V ňom sa dávalo 

ponaučenie o tom, že mystériá pomáhajú dosiahnuť 

posmrtnú blaženosť a  v prežívanom živote pokoj. 

Hlavnou témou mystérií bolo tajomstvo života a smrti 

a symbolické prekonanie smrti. Človek nad ňou 

s božou pomocou víťazí tým, že sa jej dobrovoľne podrobí, zdanlivo umiera a stáva sa novým 

človekom. Pri tomto sa nejakým spôsobom dostáva do priameho kontaktu s božstvom, ktoré 

mu umožňuje posmrtnú blaženosť. Čo konkrétne sa však pri mystériách dialo, sa môžeme len 

domnievať, pretože zasvätenci boli viazaní prísahou sprevádzanou prísnymi sankciami, že 

neprezradia nič z toho, čo pri tajných obradoch videli, počuli a zažili. 

 Eleusinie boli dvoje. Malé sa konali na jar, vo februári, a to len v aténskom chráme 

Démétry a Kory. Bola to akási príprava na vlastné zasvätenie, ktorá spočívala v poučení 

spojenom s pôstom, aby sa duša očistila. Veľké eleusinie sa konali v auguste a trvali deväť dní 

na pamiatku Démétrinho deväťdňového blúdenia. Slávnosti začínali slávnostným sprievodom 

z Eleusiny do Atén (cca 20 km), ktorý trval celý deň. V Aténach sa kandidáti zasvätenia 

zhromaždili, očistili v mori a obetovali podsvetným bohom prasa. Po návrate do Eleusiny sa 

na zasvätenie pripravovali pôstom, prerušeným len vypitím posvätného nápoja (kykeón) 

pripravovaného z vody, krupice a mäty. Obrady zasvätenia sa konali v noci. V jednu noc 

 

Človek uznával vyššiu 

a nadprirodzenú moc bohov 

a ďalších bytostí (nymfy, dryády 

a pod.), pristupoval k nim 

s bázňou a so strachom, chápal 

ich ako niečo nadľudské 

a mocnejšie, ako je sám. 

Súčasne však nachádzal mnoho 

toho, čo zbližovalo 

nadprirodzený svet so svetom 

ľudí. Postupne dospel 

k poznaniu, že existujú 

prostriedky, ktorými by mohol 

mocné sily získať na svoju 

stranu. Na tento účel sa mu zdali 

vhodné rôzne gestá, ktoré 

naznačovali, čo sa má privolať 

a uskutočniť. Dej, ktorý sa mal 

realizovať, mohol byť stvárnený 

aj kresbou alebo vyjadrený 

hudbou. Opakované rytmy 

premenili gestá na rituálny 

tanec, slová vstupovali do 

zaklínadiel a modlitieb často 

ako hrôzostrašne znejúce 

neartikulované zvuky, ktoré 

nadobúdali svoju trvalú podobu 

v tradične sa opakujúcich 

prejavoch. 
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zasvätenie nižšieho stupňa, teda zasvätenie mystov, ktorí po obraznom putovaní hrôzami 

podsvetia zbadali opäť jasné svetlo a cítili sa akoby znovuzrodení, v ďalšiu noc zasvätenie 

vyššieho stupňa (epopteia), teda videnie, pri ktorom sa odohrávala posvätná dráma, snáď 

symbolická svadba Dia s Démétrou. V ôsmy deň konali zasvätenci ďakovné obety i obety za 

mŕtvych a deviaty deň bol dňom návratu domov. Zasvätenie do všetkých stupňov zvyklo trvať 

jeden rok. 

Prestíž Eleusiny bola v starovekom svete veľká a zvyšovala sa tým, ako sa Atény 

menili na duchovné centrum gréckeho sveta. Do eleusinských mystérií sa nechávali 

zasväcovať aj Rimania, ktorí svojimi činmi i názormi prekročili hranice vlastnej obce, či už 

aby dokázali svoje progrécke zmýšľanie alebo prejavili obdiv voči gréckej vzdelanosti 

a etickým hodnotám gréckeho myslenia. Medzi zasvätencami sa tak nachádzajú i také 

osobnosti rímskeho politického života ako vojvodca Sulla, rečník Cicero, triumvir Antonius či 

cisári Marcus Aurelius a Claudius. 

 

 

3.1.6 Hestia (lat. Vesta) 

 

Hestia bola bohyňou rodinného krbu. V najstarších gréckych 

mýtoch sa s ňou nestretávame. Prvý raz sa objavuje u Hésioda. 

Potom sa už zo sveta mýtov a verejného i súkromného kultu do 

konca antiky nestráca. Bola panenskou bohyňou. 

Ako bohyňa rodinného krbu sa stala ochrankyňou domácnosti 

a svorného spolunažívania jej členov. Pretože podľa predstáv Grékov 

tvorilo obyvateľstvo obce a štátu jednu rodinu, stala sa aj 

ochrankyňou obcí a štátov. Jej symbolom bol oheň. Plápolal 

v každom dome a na každej radnici. Vysťahovalci si ho prenášali do 

nových domovov. Obetou Hestii sa začínali aj končili všetky 

slávnostné hostiny. Pri jej mene sa prisahalo a vzdávala sa jej povinná úcta v každom chráme, 

nech bol zasvätený hociktorému z bohov. Samostatné chrámy nemala, iba oltáre. Ľudia si ju 

predstavovali v podobe ohňa a umelci ju preto zobrazovali zriedka. Bola však zobrazovaná 

ako vážna žena v dlhom šate a s obetnou miskou v ruke. 

 

Obr. 39 Hestia. 
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3.1.7 Arés (lat. Mars) 

 

Bol synom Dia a Héry; bohom zúrivej vojny, vojnového 

vraždenia. Miloval vojnu pre vojnu, boj pre samotný boj. Nezáležalo 

mu na tom, prečo vojna vypukla. Tešil ho vojnový hurhaj. Nemali ho 

radi ani bohovia ani ľudia. Nebolo jediného boja, do ktorého by 

nezasiahol. Sprevádzali ho zvyčajne jeho synovia Deimos (Des) 

a Fobos (Hrôza), pred jeho vozom behávala bohyňa sváru Eris. V boji 

bol nespoľahlivý. Raz podporoval jednu, inokedy zas druhú stranu. 

Z bitiek nevychádzal vždy víťazne. Viackrát bol ranený, najčastejšie 

Athénou. Athéna, stelesňujúca rozumne vedenú vojnu, víťazila nad 

Areovou zúrivosťou a brutalitou. Nezahanbila ho však len Athéna. Porazil ho napr. aj 

Héraklés, či smrteľník Diomédés. 

 Arés bol urastený mladý muž s drsnými spôsobmi. Zaľúbila sa do neho samotná 

bohyňa lásky a krásy Afrodita, Héfaistova manželka, a mala s ním päť detí: Deima a Foba, 

ktorí zdedili všetky nepríjemné vlastnosti Areove, ďalej Eróta a Anteróta, ktorí boli svojou 

povahou jednoznačne deti Afroditine, a okrem toho krásnu dcéru Harmoniu. Arés sa 

považoval aj za praotca národa bojovných žien Amazoniek. 

 Jeho kult pochádzal z Thrácie. Gréci ho 

uctievali menej ako ostatných bohov. 

V Aténach mu zasvätili pahorok Areopagos, 

kde bolo sídlo najvyššieho súdu, a okrem 

tamojšej svätyne ešte chrám na agore. Pred 

bojom sa vojvodcovia usilovali nakloniť si 

najmä Athénu. O to viac ho však uctievali 

Rimania, u ktorých sa stal pod menom Mars 

druhým najvýznamnejším bohom. 

 Areovými atribútmi sú pes a sup, 

symbolmi kopia a horiaca fakľa. Bol zobrazovaný ako mladý muž s prilbou zo psej kože 

a s kopijou. Svoj kult mal v Sparte, kde mu obetovali mladé psy, ale tiež v Arkádii a v Elide. 

 

 

 

Obr. 40 Arés. 

Obr. 41 Pohľad na Areopag z aténskej Akropoly. 
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3.1.8 Hermés (lat. Mercurius; Merkúr) 

 

Syn Dia a Maie. Bol poslom bohov a sprievodcom mŕtvych 

do podsvetia, bohom obchodníkov, rečníkov, vynálezcov, pútnikov, 

atlétov, podvodníkov a zlodejov. 

Bol najšikovnejší, najvynaliezavejší a najľstivejší zo všetkých 

olympských bohov. Svoje schopnosti dokázal už v prvom dni života. 

Narodil sa v jaskyni v pohorí Kylléné v Arkádii. Ráno sa narodil, 

dopoludnia ušiel z kolísky, napoludnie vynašiel lýru a naučil sa na 

nej hrať, odpoludnia ukradol bohu Apollónovi 50 kráv a večer sa 

akoby nič vrátil a nevinne sa opäť uložil do kolísky. Keď ho potom 

Apollón prišiel potrestať, tak 

šikovne sa mu vyhováral 

a nehorázne klamal, že sa ho rozhodol priviesť rovno 

pred Dia. Najvyššieho boha síce výkony najmladšieho 

syna nadchli, ale pre poriadok mu prikázal kravy 

vrátiť. Hermés to však nemal v úmysle. Vytiahol lýru 

a začal na nej hrať. Hral tak krásne, že Apollón po lýre 

ihneď zatúžil a vymenil ju za ukradnuté kravy. 

Hermés vymyslel tiež kresadlo, aby sa nemusel 

trápiť s udržiavaním ohňa a syrinx (Panova píšťala), 

ktorú Apollón od neho získal za dlhú zlatú palicu, 

ktorú používal pri strážení stáda. Hermés raz touto 

palicou oddelil od seba dva medzi sebou zápasiace 

hady. Tie sa naraz upokojili a obtočili sa okolo palice. 

Taký je pôvod Merkúrovej palice, ktorá bola u Grékov 

znakom poslov. Navrchu mala dve malé krídelká, 

ktoré ju odlišujú od palice lekárskeho stavu. 

Zeus vymenoval Herma na Olympe za svojho 

obchodného posla. Čoskoro rozšíril svoju klientelu aj 

na ostatných bohov a stal sa nielen ich poslom, ale 

i radcom. Poskytoval pomoc aj obyčajným 

smrteľníkom, keď ho o to poprosili. Pastierom strážil 

Obr. 42 Hermés. 

 

Hermés bol prvý, kto vytvoril 

z korytnačieho panciera zvučný 

nástroj. Korytnačka mu prišla do 

cesty pred vchodom do jaskyne, 

kde sa pomaly pásla. Diov syn 

ju uvidel a povedal: „Už to je 

dobré znamenie! Vidím ťa 

celkom rád! Vitaj, krásna 

tanečnica, družka pri hostine. 

Prichádzaš mi práve vhod. Kde 

si vlastne vzala, korytnačka, 

takú pôvabnú hračku, ten 

ochranný štít na chrbte. Vezmem 

si ťa domov. Doma je lepšie, 

vonku je nebezpečenstvo...“ 

V jaskyni potom korytnačku 

rozrezal, na pancier pripevnil 

dve palice a hore ich spojil. Cez 

pancier natiahol 7 strún a lýra 

bola hotová. 

Po zhotovení lýry dostal chuť na 

mäso a vybral sa do Thessálie, 

kde strážil stáda jeho brat 

Apollón. Oddelil mu zo stáda 50 

kráv a prinútil zvieratá, aby šli 

pospiatky. Podľa iných verzií im 

nasadil na kopytá kúsky kôry, 

aby zahladil ich stopy. Sám si 

pripol na sandále vetvičky 

a hnal stádo cez celé Grécko až 

do Pylu. Tam ich schoval 

v jaskyni. 
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dobytok, sprevádzal a ochraňoval pocestných, dával 

silu a obratnosť zápasníkom a rýchlosť pretekárom 

v behu, pomáhal obchodníkom k zisku. Ako jediný 

z bohov sa neštítil pomáhať podvodníkom a zlodejom, 

ale len pod podmienkou, že konali svoju prácu 

šikovne. 

 Hermés sa neoženil, ale nezostal bezdetný. 

Najznámejšími jeho deťmi sú Hermafrodítos, 

Autolykos a boh Pan. 

 Gréci uctievali Herma od najstarších čias. 

Predstavovali si ho hlavne v dvoch podobách: ako 

dávneho pastierskeho boha v podobe starého bradatého 

muža a ako posla bohov v podobe mladého muža 

s berlou a krídlami na sandáloch alebo na klobúku. 

Jeho sochy stavali najmä na križovatky (tzv. hermovky 

– štvorhranné piliere s jeho hlavou a nápismi 

udávajúcimi cestu; spočiatku len kopy skál = Hermove 

vŕšky) a do liečebných zariadení, pretože vedel liečiť 

a poznal tajomstvo liečivých bylín. Hermovky stáli tiež 

takmer v každej telocvični a na každom štadióne. 

Centrami Hermovho kultu boli Arkádia, Atény 

a ostrov Samothraké. Medzi najkrajšie diela antického 

sochárstva patrí jeho 

zobrazujúca socha od 

Praxitela. Hermés drží na 

ruke Dionysa, malého 

chlapčeka, ktorý sa 

naťahuje za tým, čo má 

Hermés v ruke – 

pravdepodobne strapec 

hrozna. 

 

 

 

Hermafroditos - jedného dňa, 

keď sa kúpal vo vodách jazera 

v Kárii, objala ho nymfa 

Salmakis. Bola uchvátená jeho 

krásou a napriek jeho odporu 

prosila bohov, aby ich telá 

zostali navždy spojené do 

jedného. Bola vypočutá a od tej 

chvíle sa stali jednou bytosťou 

s dvoma pohlaviami. 

Hermafrodítos si však vymohol, 

že každý muž, ktorý sa okúpe vo 

vodách jazera, príde o svoje 

mužstvo. 

Autolykos - bol Odysseovým 

dedom, okrem toho bol  tiež 

vychýreným klamárom 

a zlodejom. 

Pan - boh lesov, lovcov 

a pastierov. Narodil sa s capími 

nohami, rohmi a dlhými fúzmi, 

takže jeho matka dostala z neho 

strach (odtiaľ panický) a ušla. 

Venoval sa najmä paseniu 

dobytka a hraniu na píšťale. 

V najstarších časoch bol 

ochranným bohom lesov 

a pastierov, neskôr sa vyvinul na 

ochrancu celej prírody. Úcte sa 

tešil najmä na vidieku. 

 

Obr. 42 Praxitelov Hermés. 
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3.1.9 Apollón (lat. Apollo) 

  

Bol synom Dia a Létó, bratom Artemidy, bohom svetla 

a slnka, ochrancom života a poriadku, neomylným strelcom 

a veštcom. Narodil sa na ostrove Délos, ktorý bol od tej chvíle 

považovaný za posvätný a nikto sa na ňom nesmel narodiť ani 

zomrieť. 

Keď Apollón vyrástol, vzniesol sa so svojimi zbraňami, 

zlatou lýrou a strieborným lukom do výšin a zamieril do kraja, 

kde žil Pythón, ktorý 

sužoval celú zem. Našiel 

ho v jaskyni pod vrchom Parnassos. Zasypal ho šípmi 

a po krátkom boji ho zabil, zakopal do zeme, a aby po 

ňom nezostala ani pamiatka, zmenil meno kraja Pythó 

na Delfy. Na oslavu tohto činu založil pythijské hry 

(→ 4.3.1) a zmocnil sa Themidinej veštiarne, ktorú 

mala potvora vo svojej moci. Na posvätnej trojnožke 

tu potom sedávala Pythia, mladé dievča, ktoré v extáze 

veštilo budúcnosť. 

 Apollónov príchod na Olymp prinášal vždy 

radosť a dobrú náladu. Prichádzal na čele Múz. Nikto 

z bohov ho neprevyšoval v hre na lýre. Ľudia ho 

uctievali z mnohých dôvodov. Bol bohom slnka 

a svetla, bez ktorých by nebol na svete život, 

bol pôvodcom harmónie a krásy, bez ktorých by život 

za mnoho nestál. Chránil ľudí vo vojnách a nebezpečenstvách, zaháňal od nich prírodné 

pohromy, dával im zdravie a v chorobe ich liečil, staral sa o poriadok stanovený Diom, 

miloval a odmeňoval dobro, trestal zlo. Strela z jeho luku nikdy neminula cieľ. Jeho trestajúce 

šípy boli neomylné a prinášali mor. Takisto neomylné boli aj jeho veštby. Neveštil však nikdy 

sám od seba. Oznamoval ľuďom Diovu vôľu, a to prostredníctvom veštkýň, najmä delfskej 

Pythie a Sibýll v iných veštiarňach. 

 

Pythón – had s dračou hlavou, 

ktorý vraj prenasledoval Létó, 

keď mala porodiť dvojčatá – 

Artemis a Apollóna 

 

Apollónove veštiarne – ak sa 

veštby nesplnili, boli na  vine 

ľudia, ktorí si ich nesprávne 

vyložili. Keďže sa výroky nedali 

vždy vysvetliť, dostal Apollón 

prívlastok Loxios = nepriamy. 

Veštby boli často dvojsečné: 

Ibis, redibis, non morieris in 

bello. – Ibis, redibis non, 

morieris in bello. (Pôjdeš, vrátiš 

sa, nezomrieš vo vojne. – 

Pôjdeš, nevrátiš sa, zomrieš vo 

vojne.) 

Obr. 43 Apollón. 
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 Apollón mal mnoho mileniek, u žien však 

napriek svojej kráse nemal vždy šťastie. Napríklad 

jeho prvá láska, nymfa Dafné, sa mu premenila pred 

očami na vavrínový strom, aby sa pred ním zachránila. 

Jeho dvorenie odmietli aj dve smrteľné ženy – 

Kassandra a Marpéssa. Z jeho potomkov sa preslávili 

najmä thrácky spevák Orfeus, ktorého mal s Múzou 

Kalliopé, ďalej boh lekárstva Asklépios, ktorého mu 

porodila nymfa Korónis a Aristaios, syn nymfy 

Kyrény, ktorý naučil ľudí chovať včely a dobytok. 

 Apollón bol jedným z najstarších gréckych 

bohov. Jeho kult sa dostal do Grécka pravdepodobne 

z Malej Ázie. Uctievali ho v celom grécko-rímskom 

svete. Bol zobrazovaný ako ochranca roľníkov 

a ochranca umení. Jeho atribútmi sú lýra, luk a šípy, 

tuľajka, vavrín a trojnožka, zasvätenými zvieratami 

vlk, labuť, delfín, havran, cykáda, jastrab. 

 S Apollónovým menom sa spájajú najslávnejšie 

architektonické a sochárske výtvory antiky. Najstarší, 

dodnes sčasti zachovaný dórsky chrám v Grécku je 

Apollónov chrám v Korinte. Chrám mal boh aj na 

Déle. Od roku 477 tam bol uložený poklad obcí, ktoré 

tvorili Délsky spolok. Spomedzi jeho chrámov 

spojených s veštiarňou je významný chrám v Delfách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Múzy boli podľa predstáv 

Grékov a Rimanov krásne ženy, 

ktoré sa vyrovnali najkrajším 

bohyniam. Mali rady spev 

a tanec, ktorým obveseľovali 

seba aj bohov. Žili na Olympe, 

rady však prichádzali aj 

k prameňu Hippokréné na 

lesnatom Helikóne (v Boiótii) 

a ku kastalskému prameňu na 

úbočí Parnassu.  

Boli bohyňami umení. Kleió bol 

pridelený dejepis, Euterpé mala 

na starosti lyrické básnictvo, 

Thaleia komédiu, Melpomené 

tragédiu a žalospevy, 

Tepsichoré tanec, Erató 

ľúbostné básnictvo – elégie, 
Polymnia hymnický a zborový 

spev, Urania hvezdárstvo 

a Kalliopé epické básnictvo. 

 

Kassandra - dcéra trójskeho 

kráľa Priama. Vynikala nielen 

vešteckým duchom, ale aj 

krásou. Keď odmietla Apollóna, 

ten spôsobil, že nikto jej 

veštbám neveril. 

Marpéssa - dcéra aitólskeho 

kráľa. Vydala sa za slávneho 

siláka Ida, syna messénskeho 

kráľa, ktorý neváhal o ňu 

zápasiť aj so samotným 

Apollónom. 

Obr. 44 Apollónov chrám v Korinte. 
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3.1.10 Artemis (lat. Diana) 

  

Bola dcérou najvyššieho boha Dia a bohyne Létó, 

sestrou boha Apollóna, bohyňou lovu, zveri, plodnosti, prírody, 

navyše bohyňou mesiaca. 

Bola bohyňou maloázijského pôvodu (už Chetiti 

uctievali bohyňu lovu Rutamiš a Lýdovia bohyňu Aritmu, ktorej 

posvätné zvieratá boli jeleň a laň). Artemidin kult sa rozšíril po 

celom Grécku už v najstarších časoch a neskôr aj v Ríme. 

Pôvodne ju uctievali ako bohyňu prírody. Keďže jej brat bol 

bohom slnka, stala sa bohyňou mesiaca. Ako bohyňa prírody 

bola zároveň bohyňou plodnosti. Mala pod ochranou lesy, lúky, háje, polia. Nikdy sa 

nevydala. Od samého začiatku až do zániku jej kultu 

ostala panenskou bohyňou. Ako taká chránila aj čistotu 

mladých chlapcov a dievčat. Snažila sa ich odvrátiť od 

Afrodity. 

 Hlavným zamestnaním Artemidy bol lov, 

pripisovala sa jej vášnivá láska k lovu. Poľovala sama 

alebo s početnou družinou nižších bohýň a nýmf. Zver, 

ktorú prenasledovala, neunikla presným zásahom jej 

šípov. Po love sa rada kúpala s nymfami v riekach 

a jazerách. Jej svetom bola panenská a divoká príroda. 

 Z mýtov poznáme niekoľko jej zásahov do 

ľudských osudov. Ukazujú ju ako ženu skôr s tvrdým 

ako láskavým srdcom. Pre Grékov bola Artemis 

ideálom ženskej krásy. Jej krása bola krásou 

športovkyne. Športovo a vojensky založeným Grékom 

imponovala jej krása najviac. 

 Artemis bola zobrazovaná ako mladá lovkyňa 

s lukom, tuľajkou a laňou. Jej posvätnými zvieratami 

boli pes, diviak a medveď, posvätnou rastlinou vavrín. 

 

 

Obr. 45 Artemis. 

 

Artemidine zásahy do 

ľudských osudov: 

- mykénskemu kráľovi 

Agamemnónovi nevedela 

odpustiť, že zabil jej obľúbenú 

laň – musel jej obetovať vlastnú 

dcéru Ifigeniu;  

- thébsky lovec Aktaión ju raz 

uzrel nahú – premenila ho na 

jeleňa a nechala roztrhať 

vlastným psom;  

- Niobé, ktorá sa chválila 

množstvom svojich detí (7 dcér 

a 7 synov), vyvyšovala sa nad 

Létó, ktorá mala iba dve, 

a odmietla ju uctievať, sa za 

svoju matku pomstila zabitím 

všetkých jej dcér (Apollón 

pozabíjal synov). 

 

 
Krása bohýň: 

 

Héra – krása vznešenej dámy, 

Afrodité– zmyselná krása, 

Athéna – krása múdrosti 

a dôstojnosti, 

Artemis – krása športovkyne. 
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3.1.11 Athéna (lat. Minerva) 

 

Bola dcérou Dia; bohyňou múdrosti a víťazne vedenej 

vojny, ochrankyňou práva, spravodlivosti a umení. 

 O Athéninom narodení vieme zo starých mýtov len málo. 

Homér hovorí len toľko, že 

sa narodila z Dia bez matky. 

Hésiodos pozná už rôzne 

podrobnosti. Podľa neho ju Zeus zrodil zo svojej 

hlavy, keď predtým zjedol bohyňu Métis. Mladšie 

mýty vedia dokonca aj to, ako ju Zeus porodil. Keď 

zjedol Métidu, strašne ho rozbolela hlava, že mu išla 

prasknúť. Zavolal teda boha Héfaista (podľa inej 

verzie Herma, podľa ďalšej Titana Prométhea), aby mu 

ju sekerou rozťal. Len čo sa tak stalo, vyskočila mu 

z hlavy bohyňa v úplnej výzbroji – Pallas Athéna. 

Podľa symboliky mýtov bola teda Athéna zosobnená 

múdrosť a Diova sila. Bola najmilšou Diovou dcérou, 

vďaka čomu sa stala aj jednou z najmocnejších bohýň 

gréckeho panteónu. 

 Athéna bola od počiatku do konca antického 

sveta ochrannou bohyňou Grékov, najmä Aténčanov, 

ktorí jej boli zo všetkých najmilší. Ako Pallas Athéna 

chránila okrem Atén predovšetkým mestá, ktoré mali 

v chrámoch jej posvätné sošky, tzv. palládiá. Dokiaľ 

bolo palládium v meste, bolo mesto nedobytné. 

 Mestá Grékov chránila Athéna nielen vo vojne, 

ale aj v mieri. Bola ochrankyňou snemov a práva, 

starala sa o deti a chorých, poskytovala ľuďom 

blahobyt. Bola i bohyňou umenia a remesiel. Naučila 

ženy priasť a tkať, mužov naučila kováčstvu, 

zlatníctvu a farbiarstvu. Pomáhala staviteľom chrámov 

a lodí. Ako ochrankyňa umenia a literatúry je 

Obr. 46 Athéna 
 
Rimania stotožnili Athénu 

s Minervou. Spolu s Iovom 

a Iunonou tvorili „kapitolskú 

trojicu“. 

 

 

Athéna bola predovšetkým 

bohyňou vojny. Nie však vojny 

ničivej a krutej (tú mal 

v kompetencii Arés), ale vojny 

vedenej múdro a rozvážne. Ako 

bohyňu vojny ju Gréci uctievali 

pod menom Athéna Enoplos 

(Athéna v zbrani) alebo Athéna 

Promachos (Athéna volajúca do 

boja), ako bohyňu víťaznej 

vojny ju nazývali Athéna Niké 

(Athéna víťazná). Ako bohyňa 

vojny bola vždy vyobrazená 

v plnej výzbroji – s kopijou, 

prilbou a okrúhlym štítom, na 

ktorý pripevnila Perseov dar, 

hlavu Medúzy, ktorá mala moc 

premeniť na kameň každého, 

kto sa na ňu pozrel. Na prsiach 

mala aigidu, štít, ktorý si Zeus 

zhotovil z kože kozy Amaltheie. 

Ako Athéna Niké bola 

zobrazovaná s krídlami alebo 

s okrídlenými sandálmi. 
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zobrazovaná so sovou na ramene alebo na dlani. Bola panenskou bohyňou, o čom svedčí aj 

prívlastok Parthenos (Panenská) a jej najslávnejší chrám v Aténach, kde bola ako taká 

uctievaná. Často a účinne zasahovala do života bohov a hrdinov. 

 Centrom Athéninho kultu bola metropola Attiky, mesto Atény. Architektonické diela, 

ktoré vznikli v spojení s jej kultom patria medzi klenoty všeľudskej kultúry. Je to v prvom 

rade Parthenón na Akropole, ktorý bol postavený v 5. stor. pred Kr. Stavali ho 15 rokov. Mal 

46 stĺpov, ktoré sú ešte väčšinou na pôvodnom mieste. Južné stĺpy boli poškodené. Chrám 

Athény Niké nie je príliš veľký a je zasvätený víťaznej Athéne. Erechtheon je postavený 

v iónskom slohu. Okrem Athény bol zasvätený aj Poseidónovi a mýtickému aténskemu 

kráľovi Erechtheovi. Stavbu držalo 6 sôch dievčat – kariatidy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athénu zobrazovali grécki umelci ako vážnu mladú ženu, a to buď v dlhom rúchu 

(peple), alebo v pancieri. Niekedy mávala na sebe ženské rúcho, ale na hlave prilbu a pri sebe 

svoje posvätné zvieratá sovu a hada. Z jej sôch je najznámejšia Feidiova socha zo zlata 

a slonoviny Athéna Parthenos. Bola vysoká 12 metrov, oblečená do dlhej tuniky. Na prsiach 

Obr. 47 Parthenón. Obr. 48 Chrám Athény Niké. 

Obr. 49 Erechtheon. Obr. 50 Kariatidy. 
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mala štít, na ktorom bola Medúza. Na hlave mala prilbu ozdobenú sfingou a dvoma vtákmi. 

V ľavej ruke držala kopiju. Je tam tiež štít, o ktorý sa opiera had. Na štíte je zobrazený 

Théseov boj s Amazonkami. Pravá ruka sa opiera o stĺp a drží bohyňu Niké. 

Ďalšou známou sochou bola Athéna Promachos (Athéna bojovníčka), socha v plnej 

zbroji, ktorá stála pred Parthenónom. Ako mierumilovná panna a mysliteľka je zobrazená na 

soche Athéna Lémnia. Na Akropolu ju venovali Aténčania, ktorí odchádzali kolonizovať 

ostrov Lémnos. Bola bez prilbice. Tú držala v ľavej ruke a v pravej držala kopiju. 

 

 

 

Na Athéninu počesť sa v Aténach konali od nepamäti slávnosti zvané panathénaje, 

ktorými sa oslavovali jej narodeniny (v júli – auguste). Od pol. 6. stor. pred Kr., keď ustálil 

ich usporadúvanie aténsky vládca Peisistratos, konali sa každý štvrtý rok Veľké panathénaje, 

ktorých súčasťou boli hudobné, básnické, atletické, jazdecké a veslárske preteky. Trvali štyri 

až šesť dní. Malé panathénaje boli menej okázalé a konali sa každý rok, trvali jeden až dva 

dni. Hlavný obrad týchto slávností pozostával z odovzdávania darov aténskeho ľudu Athéne, 

najmä nového rúcha pre jej starobylú kultovú sochu v Erechtheiu na Akropole. V noci pred 

sviatkom bola celonočná slávnosť Panychis, ktorej vyvrcholením bol beh s fakľami. Po 

východe slnka sa konala procesia, ktorá niesla Athéne rúcho s výjavmi gigantomachie. 

Procesie sa zúčastňovali úradníci, dôstojní starci, víťazi pretekov a jazdci. Sprievod končil 

oblečením sochy do nového šatu. Vyvrcholením osláv boli veslárske preteky. 

Obr. 52 Athéna Lémnia Obr. 51 Athéna Promachos Obr. 53 Pallas Athéna 
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3.1.12 Héfaistos (lat. Vulcanus) 

 

Bol bohom ohňa, nie však nebeského alebo domáceho, ale ohňa 

ukrytého pod zemou v sopkách, ktorý po skrotení umožňuje 

opracovávanie kovov. Bol tiež bohom kováčstva a zbrojár bohov. 

 Bol synom Héry – podľa Hésioda len Héry samotnej, ktorá ho 

počala bez milostného spojenia a navzdory svojmu mužovi, v Iliade 

však vystupuje ako syn Dia a Héry. Jeho otec ho vraj jedného dňa, keď 

sa pri hádke medzi manželmi zastal svojej matky, zvrhol od zlosti 

z Olympu na zem. Héfaistos dopadol na ostrov Lémnos a pochrámal si 

nohu. Podľa inej povesti sa chromý narodil a Héra ho preto zhodila 

z Olympu. Pritom zletel až do Ókeana. Nič sa mu však nestalo, lebo sa ho ujali morské 

bohyne. V ich podmorskej jaskyni potom vyrástol a vyučil sa kováčskemu remeslu. Keď sa 

stal majstrom svojho remesla, urobil krásny zlatý trón a poslal ho matke, aby sa jej pomstil. 

Len čo si na neho Héra sadla, nemohla sa ani pohnúť, lebo k nemu zostala pripútaná vďaka 

kúzlu. Ako podmienku oslobodenia Héry si vyžiadal miesto na Olympe, kde sa stal manželom 

Afrodity. 

 Héfaistov príchod na Olymp mal ďalekosiahle následky. Celý ho prebudoval. Postavil 

bohom nádherné paláce zo zlata, striebra a bronzu. Sebe tiež vystaval bronzový palác 

a nezabudol ani na kováčsku dielňu, v ktorej pracoval na samohybných strojoch zo zlata. 

Napriek tomu nezanedbával ani fyzickú prácu. Často ho bolo vidieť spoteného a unaveného, 

čím sa odlišoval od všetkých bohov. 

 Ako všestranný umelec bol Héfaistos medzi bohmi veľmi obľúbený. Nebrali ho však 

príliš vážne, robili si posmech z jeho krívania. Manželka Afrodita ho nehanebne klamala 

s Areom. Do života mýtických hrdinov priveľmi nezasahoval. Obmedzoval sa na výrobu 

zbraní bohom i smrteľníkom a ako pravý zbrojár ich dodával obom bojujúcim stranám. 

Chránil však svojich smrteľných ctiteľov a druhov od cechu, najmä kováčov a remeselníkov 

pracujúcich s ohňom. S pomocou Athény naučil ľudí remeslám a umeniam. 

 Podľa niektorých bájí prebýval na ostrove Lémnos a všeobecne všade tam, kde sa 

nachádzali sopky. U Rimanov Héfaistovi zodpovedal Vulcanus, ktorého kováčskou dielňou 

bola Etna. S pomocou Kyklopov zhotovil napr. blesky pre Dia, šípy pre Artemidu a Apollóna, 

a tiež nádhernú výzbroj pre Achillea a Aenea. 

Obr. 54 Héfaistos. 
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 Na Héfaistovu počesť konali Gréci okázalé slávnosti. V Aténach boli dvojakého 

druhu: Héfaisteie a Chalkeie. Prvé sa konali v starších časoch každý rok, od roku 329 pred Kr. 

každý štvrtý rok v polovici novembra; druhé každoročne. Zúčastňovali sa ich hlavne kováči 

a hrnčiari. 

 Aténčania mu zasvätili chrám v dórskom slohu a vyzdobili kultovou sochou od 

Alkamena. Stojí dodnes a je to najlepšie zachovaný chrám vôbec. Nesprávne sa nazýva 

Theseion, pretože na jeho skulptúrach sú vyobrazené Théseove činy. Pôvodne bol zasvätený 

Héfaistovi. 

Héfaistos bol zobrazovaný s mocnými svalmi na rukách, v krátkom rúchu, pravé plece 

mal obnažené. V ruke držal kladivo a kliešte. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.13 Zhrnutie 

 

 Bohovia sa v gréckom panteóne rozlišujú na základe špecifickej oblasti, v ktorej sa 

uplatňuje ich sila, i keď zvyknú mať viac funkcií, ktoré sa navzájom krížia a prekrývajú, a ich 

moc sa zvyčajne rozpína vo viacerých sférach. Vytvárajú akúsi sieť, do ktorej je zahrnutý 

v podstate každý predmet ľudskej skúsenosti. Mnohosť funkcií je vyjadrená v zvláštnych 

epitetách, ktoré jednotlivé božstvá charakterizujú (napr. Athéna Promachos, Athéna 

Parthenos, Athéna Niké, atď.), no za touto mnohosťou si postava boha zachováva svoju 

vlastnú individualitu, ktorá ju identifikuje. Zeus tak predstavuje princíp právnej 

zvrchovanosti, ktorý v sebe spája silu a spravodlivosť, a vďaka svojej moci ručí za poriadok 

sveta a spoločnosti. Jeho manželka Héra ako patrónka riadneho manželstva, teda zväzku 

schopného splodiť v rámci rodiny legitímne potomstvo, je spojená so samotnou existenciou 

ľudskej spoločnosti a civilizácie, ktorej bráni, aby upadla do bezuzdnej prírodnej dravosti. 

Obr. 55 Theseion v Aténach. 
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 Diovým najobľúbenejším dieťaťom je Athéna, ktorú splodil priamo a predstavuje 

patriarchálny princíp. V tomto zmysle je nositeľkou praktickej inteligencie, ktorá je potrebná 

tak pri práci remeselníkov, ako aj pri typicky ženskej činnosti (napr. tkanie). Ako Athéna 

Promachos má zas úlohu ochrankyne mesta. Z ostatných Diových detí hrá významnú úlohu 

Apollón, boh slnka, spočiatku tiež vojny, ktorý tiež očisťuje a lieči. Je obdarený zvláštnym 

darom múdrosti a pozná budúcnosť. Je spojený s hudbou a poéziou, so základným kultúrnym 

rozmerom gréckej civilizácie, je patrónom harmónie a krásy. 

 Protipól Apollóna predstavuje Dionysos, boh vína spojený s opilstvom, delíriom, 

šialenstvom. Vládne temnej sfére, ktorá predchádza usporiadaný poriadok sveta, sfére, kde sa 

tvoria bezprostredné putá medzi ľuďmi, zvieratami a prírodou. 

 Artemis, Apollónova sestra, je panenská bohyňa spojená s priestormi za hranicami 

mesta, ako je les, kde rada loví lukom a šípmi, na rozdiel od Athény, ktorá vo svojej zbroji 

sídli v meste. Úplne odlišná je povaha Afrodity, ktorá je spojená so zážitkom erotickej túžby 

a zostáva mimo rodinu a manželstvo. 

 S plodnosťou zeme a s prírodnými cyklami je zviazaná Déméter. V príbehu jej dcéry 

Persefony, ktorú Hadés uniesol do podsvetia, kráľovstva smrti a tmy, a ktorá sa vďaka svojej 

matke vracia každú jar na zem, sa oslavuje striedanie ročných období a všeobecnejšie aj 

cyklus narodenia a smrti. 

 Hermés je boh, ktorý je v pohybe, spojený s cestami a otvorenými priestormi. Okrem 

toho symbolizuje prechod medzi svetom živých a mŕtvych, lebo sprevádza na onen svet duše 

zomrelých. Ako cestovateľ je zakladateľom tak obchodu, ako aj kultúry, umenia komunikácie 

a porozumenia medzi ľuďmi. 

Na opačnej strane stojí Héfaistos, boh remesiel, spojený s uzavretým priestorom 

kováčskej dielne. Zosobňuje tvorivú silu techniky. Jeho manželkou je Afrodita a ich zväzok 

tak spája sexuálnu plodnosť prírody a umelú produktivitu techniky. Afrodita ale ignoruje 

manželské puto a dáva prednosť prapôvodnej vojnovej a ničivej sile Area, obávaného boha 

vojny, ktorý je vo svojej zúrivosti a vražednom besnení obzvlášť spätý s hrdinstvom 

Homérových bojovníkov. 

Hoci popri dvanástich olympských bohoch boli v starovekom svete uctievaní mnohí 

ďalší menší bohovia, hoci v klasickom období vznikali  na základe novej sociálnej reality 

nové božstvá (napr. Diké – Spravodlivosť, Eiréné – Mier, Tyché – Osud, apod.) a v období 

helenizmu pribudli do gréckeho panteónu vďaka kontaktom s cudzími náboženskými 

kultúrami, najmä s kultúrou egyptskou, aj cudzie božstvá, i keď prispôsobené tým pôvodným 

(napr. Amón spojený s Diom, Isis s Démétrou, Osiris s Dionysom), predsa len bohovia 
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z homérskeho Olympu boli v plnom zmysle slova 

predstaviteľmi občianskeho a politického náboženstva 

a stali sa súčasťou života obce, polis. 

 

 

3.2 Héroovia 

 

Ak by sme obmedzili mytológiu na bohov 

a prípadne ešte na mýty o pôvode ľudského pokolenia, 

ostali by héroovia kdesi na okraji. Bohovia sa však nezaobídu bez héroov; tí patria do 

mytológie rovnako ako bohovia. Nesiahajú ale len do príbehov, no i do dejín. Mytológia 

héroov súvisí s históriou. Nie s pradávnymi udalosťami, ktoré ležia mimo čas, ale s 

historickým časom. Vystupujú ako bytosti, ktoré žili v dejinách a len výnimočne dosiahli 

božské bytie. Aj keď boli kedysi historickými postavami, sú vo svojich príbehoch prítomní 

spôsobom, ktorý ich z histórie vyčleňuje. Sú spájaní s bohmi, čo im dáva podobu pravzorov. 

Pre mytologických héroov je charakteristické nezameniteľné jadro, ktoré u toho istého héroa 

nachádzame vždy znova a znova. Jedným alebo dvoma rysmi sa pritom môže podobať iným 

héroom. Héroa je možné charakterizovať ako človeka, na ktorého dopadá žiara božstva. Tá 

však, paradoxne, splýva s tieňom smrteľnosti. Výsledkom je mytologický charakter héroa, 

charakter zvláštnej bytosti, ku ktorej sa viaže prinajmenšom jeden konkrétny príbeh. 

Héroovia mali úzky vzťah k boju, vešteniu, lekárstvu, zasväcovaniu a mystériám. 

Zakladali mestá a ich kult mal občiansky charakter. Boli nezraniteľní, ale náhle bývali 

porazení. Vyznačovali sa krásou a nadľudskou silou. Boli plodmi mimoriadneho božského 

oplodnenia. Po svojom odchode zo života sa tešili ďalšiemu neobmedzenému trvaniu. Ich 

hrobky boli stredom kultu héroa spojeného s obradmi a obetami tak, ako to bolo pri bohoch. 

Mŕtvy héros sa stával strážnym duchom, ktorý ochraňoval mesto pred rôznymi pohromami. 

Za priameho ochrancu Atén bol napr. pokladaný Théseus, ktorý vykonal veľa bájnych 

hrdinských skutkov, predovšetkým však zabil poločloveka-polobýka Minótaura na Kréte 

a oslobodil tak Atény od krvavej dane. Patričnú úctu následne v meste prejavovali aj jeho 

pozostatkom. Podobne podľa niektorých bájí Trója nemohla padnúť dovtedy, kým sa Gréci 

nezmocnili Pelopových pozostatkov. Héroov by sme mohli prirovnať k lokálnym svätcom, 

ktorých relikviám sa zvykla pripisovať veľká moc. Neraz bol jeden a ten istý héros uctievaný 

 

Od Homéra (Ilias) až k 

latinským autorom sa objavuje 

viacero významov slova hérós – 

1. vojvodca, a teda každý, kto 

vynikal svojím pôvodom, 

odvahou alebo nadaním; 2. 

poloboh stojaci medzi bohmi 

a ľuďmi; 3. miestne božstvo – 

ochranca mesta, kmeňa, spolku. 
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na rôznych miestach. Celogréckym hrdinom bol Héraklés, ktorý musel vykonať svojich 

slávnych dvanásť úloh a stal sa tak dobrodincom rôznych oblastí Grécka. 

Pre mytológiu gréckych héroov je charakteristické, že vyzdvihuje ľudskú stránku 

héroa a nestavia do popredia význam a zakladanie miest a svätýň. Božstvo héroa sa tu 

považuje za niečo samozrejmé, nijako zvlášť sa naň neupozorňuje. Skôr naopak. Dôraz sa 

kladie na vystupňovanie ľudskej stránky héroa vo všetkých jeho prejavoch, najviac 

v nepriazni osudu a utrpení, ktoré musí znášať. Toto zdôrazňovanie ľudského elementu 

prirodzene ústi do tragédie. Príbehy o hérooch sú vždy potenciálnymi tragédiami. Sláva 

božstva héroov spočíva v tom, čo je na nich nemenné, nehybné, ale božstvo zatieni ich osud. 

Osudné úlohy dokážu vyriešiť vďaka onomu nehybnému (božskému) v nich. Je však 

výnimočné, ak prežijú. Smrť patrí k ich „profilu“ a o osudovom zvrate ich života svedčí aj ich 

kult – kult smrti, ktorý nemožno zameniť s „uctievaním hrdinov“. 

Išlo skutočne o kult, jednoduché a prísne rituálne počínanie, 

o akúsi samozrejmú daň héroovi. Bol obdobou úcty preukazovanej 

podsvetným bohom. Obeť podsvetným bohom a héroom sa 

nazývala enagisma; nebeským bohom bola prinášaná thysia. 

Obetné oltáre héroov mali zvláštny tvar. Boli nižšie než obyčajný 

oltár (bómos) a nazývali sa eschara. Pretekala nimi krv obetných 

zvierat a tiež obetné nápoje do obetnej jamy; preto mali tvar lievika. 

Tento druh obete totiž neprechádzal do radostnej hostiny, na ktorej 

sa bohovia podieľali s ľuďmi. Obetné zviera sa držalo nad jamou 

hlavou dole a nie so zdvihnutým a zvráteným krkom, ako pri obete 

nebeským bohom. Zviera sa napokon celé spálilo. 

Hoci bez kultu nie je obraz héroa úplný, predsa hérojský kult sám o sebe nemá žiadny 

zvláštny význam. Ani zachované hroby, nech sú akokoľvek pôsobivé. Ľudsky majú význam 

predovšetkým zachované príbehy, ktoré sa odohrávajú na pozadí kultu. Môže sa stať, že 

príbehy o hérooch sú považované len za rozprávky. Rozprávky však vznikli neskôr a na 

rozdiel od mýtov sa obracajú proti tragickej skutočnosti obmedzenej ľudskej existencie. 

Stanovujú pre ňu akúsi antitragédiu – rozprávka zvyčajne končí svadbou alebo iným 

naplnením. Vedome alebo nevedome, rozprávkar popiera, je antitragikom. To, čo popiera, je 

prítomné v mýte. 

 

Obr. 56 Eschara 

v Eleusine. 
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3.2.1 Pelops 

 

Syn lýdskeho kráľa Tantala, neskorší kráľ 

v Élide. Je po ňom nazvaná tá časť pevniny, ktorá je 

s ostatným Gréckom spojená úzkou šijou Isthmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peloponéz  pôsobil vždy 

dojmom veľkého ostrova 

a samostatnej zeme. Je 

však prestúpený toľkými 

horskými pásmami a bol 

v staroveku rozdelený 

medzi toľko kmeňov, že 

je nutné povedať, že to 

nebol určite nejaký 

obyčajný hrdina a vládca, 

keď sa pod jeho menom môže niečo tak rôznorodé 

považovať za jednotu. 

Pelops sa po Tantalovej smrti ujal vlády 

v Sipyle a rozšíril svoje panstvo na susedné oblasti 

Frýgie v Malej Ázii. Pelopova vláda v rodnom meste 

však netrvala dlho. Prepadol ho trójsky kráľ Ilos 

a vyhnal za more. Keďže nemal nádej, že so svojou 

malou družinou nejaké mesto dobyje, rozhodol sa 

 

Tantalos 

Tantala pokladali za Diovho 

syna. Zeus ho vraj mal najradšej 

zo všetkých svojich pozemských 

synov, zahrnul ho bohatstvom 

a blahobytom, odvrátil od neho 

všetky trápenia a starosti, 

osobne ho aj s inými bohmi 

navštevoval a pozýval na 

Olymp, aby sa tam zúčastňoval 

hostín a zhromaždení bohov.  

Tantalos bol vládcom v Lýdii. 

Jeho ríša obsahovala ešte 

Frýgiu, Idské pohorie a Trójsku 

planinu (územia v Malej Ázii). 

Tantalos sedával pri stole bohov 

a hoci ho považovali za človeka, 

nepatril medzi smrteľníkov, 

o čom svedčí večné trvanie jeho 

trestu. Zo stola bohov odnášal 

ambróziu, ktorá zabezpečovala 

večný život a večnú sviežosť 

a rozdával ju priateľom. Toto 

mu Zeus odpustil. Odpustil mu 

dokonca aj to, že vynášal z rady 

bohov tajomstvá, ktoré mali 

ostať pred ľuďmi ukryté. Všetko 

má svoje hranice a Tantalos ich 

prekročil, keď pozval na hostinu 

bohov a ponúkol im jedlo 

pripravené zo svojho syna 

Pelopa. Tantalos chcel vyskúšať 

vševedúcnosť bohov. Bohovia 

v tejto previerke obstáli, pretože 

sa mäsa ani nedotkli. Iba bohyňa 

Déméter zjedla kúsok ramena 

z roztržitosti, pretože mala hlavu 

plnú starostí o svoju dcéru, 

ktorú krátko predtým uniesol 

boh podsvetia Hadés. Bohovia 

rozhorčene vstali od stola, 

rozkúskovaného Pelopa opäť 

nahádzali do kotla, kde ho boh 

Hermés na Diov rozkaz znova 

prevaril a potom oživil. Kotol 

zostal čistý, nepoškvrnený 

a chlapec z neho vstal ešte krajší 

ako predtým. Kúsok ramena, čo 

zjedla Déméter mu nahradili 

slonovinou. 

Obr. 57  Isthmos s Korintským prieplavom. 

Obr. 58 Peloponéz 

(Peloponnésos = Pelopov 

ostrov). 
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priženiť na vhodný kráľovský dvor a čakať, kým zdedí trón. Pelops si zaumienil, že získa za 

manželku Hippodameiu, dcéru Oinomaa, kráľa v Pise (Élis) a syna boha vojny Area. 

Pretože Oinomaos dostal veštbu, že ho zahubí vlastný zať, zabíjal všetkých dcériných 

nápadníkov. Predstieral, že dá dcéru tomu, kto nad ním zvíťazí v jazde na voze. Nápadník mal 

naložiť do voza Hippodameiu a Oinomaos unikajúcu dvojicu prenasledoval. Ak ich dohonil, 

mladíkovi odťal hlavu a pribil na svoj palác. Vraždenie ženíchov zastavil Pelops. 

 Pelops urobil všetko, aby preteky vyhral. Dal dokonca bohatý dar Oinomaovmu 

vozatajovi Myrtilovi, ktorého otcom bol Hermés. Podľa inej verzie podplatila Myrtila 

samotná Hippodameia. V pretekoch zohrala svoju úlohu lesť. Podplatený Myrtilos do kolies 

voza nenasadil nákolníky, alebo boli len z vosku. Keď kolesá začali od voza odpadávať, 

Myrtilos vyskočil. Oinomaos sa zamotal do oťaží a kone ho povláčili na smrť. Hovorí sa tiež, 

že mu Pelops uštedril ranu z milosti. K tomuto zbytočnému krvavému činu však bol pridaný 

ešte ďalší – zavraždenie Myrtila, prehrešok voči Hermovi, čo sa stalo osudným celému 

Pelopovmu rodu. Ako dôvod vraždy sa uvádzalo, že si Myrtilos nárokoval stráviť za odmenu 

noc s Hippodameiou. Na vázových maľbách je možné vidieť, že keď víťazná dvojica dosiahla 

cieľ na Isthme, obišla vznášajúc sa nad morom celú Pelopovu zem a z voza padá vozataj do 

mora. Preto bolo možné tvrdiť, že Myrtské more, ktoré obmýva východné pobrežie 

Peloponézu, dostalo meno po Myrtilovi. 

 Keď sa stal Pelops Oiniomaovým nástupcom na élidskom tróne, založil na pamiatku 

svojho víťazstva v údolí neďaleko Pisy slávnostné hry, ktoré zasvätil Diovi Olympskému. 

 Rozprávalo sa, že Pelops s Hippodameiou mali 6 synov (medzi nimi aj Thyesta 

a Atrea) a dve dcéry. Podľa iných rozprávaní bolo synov 13 a všetci boli zakladateľmi miest 

a kráľovských rodov na Peloponéze a Isthme.  

 

 

Obr. 59, 60  Preteky Pelopa s Oinomaom. 
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3.2.1.1 Pelopov rod – Atreovci 

 

 Mýtus o Pelopovi a jeho potomkoch patril medzi najrozšírenejšie v celom gréckom 

svete. Neľútostné boje Thyesta a Atrea a ich potomkov o mykénsky trón opisuje vo svojich 

eposoch už Homér, vracia sa k nim Aischylos v trilógii Oresteia i Euripidés v tragédiách 

Orestés a Thyestés. Z Rimanov napísal tragédiu Thyestes Seneca a pred ním Lucius Varius 

Rufus. Hrôzy z konfliktných vzťahov v rodine Atreovcov na nás doliehajú aj z diel 

francúzskych dramatikov J. Racina, J. Giraudouxa a J. P. Sartra, nemeckých dramatikov J. W. 

Goetheho a G. Hauptmanna, ale i ďalších autorov. 

Pelopovi synovia  Thyestés a Atreus sa 

dopustili bratovraždy. Na podnet vlastnej matky 

zavraždili nevlastného brata Chrysippa, aby pomstili 

otcovu neveru a zbavili sa prípadného uchádzača 

o élidský trón. Pelops po vražde syna preklial svoj rod. 

Otcovská kliatba spustila lavínu intríg a úkladných 

vrážd medzi najbližšími, ktoré sa prenášali z generácie 

na generáciu. Nezvratný osud zasiahol Atreových synov i vnukov.  

Atreus s Thyestom ušli po vražde pred otcovým hnevom do Mykén, kde vládol ich 

švagor Sthenelos a po ňom jeho syn Eurystheus, ktorý nezanechal následníka trónu. Vlády 

v Mykénach sa ujal Atreus, pretože bol právoplatným majiteľom zlatého rúna, považovaného 

za odznak kráľovskej moci. Mladší Thyestés mu zlaté rúno ukradol, no mykénsky ľud jeho 

vládu neuznal a musel odísť z Mykén. Tajne so sebou odviedol aj Atreovho syna Pleisthena 

a vychoval ho v nenávisti k Atreovi. Keď Pleisthenés dospel, Thyestés ho poslal do Mykén, 

aby Atrea zavraždil. Atreus bol však rýchlejší a v sebaobrane Pleisthena preklal. Keď zistil, že 

zabil vlastného syna, vymyslel si ukrutnú pomstu. Pod zámienkou, že sa chce podeliť o moc, 

pozval Thyesta do Mykén a vystrojil hostinu, na ktorej mu ako hlavný chod predložil omáčku 

zo všetkých jeho synov. Takýto zločin nemohli bohovia ponechať bez trestu. Pomohli 

Thyestovi ujsť a zoslali na krajinu neúrodu, ktorá mala trvať dovtedy, kým sa Thyestés 

nevráti do Mykén. Veštba nehovorila, že sa má Thyestés vrátiť ako vládca. Atreus usúdil, že 

stačí, keď sa vráti ako väzeň. Dal ho preto hľadať po celom Grécku. 

 Thyestés, aby získal syna, ktorý ho pomstí, znásilnil nepoznaný vlastnú dcéru 

Pelopeiu. Narodil sa jej syn Aigisthos. Pelopeia sa vrátila do Mykén, kde sa s ňou oženil 

Atreus a dieťa adoptoval. Znovu však vyvstala otázka nástupníctva – má sa stať dedičom 

 

Atreus – otec mykénskeho 

kráľa a hlavného veliteľa 

gréckych vojsk pred Trójou 

Agamemnóna a spartského 

kráľa Menelaa. 
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Agamemnón, starší syn z Atreovho prvého manželstva, alebo Aigisthos, adoptívny syn 

z druhého manželstva. 

 Medzičasom sa Agamemnónovi a Menelaovi podarilo Thyesta nájsť. Priviedli ho do 

Mykén a Atreus ho ihneď uvrhol do väzenia, kde ho mal zabiť Aigisthos. Vďaka meču, ktorý 

chcel Aigisthos použiť, Thyestés spoznal, že je to jeho syn a získal ho pre pomstu. Aigisthos 

teda zabil Atrea a na mykénsky trón dosadil Thyesta. 

 Svedkom zločinu, ktorého sa dopustil Atreus na Thyestových synoch, ale tiež 

svedkom zákerného zavraždenia svojho otca Aigisthom, bol Agamemnón. Keď sa Thyestés 

zmocnil vlády nad Mykénami, ušiel aj s bratom 

Menelaom do Sparty, kde ich prijal kráľ Tyndareos. 

Pri prvej vhodnej príležitosti sa však Agamemnón 

vrátil, aby pomstil otcovu smrť. Dobyl trón a Thyesta 

definitívne vyhnal. Za niekoľko rokov vlády sa stal 

jedným z najmocnejších a najbohatších achájskych 

panovníkov. Žil v mieri so všetkými kráľmi a spriatelil 

sa dokonca aj s vrahom svojho otca Aigisthom. Avšak 

z pýchy, že sa stal kráľom a vrchným veliteľom 

výpravy proti Tróji, prepadol aj on spupnosti. Aby 

získali priaznivý vietor na plavbu k Tróji, bol ochotný 

obetovať svoju dcéru Ifigeneiu, čím vyvolal 

nezmieriteľnú nenávisť svojej manželky Klytaiméstry. 

Tá po Agamemnónovom odchode urobila z Aigistha 

svojho milenca a len čo sa Agamemnón vrátil 

z trójskej vojny, bol zabitý Aigisthom. Pokúšal sa 

pripraviť o život aj Oresta, zákonného dediča 

Agamemnónovho trónu, ale prekazila mu to Orestova 

sestra Électra. S pomocou starej pestúnky pomohla Orestovi ujsť k fóckemu kráľovi Strofiovi, 

ktorý sa ho ujal a vychoval ako vlastného. 

 Keď Orestés dospel, vrátil sa do Mykén. Zabil Aigistha aj matku, ktorá sa podieľala na 

vražde jeho otca. Zločin pobúril bohyne pomsty Erínye. Postihli ho šialenstvom a prinútili 

ujsť. Olympskí bohovia ho napokon rituálne očistili a súdili. Priviedol z Tauridy svoju sestru 

Ifigeneiu spolu so sochou Artemidy a bol zbavený viny, čo súčasne znamenalo koniec 

prekliatia celého rodu. 

 

 

Ifigeneia – dcéra mykénskeho 

kráľa Agamemnóna a jeho 

manželky Klytaimnéstry. Keď 

Agamemnón uviazol s vojskom 

smerujúcim k Tróji v Aulide, 

veštec Kalchás zistil, že 

bezvetrie spôsobila Artemida, 

ktorej Agamemnón zabil 

posvätnú laň. Udobriť si ju 

mohol len obetou vlastnej dcéry. 

Poslal po ňu so zámienkou 

svadby s Achilleom. Keď 

Ifigeneia predstúpila pred 

obetný oltár, Kalchas vzal nôž, 

aby dievča preklal. Len čo sa 

však dotkol jej tela, stal sa 

zázrak. Miesto Agamemnónovej 

dcéry usmrtil Artemidinu laň. 

Položila ju na oltár samotná 

bohyňa a Ifigeneiu uniesla do 

Tauridy, kde sa stala kňažkou 

v jej chráme. 
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3.2.2 Théseus 

  

Bol synom aténskeho kráľa Aigea alebo boha 

mora Poseidóna a troizénskej kráľovskej dcéry Aithry. 

Aigeus bol jeho smrteľným otcom. Poseidón bol 

považovaný za jeho božského otca. Aténčania si 

uctievali Thésea ako skutočného zakladateľa Atén. 

Ako zakladateľ sa preslávil zjednotením attických 

vidieckych obcí do jedného aténskeho štátu. Jeho 

zásluhou vraj vznikla spoločná politeia, pospolitý život 

v jednom štáte. Ten istý čin pripisovali už Kekropovi, 

ale o ňom sa hovorí, že zjednotil prapôvodných 

obyvateľov, kým Théseus už existujúce obce. 

 Théseus sa narodil a vyrástol v Troizéne na 

východnom pobreží Argolidy. V šestnástich rokoch 

odvalil balvan, pod ktorým mu Aigeus zanechal svoj 

meč a sandále. Hneď si ich uviazal a vydal sa na cestu 

do Atén. Nešiel cestou po mori, ale vybral si cestu 

dlhšiu a nebezpečnejšiu – po pevnine. 

 Na epidaurskej pôde narazil na chromého obra 

Periféta, ktorý zabíjal pocestných železným kyjakom, 

na Isthme na lúpežníka Sinida, ktorý pocestných chytal 

a priväzoval na vrcholce dvoch oproti sebe ohnutých 

borovíc, už predtým prichytených na zem. Keď ich 

uvoľnil, prudko sa vyrovnali a priviazaného 

nešťastníka roztrhali. Théseus oboch premohol a zabil. 

Na pamiatku víťazstva nad Sinidom vraj založil 

isthmijské hry. Na korintskej pôde zabil na prosbu 

roľníkov ohromnú sviňu, či skôr obludu, ktorá ničila 

úrodu. Hneď potom oslobodil megarský kraj od 

zbojníka Skeiróna. Pri Eleusine neprežil zápas s Théseom silák Kerkyón, ktorý donútil 

každého, kto prišiel do jeho kraja, aby s ním bojoval na život a na smrť. V Attike mu zastúpil 

cestu lupič Prokrustés (Napínač). Pozýval pocestných do svojho príbytku a prinútil ich ľahnúť 

 

Podľa niektorých autorov bola 

Aithra Aigeovou manželkou, 

podľa niektorých len milenkou. 

Bola však dcérou troizénskeho 

kráľa Pitthea, ktorého pôvod 

pochádzal od dobyvateľa 

Peloponézu Pelopa. Rozprávalo 

sa, že Aithru Athéna oklamala 

snom. Snívalo sa jej, že má na 

Sfairii (ostrovček oproti 

Troizéne) obetovať duchu 

zomrelého Pelopovho vozataja 

(Myrtilos). Keď sa Aithra 

prebrala zo sna, vydala sa na 

ostrov a stretla Poseidóna ako 

božského ženícha. Podľa iného 

rozprávania došlo k tomuto 

stretnutiu priamo v Athéninom 

chráme v tú istú noc, keď 

Pittheus prinútil Aigea spať 

s Aithrou. Aigeus mal vtedy už 

dve manželky, ale jeho 

manželstvá zostali neplodné. 

Vybral sa preto do Delf a dostal 

veštbu: „Nerozväzuj mech na 

víno skôr ako v Aténach“. 

Aigeus výrok nepochopil 

a namiesto toho, aby šiel rovno 

domov do Atén, vybral sa 

najprv k Pittheovi, ktorý mal 

povesť mudrca. Ten výroku 

rozumel Po návrate do Atén mal 

splodiť syna. Pittheus však 

chcel, aby tohto syna porodila 

jeho dcéra. Primäl teda nejakým 

spôsobom Aigea, aby spal s jeho 

dcérou Aithrou. Keď hérós ráno 

odchádzal, zanechal Aithre svoj 

meč a sandále a privalil ich 

obrovským kameňom. Dal 

Aithre pokyn, že keď sa jej 

narodí syn a neskôr zosilnie 

natoľko, aby vládal odvaliť 

balvan, nech vezme meč 

a sandále a príde s nimi do Atén. 



174 

 

si na jeho posteľ. Nie však preto, aby si oddýchli. Keď im prečnievali nohy, odsekol im ich, 

keď boli príliš krátki, naťahoval ich, aby dosiahli dĺžku postele. Théseus zvalil na lôžko 

samého Prokrusta a keďže mu trčala hlava, odsekol mu ju. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po týchto dobrodružstvách šťastne dorazil do Atén. Jeho povesť ho predchádzala. 

Aigeus ho v prvej chvíli nespoznal. Spoznala ho však Médeia, ktorá sa votrela do Aigeovej 

priazne sľubom, že ak sa s ňou ožení, vráti mu pomocou svojich čarov mladosť. Médeia 

vytušila, že jej hrozí nebezpečenstvo a presvedčila Aigea, aby dal Thésea otráviť. Aigeus si 

však v poslednej chvíli všimol meč a sandále a spoznal v Théseovi syna. Predstavil ho ľudu 

ako svojho nástupcu a Médeiu dal vyhnať. 

Radosť v Aigeovom paláci netrvala dlho. K mestu pritiahli synovia Aigeovho brata 

Pallanta. Théseov príchod im totiž prekazil vyhliadky na ovládnutie Atén po Aigeovej smrti. 

Bolo ich 50 a priviedli so sebou obrovské vojsko. Théseus sa postavil na čelo obrancov 

a nepriateľov porazili. V tom istom čase Attiku sužoval obrovský býk, ktorý ničil úrodu 

a hubil ľudí. Théseus sa vybral do marathónskej nížiny, ktorú býk pustošil a po ťažkom 

zápase ho zabil. Vrátil sa do Atén, nikto ho však nevítal, pretože mesto malo smútok. Už po 

tretí raz mali byť obetovaní aténski mladíci a devy (7 + 7) krétskemu Minótaurovi. Minós, 

Obr. 61 Prehľad Théseových skutkov. 
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krétsky kráľ, sa týmto spôsobom mstil za smrť svojho 

syna Androgea, ktorý padol za obeť marathónskemu 

býkovi. Tvrdilo sa, že Aténčania na tom majú svoju 

vinu. Aigeus vraj naschvál poslal cudzieho princa proti 

býkovi, lebo nemohol zniesť prehru domácich 

pretekárov na aténskych hrách. Ťažko povedať, či 

stačila Minóova moc, alebo zaúradovali rany božie 

(mor, hlad) ako odplata za zločin, ale Aténčania sa 

zaviazali každých deväť rokov posielať na Krétu 

sedem dievčat a sedem chlapcov, ktorým bolo súdené 

zmiznúť ako obete v Minótaurovom labyrinte. Od tejto 

dane mohla Aténčanov oslobodiť iba Minótaurova 

smrť. 

Théseus sa dobrovoľne prihlásil a odplával na 

Krétu spolu s mládežou, ktorá bola vylosovaná na 

obetu. Pred odchodom sa dohodol so svojím otcom 

Aigeom, že ak všetko dobre dopadne, stiahne zo 

sťažňa čiernu a vyvesí bielu vlajku, aby už z diaľky 

hlásali úspech výpravy. 

 Keď loď pristála na Kréte, kráľ Minós si 

všimol Thésea a opýtal sa ho, kto je jeho otcom. 

Odpovedal, že tak ako Minós je Diovým synom, on je synom Poseidóna.  Minós si následne 

stiahol z prsta svoj zlatý prsteň, hodil ho do mora a žiadal Thésea, aby ho s Poseidónovou 

pomocou našiel a priniesol. Théseus v tejto skúške obstál. Prsteň mu našla Poseidónova 

manželka Amfitrité.  

Táto skúška však bola ničím 

oproti tomu, čo Thésea čakalo. Našťastie 

mu pomohla Minóova dcéra Ariadné, 

ktorá sa do mladíka zamilovala. Pred 

vstupom do labyrintu dala Théseovi 

klbko nití. Poučila ho, že má upevniť 

koniec nite vysoko hore na dverách 

labyrintu a nepúšťať z ruky. Labyrint 
Obr. 62  Minótaurov labyrint v Knósse na Kréte. 

 

Minótauros - netvor s ľudským 

telom a býčou hlavou. Jeho 

matkou bola manželka 

krétskeho kráľa Mínóa Pasifaé 

a otcom posvätný biely býk, do 

ktorého sa zaľúbila. Mínós dal 

pre neho vybudovať v Knósse 

bludisko, do ktorého ho zavrel. 
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nebol žiadnym bludiskom v tom zmysle, že ten, kto vstúpil, nemohol nájsť cestu von. Musel 

sa však vrátiť tou istou cestou a v tom bola tá ťažkosť. Minótauros spal v najvnútornejšom 

kúte labyrintu a tam ho Théseus prebodol. 

Pri návrate z Kréty do Atén však zabudol na lodi vymeniť vlajku. Aigeus, ktorý ich 

vyzeral z Akropoly, zbadal čiernu vlajku a od žiaľu sa hodil do mora, ktoré sa odvtedy nazýva 

Egejským morom. 

 Po Aigeovej smrti sa stal aténskym kráľom Théseus. Vládol múdro a spravodlivo, 

nežil však spokojne. Túžil po nových hrdinských skutkoch a nevynechal jedinú príležitosť, 

aby sa vyznamenal. Pre svoje mesto sa usiloval zachovať mier. 

  

 

3.2.3 Iasón a Argonauti 

  

Iasón bol synom iólskeho kráľa Aisóna a jeho 

manželky Eteoklymeny. Podľa práva sa mal stať po 

svojom otcovi kráľom v thessálskom Iólku (dnešný 

Volos). Aisóna však zbavil vlády jeho nevlastný brat 

Pelias. Keď sa krátko nato narodil Aisónovi syn, 

vyhlásil ho z obavy pred Peliom za mŕtveho a tajne ho 

odniesol do hôr, kde ho zveril do výchovy múdremu 

Kentaurovi Cheirónovi. Cheirónovým príbytkom bolo 

pohorie Pélion týčiace sa nad Iólkom. Cheirón Iasóna 

vychoval a naučil ho všetko, čo potreboval pre život. 

Vedel liečiť, vyznal sa v hudbe a ovládal aj veštecké 

umenie. Po dvadsiatich rokoch sa vybral do Iólku, aby 

prinútil Pelia vrátiť mu vládu. 

 Iasón vo všetkých verziách rozprávaní o ňom 

stratil jeden sandál. Pelias totiž dostal veštbu, že 

zomrie rukou muža s jedným sandálom. Len čo zbadal 

Iasóna a jeho bosú nohu, veľmi sa preľakol. Nedal 

však na sebe nič znať. Na ďalší deň si ho zavolal 

a opýtal sa, čo by urobil, keby mu bolo predpovedané, 

že ho istý muž z jeho spoluobčanov zabije. Iasón 

 

Kentauri boli mýtickým 

národom štvornohých poloľudí-

polokoní, ktorý žil v Thessálii 

a západnej Arkádii. Okrem 

malých výnimiek boli suroví, 

diví a voči ľuďom nepriateľskí. 

Od masy divých Kentaurov sa 

odlišovali iba dvaja: Cheirón 

a Folos. Cheirón vynikal 

múdrosťou a bol učiteľom 

mnohých slávnych hrdinov. 

Folos bol priateľom Héraklea. 

 

Iasón bol obľúbencom Héry. 

Stretol ju na love. Ku stretnutiu 

došlo pri rozvodnenej rieke. 

Bohyňa vzala na seba podobu 

stareny.  Iasón ju nespoznal 

a i  napriek tomu vzal starenu na 

chrbát a preniesol ju na druhý 

breh, pričom stratil sandál. 

Keď sa niekde objavil 

monosandalos (muž s jedným 

sandálom), bývalo to 

považované za zlovestné 

znamenie. Dotyčná osoba 

pôsobila dojmom, akoby 

prichádzala z iného sveta, 

možno z podsvetia, a zanechala 

tam sandál ako záruku 

a znamenie, že tam jednou 

nohou patrí. 
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odpovedal, že by ho poslal po zlaté rúno. Pelias tak 

urobil. 

Podľa iného rozprávania (Pindaros) dostal 

Pelias dokonca dve veštby. Jedna predpovedala, že mu 

hrozí smrť z rúk Aisónovho potomka, druhá 

vyznievala v tom zmysle, že sa má najviac báť toho, 

kto zostúpi z vysoko položených pastvín do Iólku 

s jedným sandálom. A keď sa naplnil čas, prišiel muž 

vzbudzujúci strach a údiv. Bol statný, urastený, niesol 

sa ako boh. Mal na sebe veľkú leopardiu kožu, po 

boku meč, v ruke oštep a na nohách iba jeden sandál. 

Keď ho Pelias zbadal, utajil svoje  zľaknutie a opýtal 

sa, kde má svoj domov a kto sú jeho rodičia. Vtedy 

Iasón odpovedal, kým je a prečo prišiel a žiadal Pelia, 

aby mu vrátil trón. Ten s tým súhlasil pod 

podmienkou, že privezie z Kolchidy zlaté rúno, ktoré 

tam odniesol Frixos pochádzajúci taktiež z ich rodu. 

Pelias bol presvedčený, že odtiaľ sa nikto nemôže 

vrátiť živý. 

Iasón súhlasil, no zvážil si, že sám na takú 

úlohu stačiť nebude. Zvolal preto hrdinov z celého 

Grécka. Spolu ich bolo 50. Na to, aby dorazili do 

Kolchidy ku kráľovi Aiétovi, ktorý rúno vlastnil, 

potrebovali mimoriadne rýchlu loď. Obzvlášť rýchla 

musela byť kvôli spiatočnej ceste. Loď Argó (Rýchla) 

bola postavená s pomocou bohyne Athény a podľa 

najstarších rozprávaní bola nadaná rečou, pretože, ako 

sa neskôr tvrdilo, bolo do nej vstavané drevo 

z dódónskeho duba. 

 Argonauti sa pri svojej plavbe zastavili na 

európskom pobreží napr. u Thynov v Thrákii. 

Neďaleko brehu býval starec Fineus, thrácky kráľ, 

slávny jasnovidec a veštec. Bol slepý a neprestajne ho 

 

Frixos a Hellé boli deťmi kráľa 

Athamanta. V Thessálii sa 

rozprávalo, že k Athamantovi 

prišla bohyňa Nefelé (Oblak) 

a zvolila si ho za manžela. 

Porodila mu dve deti – Frixa 

a Hellu. Kráľ však na bohyňu 

zanevrel a vzal si pozemskú 

ženu. Nefelé sa vrátila na 

oblohu a potrestala celú zem 

suchom. Athamas vyslal poslov 

do delfskej veštiarne, aby sa 

dozvedel, čo by sa dalo proti 

tomu robiť. Príbeh však 

rozprávali aj tak, že kráľovná 

Inó (dcéra thébskeho kráľa 

Kadma) presvedčila ženy 

v krajine, aby potajomky 

upražili osivo a tak jej vinou 

polia nezarodili. A poslov, 

ktorých poslal kráľ do Delf, 

podľa tohto rozprávania 

podplatila, aby povedali, že 

veštiareň prikazuje, aby boli 

obetované Nefeline deti.  

     Athamas sa po ťažkom 

rozhodovaní napokon odhodlal 

deti obetovať. Zeus poslal 

deťom na pomoc barana so 

zlatým rúnom. Rozprávalo sa 

tiež, že barana so zlatým rúnom 

poslala na pomoc ich matka 

Nefelé. Deti vysadli na jeho 

chrbát a zamierili letiac do 

ďalekej východnej krajiny 

Kolchidy. Hellé sa dostala len 

k morskej úžine  oddeľujúcej 

Európu od Malej Ázie, dnes 

známej ako Dardanely (v 

staroveku Helléspontos = 

Hellino more, pretože sem Hellé 

spadla z chrbta barana). Boli to 

jej zásnuby s Poseidónom, ako 

naznačovali maľby. 

     Frixos dorazil až do 

Kolchidy. Baran bol od samého 

začiatku určený za obeť a Frixos 

ho obetoval Diovi Fyxiovi, 

záchrancovi utečencov. Zlaté 

rúno potom daroval kráľovi 

Aiétovi. 
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Argonauti sa na svojej plavbe 

dostali aj na ostrov Lemnos a na 

ostrov Dolionov, do Mysie, 

Bithynie, do krajiny 

Mariandynov, na opustený 

ostrov Thynias či Areov ostrov. 

Na niektorých z týchto miest 

prišli o svojich druhov.  

     Z Mysie napríklad 

nepokračovali ďalej v ceste 

Héraklés, Polyfémos a Hylas. 

Hylas sa vybral po vodu, ale už 

sa nevrátil. Zapáčil sa vodnej 

nymfe, ktorá si ho stiahla do 

vody a stal sa jej manželom. 

Héraklés, keď zistil, že jeho 

priateľ zmizol, začal ho hľadať 

spolu s Polyfémom, ale márne. 

Na loď sa už nevrátili. Héraklés 

musel splniť iné úlohy 

a Polyfémos mal založiť mesto 

Kios. 

 

 

 

Fineus - rozprávalo sa o ňom 

ako o jasnovidcovi, ktorý, 

nadaný schopnosťou všetko 

vidieť, si zvolil dlhý život 

sprevádzaný fyzickou slepotou. 

Nevidomosť vraj bola trestom 

za túto jeho spupnú voľbu. Pre 

iných bolo jeho jasnovidectvo 

Apollónovým darom, kým 

slepotou ho obdaril Zeus preto, 

že zjavoval ľuďom budúcnosť 

až do úplného konca. Hélios 

vraj na neho poslal Harpyje 

preto, že sa domýšľavo zriekol 

slnečného svetla. 

Harpyje - ohavné zapáchajúce 

položeny-polovtáky. Pôvodne 

bohyne, odnášali duše 

zomrelých do podsvetia. 

trápil hlad. Kedykoľvek sa chcel dotknúť nejakého 

jedla, prileteli Harpyje, vrhli sa na starca a zobákmi 

a pazúrmi mu kmásali od úst aj z rúk všetok pokrm. 

Ponechali mu iba toľko, aby nezomrel od hladu. Čo 

nezjedli, pošpinili svojimi výkalmi. Zbaviť ho Harpyjí 

bolo súdené okrídleným Boreovým synom Kalaidovi 

a Zétovi, ktorí sa plavili na lodi Argó. Prenasledovali 

Harpyje cez more až ku ostrovom Strofady. Obrátili sa 

až vtedy, keď im bohyňa Iris sľúbila, že už nebudú 

Finea obťažovať. Vďačný Fineus za to Argonautom 

poradil, ako sa dostanú cez neďalekú nebezpečnú 

úžinu (Bospor). 

Úžinu strážili Symplégady, dve obrovské skaly, 

ktoré sa neustále rozostupovali a zrážali, takže sa 

medzi nimi nedalo preplávať. Argonauti vypustili 

podľa Fineovej rady najprv holubicu, aby im ukázala 

cestu. Keď šťastlivo preletela (stratila len niekoľko 

pier na chvoste, ktoré jej skaly privreli), uverili, že sa 

to môže podariť aj im. Zapreli sa do vesiel 

a s pomocou bohyne Athény, ktorá jednu zo skál 

podržala a druhou rukou potlačila Argó, sa im podarilo 

preplávať, až na malé poškodenie kormy. Symplégady 

potom zostali stáť. Splnila sa dávna veštba, že keď 

prepláva pomedzi ne loď, budú naveky nehybné. 

Argonauti tak mali za sebou najväčšie nebezpečenstvo, 

ktoré im hrozilo. 

Po pristátí v Kolchide (pod Kaukazom) 

priniesli ďakovnú obetu bohom. V najstaršom príbehu 

predstúpil Iasón pred kráľa Aiéta bez prostredníka 

a žiadal pre svoj rod späť zlaté rúno. Ten neveril, že by 

toľko hrdinov prišlo len kvôli zlatému rúnu 

a domnieval sa, že ich priviedli Frixovi synovia, aby 

ho zbavili vlády. Poslal teda Iasóna k obrovskému 
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Obr. 63  Iasón v takmer stratenom boji s drakom. 

hadovi, ktorý rúno strážil. 

Rozprávalo sa tiež o húštine, v ktorej rúno viselo drakovi z papule. Husté krovie 

nazývali „Areov háj“ a to vo všetkých rozprávaniach znamená miesto smrti. Ak rúno neviselo 

z papule obludy, tak bolo rozostreté v konároch na vrchole duba, ktorý drak strážil, alebo 

ležalo, ako ukazujú maľby na vázach, na 

skale, okolo ktorej sa drak ovíjal. 

Od maliara váz sa dozvedáme, ako sa 

Iasón dostal z drakovho pažeráka. 

V bezvedomí visel z drakovej papule. 

Smrteľne vyčerpaný sa vrátil z útrob obludy 

a potreboval záchrankyňu, ktorá by ho 

prebudila z mrákot smrti. Podľa zobrazenia 

tak urobila Athéna, inak však Médeia, ktorá 

na vázových maľbách nasleduje hrdinu so 

svojimi čarovnými bylinami. 

Častejšie sa rozprávalo, že Aiétés 

podrobil Iasóna trom skúškam, v ktorých 

s Médeinou pomocou obstál. Žiadal, aby Iasón zapriahol do jeho železného pluhu ohnivé 

býky, zoral s nimi pole boha vojny Area, zasadil na toto pole dračie zuby z Areovho hada, 

vyčkal ozbrojených vojakov, ktorí z týchto zubov vyrastú, pustil sa s nimi do boja a všetkých 

pozabíjal. 

Iasón zhodil zo seba šaty. Jeho údy chránila 

proti ohňu masť, ktorú mu dala Médeia. Donútil 

divotvorné zvieratá, aby sa dali zapriahnuť a vyoral 

brázdu. Zasial zuby a čakal na bojovníkov, ktorí z nich 

vyrastú. Hodil medzi nich kameň a bojovníci sa 

navzájom zabíjali sami. O zvyšných sa postarali 

Argonauti. Napriek splnenej úlohe Aiétés odmietol 

rúno vydať. Iasón sa vybral za Médeiou. V hlbokej 

nočnej tme ho zaviedla do Areovho hája, čarovnou 

vodičkou pokropila a uspala draka, ukázala mu zlaté 

rúno a vyzvala ho, aby s ním čo najrýchlejšie zmizol. 

 

Keď bohyňa Héra videla, akú 

úlohu dal Aiétés Iasónovi, 

zavolala Athénu, aby sa 

poradili, ako mu pomôcť. 

Podplatili Eróta, aby zasiahol 

šípom lásky Médeino srdce. 

Médeia bola služobníčkou 

bohyne Hekaty a mocná 

čarodejnica. Na prvý pohľad sa 

do Iasóna zamilovala. Dala mu 

čarovnú masť, ktorá robila 

človeka nezraniteľným, 

prezradila mu čary, ktorými sa 

privoláva pomoc bohyne Hekaty 

a tiež mu poradila, aby medzi 

vojakov z dračej sejby hodil 

kameň. 



180 

 

Iasón jej na oplátku ponúkol manželstvo, Médeia súhlasila a nastúpila s ním na loď. 

Návrat do Iasónovej vlasti bol však ďaleko. Keď Argonauti konečne priplávali do 

Iólku bol už Iasónov otec taký starý, že nebol schopný zúčastniť sa na slávnosti, ktorou ľud 

vítal héroov. Vtedy vraj Médeia po prvý raz ukázala svoje umenie. Omladila Aisóna, 

Iasónovho otca. 

Napriek tomu, že Iasón splnil podmienku a priniesol zlaté rúno, Pelias mu odmietol 

odovzdať kráľovskú korunu. Médeia bola ochotná použiť rovnaké čary ako pri Aisónovi, ale 

tak, aby Peliovi spôsobili smrť. Po tomto čine nemohli ostať v Iólku. Iasón postúpil vládu 

Peliovmu synovi Akastovi a sám odišiel s Médeiou do Korintu, kde ich prijal a poskytol im 

útočisko kráľ Kreón. Narodili sa im dvaja synovia. Tí však nenahradili Iasónovu túžbu po 

korune. Spriatelil sa s Kreontovou dcérou Glaukou a rozhodol sa s ňou oženiť. Oznámil to 

Médei, ktorej láska sa v okamihu zmenila na nenávisť. Zahubila Glauku, Kreonta, aj svojich 

dvoch synov. Po svojom čine odišla s aténskym kráľom Aigeom a žila s ním, kým neprišiel 

Théseus a neprevzal moc aténskeho kráľa. 

Iasón potom blúdil ako vyhnanec ešte mnoho rokov. Keď raz prechádzal cez Isthmos, 

zazrel tam svoju loď Argó vytiahnutú na breh a šiel si do jej tieňa odpočinúť. Len čo však 

zaspal, zrútila sa jej spráchnivená korma a pochovala ho pod troskami. 

 

 

3.2.4 Oidipus 

 

 Oidipov pôvod sa odvodzuje od Kadma, prvého kráľa v Thébach. Jeho pradedom bol 

Polydóros, Kadmov syn, dedom Labdakos a otcom Laios, všetko thébski králi. Laios bol 

ženatý s Iokastou, dcérou Menoikea a sestrou Kreonta.  

 Z viacerých rozprávaní najjednoduchšiu verziu o Oidipovom osude nachádzame 

v Sofoklovej tragédii Kráľ Oidipus. Thébsky kráľ a kráľovná dostali výstrahu z Delf, že ich 

syn zavraždí otca, a preto dali dieťa pohodiť v lese na úpätí Kithairónu. Aby neunikol divej 

zveri, dal mu kráľ zmrzačiť nohy a zviazať remeňom. Ale otrok, ktorý mal chlapca odniesť 

hlboko do hôr, sa nad ním zľutoval a zveril ho do výchovy prvému pastierovi, ktorého stretol. 

Ten ho odniesol svojmu kráľovi Polybovi (vládol v Korinte). Polybos nemal deti, prijal 

chlapca za svojho a spolu s manželkou Meropou vychovával, ako sa na dediča trónu patrí. 

Podľa opuchnutých nôh ho nazvali Oidipus (s opuchnutými nohami). Všetko bolo v poriadku, 

kým sa Oidipus nedozvedel, že nie je pravým Polybovým synom. Od rodičov viac 
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nezistil, vybral sa preto do Delf, aby sa opýtal na svojich pravých rodičov. Pythia mu 

o minulosti nič neprezradila. Dozvedel sa však, že zavraždí svojho otca, ožení sa so svojou 

matkou a bude s ňou mať synov, ktorých prekľaje. Zdrvený Oidipus sa rozhodol urobiť 

všetko pre to, aby sa veštba nenaplnila. Nevrátil sa už do Korintu, keďže si nebol istý, či sú 

Polybos a Meropé jeho pravými alebo nepravými rodičmi. Vybral sa do Théb. Pod svahom 

Parnassu, v úzkej rokline, sa stretol s vozom, v ktorom sedel dôstojný starec. 

 Tu sa stretli otec a syn bez toho, aby sa poznali. Jeden 

i druhý urobili všetko pre to, aby sa vyhli svojmu osudu 

a nepriaznivým veštbám. 

Pri stretnutí s vozom 

Oidipus odstúpil z cesty, 

ale kočišovi to nestačilo 

a kričal na neho, aby 

zišiel do priekopy, 

pričom ho šľahol bičom. 

Oidipus sa bránil. Došlo k potýčke, kde Oidipus zabil 

starca (Laia) a v sebaobrane i jeho sprievod, okrem 

jedného otroka, ktorý ušiel hneď na začiatku. Tak sa 

vyplnila prvá časť veštby. Zabil svojho otca. 

 Po Laiovej smrti nastúpil na trón v Thébach 

Kreón. Skôr ako začali pátrať po Laiovom vrahovi, 

museli čeliť Théby väčšej hrozbe a tou bola Sfinga. 

Bola to okrídlená obluda s levím telom a ženskou 

hlavou. Sfinx sídlila na hore, ak nepriletela a nesadla si 

na stĺp na trhovisku, aby si vyhliadla obeť. Takto nám 

ju ukazujú vázové maľby, raz na hore, raz na stĺpe. 

Podľa starého rozprávania uchvátila Haimóna, 

Kreontovho syna. Kreón dal vyhlásiť, že ten, kto 

Sfingu premôže, dostane Iokastu i kráľovstvo. 

Thébania sa denne zhromažďovali, aby si lámali  hlavu 

nad hádankou, ktorú im dala Sfinx. Keď ju nevedeli 

rozlúštiť, vždy jedného zahubila. 

 

Sfinx spievala hádanku ako 

nejakú veštbu: „Na zemi žije 

dvojnožec a štvornožec 

rovnakého mena, a tiež 

trojnožec. Mení podobu jediný 

zo všetkých živých bytostí, ktoré 

sa pohybujú na zemi, vo 

vzduchu i v mori. Keď sa pri 

chôdzi opiera o všetky štyri, je 

rýchlosť jeho údov najmenšia.“ 

(Euripidés, Foiníčanky).  

Iná verzia hádanky: „Kto chodí 

ráno na štyroch, cez deň na 

dvoch a večer na troch nohách, 

a keď chodí na dvoch, je 

obratnejší a silnejší, ako keď 

chodí na troch či na štyroch?“ 

Táto sentencia sa vyskytuje vo 

forme hádanky alebo ľudovej 

múdrosti v umeleckých textoch, 

ale aj v rôznych súťažiach. 

Nachádza sa v publikáciách 

alebo programoch populárneho 

charakteru, pričom málokto si 

uvedomuje jej korene v antike  a 

jej pôvod u Euripida. 

 

Obr. 64  Oidipus zabíja Laia. 
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 Keď prišiel Oidipus do Théb, našiel mesto v dvojnásobnom smútku (Laiova smrť 

a Sfinga). Nemajúc čo stratiť vybral sa za Sfingou a požiadal ju o hádanku. Odpovedal na ňu 

bez dlhého rozmýšľania: „Človek. Za rána svojho života sa plazí na štyroch, cez deň 

dospelosti chodí na dvoch a v podvečer svojho života sa už pre slabosť opiera o palicu, svoju 

tretiu nohu.“ Keď to Sfinga počula, vrhla sa do mora. Oidipus sa stal kráľom v Thébach 

a Iokasté sa stala jeho manželkou. Oidipus splodil s Iokastou štyri deti: synov Eteoklea 

a Polyneika a dcéry Antigonu a Isménu. Tak sa vyplnila aj ďalšia časť veštby bez toho, aby 

o niečom vedel. 

Po určitom čase doľahla z ničoho nič na Théby ďalšia pohroma. Apollón zoslal na 

mesto mor. Oidipus poslal do Delf Kreonta opýtať sa, ako zbaviť mesto pohromy. Odpoveď 

bola jednoznačná. Thébania musia vyhnať zo svojho stredu Laiovho vraha. Oidipus začal 

pátrať, ale bezvýsledne. Napokon sa vybral za veštcom Teiresiom. Ten sa zdráhal, naveľa mu 

však predsa prezradil, že vrahom je práve on. Oidipus tomu nechcel veriť. Dosvedčil to až 

otrok, ktorý ho ako malého zveril pastierovi a zhodou okolností bol i svedkom potýčky medzi 

Laiom a Oidipom. Keď si nešťastník Oidipus uvedomil, že zabil vlastného otca, stal sa 

manželom vlastnej matky a bratom svojich detí, sám sa zbavil zraku. Iokasté ušla do svojej 

spálne a zabila sa. 

 Thébsky ľud mal s Oidipom súcit, ale pre záchranu Théb žiadali, aby opustil ich 

mesto. Kreón ho obhajoval a poskytol mu útočisko vo svojom paláci. Nakoniec však podľahol 

nátlaku, keď sa proti Oidipovi postavili aj jeho synovia 

Eteoklés a Polyneikés, aby sa zmocnili vlády. Rozdelil 

sa teda s nimi o moc a poslal Oidipa do vyhnanstva. 

 Na strastiplných cestách sprevádzala Oidipa 

dcéra Antigoné. Napokon sa dostal na pahorok 

Kolónos pri Athénach a utiahol sa do lesa. Keď zistil, 

že je v posvätnom háji Eumeníd, zmierených bohýň 

pomsty, prijal túto zvesť s úľavou, že sa konečne 

rozlúči so svetom. Tak sa to kedysi dozvedel v delfskej 

veštiarni. Spomenul si aj na Apollónove slová, že kto 

mu poskytne útulok a poslednú útechu, dostane veľkú 

odmenu. Poprosil preto dedinčanov, aby odišli do Atén 

a priviedli k nemu kráľa Thésea. 

 Pred Théseom prišla na Kolónos mladšia 
Obr. 65  Antigoné sprevádza otca 

Oidipa. 
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Oidipova dcéra Isména so správou, že medzi bratmi prepukol bratovražedný boj. Eteoklés sa 

spojil s Kreontom a vyhnal Polyneika, ktorý sa spojil s Argejcami a priviedol pred Théby 

veľké vojsko. Kreón a Polyneikés sa usilovali dostať Oidipa na svoju stranu, lebo podľa 

delfskej veštiarne mal v boji zvíťaziť ten, na koho strane bude stáť. Márne však prosili 

i hrozili. Kráľ Théseus ho zachránil pred ich násilnosťami a Oidipus preklial svojich synov, 

aby zahynuli vo vzájomnom boji. Len čo vyslovil svoju kliatbu, ozval sa úder hromu, čo bolo 

Diovým znamením, že môže zostúpiť do ríše tieňov. Rozlúčil sa s Antigonou aj 

Isménou, požiadal Thésea o ich ochranu. Za odmenu prezradil Oidipus Théseovi miesto 

svojho hrobu, ktorý mal chrániť Atény lepšie ako hradby. Potom zostúpil do Hadovej ríše. 

 

 

3.2.5 Orfeus 

 

 Orfeus bol synom boha Apollóna alebo riečneho boha 

Oiagra a Múzy Kalliopé. Bol najstarším a najväčším 

hudobníkom a spevákom. Svojím spevom okúzľoval každého, 

kto sa k nemu priblížil. Divoké zvieratá krotli a nasledovali 

ho, stromy sa k nemu nakláňali, kamene boli dojaté. Vyrástol 

v Pierii, v zemi Múz. Apollón bol vraj jeho učiteľom. Učil ho 

hrať na lýru, ktorú dostal od Herma a neskôr mu ju aj daroval.  

 Bez Orfea si nevieme predstaviť loď Argó. Aj starí 

maliari ho zobrazovali ako jedného z Argonautov. Udával 

rytmus veslárom a svojím hlasom upokojoval vlny. Vďaka nemu unikli smrti pri skalnatom 

ostrove Sirén, pretože Orfeov prekrásny spev spôsobil neúčinnosť kúzla ich čarovných 

hlasov. 

Orfeus sa preslávil najmä tým, že dokázal podniknúť 

nebezpečnú cestu do podsvetia úplne sám. Táto cesta 

je spojená s jeho láskou k svojej mladej manželke 

Eurydike. Jedného dňa, keď utekala pred 

Apollónovým synom Aristaiom, ju uštipol had. Keď 

Orfeus pribehol, Hadés sa už mladej ženy zmocnil. Za 

žalostného spevu za ňou putoval cez celé Grécko až 

na najjužnejší cíp Peloponézu – Tainaron. Nastúpil 

Obr. 67  Orfeus. 

Obr. 68  Orfeus a Eurydiké. 
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temnú cestu do ríše mŕtvych. Svojou hrou na lýru si 

podmanil Charóna, ktorý ho previezol cez Stygu. Kým 

Orfeus spieval, Kerberos ani neštekol, Ixiónovi sa 

zastavilo koleso, Danaovny prestali naberať vodu, 

Sisyfos sa posadil na svoj balvan, Tantalos zabudol na 

hlad a smäd, Erínye a s nimi celý zástup duší plakali. 

Len Eurydiké tam ešte nebola. Pomaly prichádzala so 

zraneným členkom. Orfeus svojím spevom dosiahol, 

že s ním mohla odísť späť na svet. Avšak počas cesty, 

ktorá vedie zo smrti do života, sa Orfeus nesmel 

obzrieť, či za ním kráča. Pár krokov pred jaskyňou 

v tainarskej rokline, za ktorou už začína ríša živých, 

však nevydržal a obzrel sa. Zazrel ju už len ako 

odchádzajúci tieň. Vlastnou vinou ju stratil druhý raz. 

Márne sa pokúšal dostať znovu do podsvetia, Charón 

ho už nepreviezol. 

So svojou manželkou sa stretol až po štyroch 

rokoch, keď opustil tento svet. Zahynul rukami 

thráckych žien, ktoré ho označili za nepriateľa 

ľudského pokolenia, lebo sa im po Eurydikinej smrti 

vyhýbal. Pri Bakchovej slávnosti ho zazreli pod 

Rhodopskými skalami a v opitosti do neho začali 

hádzať kamene. Tie sa však v dojatí nad jeho spevom 

zastavovali. Ženy sa na neho vrhli samé a roztrhali ho. 

Jeho hlavu a lýru hodili do vĺn rieky Hebru. Celá 

príroda sa zdesila a zahalila sa do smútku, dokonca aj 

skaly plakali. Keď sa blíži výročie Orfeovej smrti, 

príroda vždy smúti. Najmä Rhodopské skaly, ktoré 

rozvodňujú rieku Hebros (dnes Marica). 

Podľa niektorých rozprávačov vraj vlny 

odniesli jeho lýru a hlavu na ostrov Lesbos, kde sa 

potom znovu zrodil lyrický spev. 

Mýtus o Orfeovi vyjadruje grécke hodnotenie spevu, hudby a poézie. Ako miláčik 

Múz sa tešil všeobecnej úcte. 

 

Ixión – syn lapithského kráľa 

Flegya. Keď sa mal oženiť, 

pozval na hostinu aj budúceho 

svokra. Miesto vrúcneho 

privítania mu však nastražil 

jamu s hromadou žeravého 

dreveného uhlia, do ktorej 

spadol a zhorel. Tento čin 

vzbudil u bohov odpor, Zeus ale 

Ixiónovi odpustil, očistil ho od 

viny a dokonca ho pozval 

k svojmu stolu. No Ixión, 

nevďačný a oplzlý človek, si pri 

tejto príležitosti dovolil zvádzať 

Diovu manželku Héru. Zeus si 

to všimol a z oblaku vytvoril 

podobu nepravej Héry. 

Podnapitý Ixión sa k nej správal 

nepatrične. Zeus ho pristihol pri 

čine, nechal ho zbičovať 

a následne zvrhol do Tartaru, 

kde je za trest navždy vpletený 

do neustále sa krútiaceho kolesa. 

Danaovny – 50 dcér kráľa 

Danaa. Danaos mal dvojča, 

brata Aigypta (Danaos vládol 

v Líbyi, Aigyptos v Arábii), 

ktorého 50 synov sa uchádzalo 

o jeho dcéry. Danaos so 

sobášom nesúhlasil. Aigyptos 

vypovedal bratovi vojnu 

a porazil ho. Hoci Danaos 

s dcérami ušiel, Aigyptos ho 

dostihol a prinútil k sobášu. 

Danaovny s otcom ale vymysleli 

hroznú lesť. Danaos dal každej 

z dcér dýku, aby vo svadobnú 

noc svojich mužov zabili. 

Okrem jednej tak urobili všetky. 

Za svoj čin boli vo svete tieňov 

potrestané. Neustále nosia vodu 

v prasknutých džbánoch alebo 

ju nalievajú do nádob bez dna. 

Džbány Danaovien sú 

symbolom márnej 

a nezmyselnej práce. 
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3.2.6 Héraklés a jeho dvanásť úloh 

 

 Héraklés bol synom Dia a tírynthskej kráľovnej Alkmény. Hérakleovým pozemským 

otcom bol Amfitryón. Po nešťastnej smrti Alkméninho otca sa usídlili v Thébach. Amfitryónovi 

nebola vyhradená svadobná noc s panenskou manželkou. V jeho podobe 

k nej prišiel Zeus počas noci, ktorá vraj bola trikrát dlhšia ako iné noci. 

Preto nazývali Héraklea aj triselénos, dieťa trojnásobnej luny. Či sa už 

Amfitryón vrátil ešte tej istej noci, alebo v ďalšiu noc, Alkméné počala 

dvojčatá, jedného syna Diovho a druhého Amfitryónovho, menom 

Ifiklés. 

 V deň, keď sa mal Héraklés narodiť, Zeus neodolal a v rade 

bohov si neodpustil poznámku, že dnes uzrie svetlo sveta najväčší 

hrdina. Héra vytušila, že dieťa bude výsledkom ďalšieho Diovho záletu 

a ľsťou na ňom vymámila prísahu, že kto sa toho dňa narodí, bude 

vládnuť všetkým mužom, aj keby boli z Diovho rodu. Potom zariadila, aby sa Sthenelovej 

manželke narodil ešte v ten deň syn, hoci bola len v siedmom mesiaci. Alkménin pôrod 

zdržala. Héraklés, syn najvyššieho boha, tak potom 

musel slúžiť slabému Eurystheovi, synovi smrteľného 

Sthenela. Zeus prišiel na svoju chybu neskoro. 

Vymohol si však na Hére dohodu. Eurystheus síce 

bude vládnuť v Tirynthe a v Mykénach a Héraklés 

bude v jeho službách, no len kým pre neho nevykoná 

dvanásť prác. Potom získa Diov syn ako odmenu za 

svoje činy nesmrteľnosť. 

 Keď sa Héraklés narodil, dostal meno Alkeidés. 

Hérakleom ho nazvali až neskôr, pretože „dosiahol 

slávu skrz Héru“. Héra sa o túto slávu pričinila celkom 

proti svojej vôli, a to nástrahami, ktoré mu z pomsty 

stavala do cesty. Začala krátko po narodení dvojčiat. 

Hneď do kolísky poslala dva hady, aby Héraklea 

zahubili. Héraklés však zdvihol hlavu a po prvý raz vo 

svojom živote sa dal do boja. Oboma rukami uchopil 

hady a škrtil ich tak dlho, kým ich nezabil. 

Obr. 69  Héraklés. 

 

Eurytos - oichalský kráľ, 

najlepší lukostrelec na svete. 

Kastór – jeden z najväčších 

hrdinov gréckych mýtov. 

Všetky svoje činy vykonal spolu 

so svojím dvojčaťom a predsa 

nevlastným bratom 

Polydeukom, ktorý bol Diovým 

synom. 

Autolykos – syn boha Herma, 

jeden z najľstivejších Grékov 

mýtických čias. 

Rhadamantys - Diov 

spravodlivý syn. Po smrti sa stal 

členom podsvetného súdneho 

tribunálu, ktorý súdil zomrelých 

a udeľoval im miesto v Hadovej 

ríši. 

Linos – Orfeov brat. 
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 Héraklés rástol a Amfitryón mu zabezpečil len 

tých najlepších učiteľov. Sám ho naučil riadiť voz, 

Eurytos ho naučil strieľať z luku, Kastór bojovať so 

zbraňou v ruke, Autolykos zápasiť, Rhadamantys ho 

učil múdrosti. Písať ho naučil Linos. Okrem písania ho 

učil aj hudbu. Hérakleovi však hra na lýru nešla. Keď 

ho raz Linos pokarhal, Héraklés ho udrel lýrou tak, že 

na mieste skonal. Preto ho vraj Amfitryón poslal pásť 

stáda na vrch Kitharión. Héraklés tam vyrástol medzi 

pastiermi. V streľbe z luku a hádzaní oštepom nikdy 

nechybil. Žil a spával pod šírym nebom. Po horách sa 

potĺkal bez zbrane. Svoj povestný kyjak vraj vytrhol zo 

zeme ne Helikóne. Bol to kmeň divého olivovníka aj 

s koreňmi. 

 Na Kitharióne sa v tom čase ponevieral strašný 

lev, ktorý hubil ľudí i dobytok. Vydal sa proti nemu, 

skolil ho a jeho kožou si prikryl hlavu a ramená. Mal 

osemnásť rokov a jeho výzbroj tvorili kyjak a levia 

koža. Cestou stretol vyslancov orchomenského kráľa 

Ergina, ktorí si šli po každoročnú daň. Héraklés im 

odrezal nosy a uši a poslal ich späť. Nato prišli 

Orchomenčania znovu, aby sa pomstili. Héraklés sa 

postavil vojsku na odpor a porazil ich, čím Théby 

oslobodil. Kreón mu dal za to svoju dcéru Megaru za 

manželku. Héraklés ostal v Thébach a mal troch synov. 

Jeho šťastie a pokojný život však netrvali dlho. Kým bol pastierom, Héra ho nechala na 

pokoji, len čo sa vyšvihol, klalo jej to oči. Zoslala na neho preto šialenstvo, v ktorom zabil 

svojich vlastných a tiež Ifikleových synov. Keď znovu precitol, vybral sa zúfalý do Delf, aby 

sa očistil. Apollón mu prostredníctvom Pythie oznámil, že má odísť do Mykén a dať sa do 

služieb mykénskeho kráľa Eurysthea. Keď vykoná práce, ktoré mu zadá, zmyje zo seba hanbu 

a dosiahne nesmrteľnosť. 

 

 

 

 

 

O pôvode Hérakleovho 

charakteristického odevu 

existuje aj tradícia, podľa ktorej 

kožu stiahol nemejskému 

levovi. 

 

Thébska daň 

Orchomenčanom 

Pred rokmi zabili Thébania na 

Poseidónovej slávnosti pre akúsi 

maličkosť Erginovho otca. 

Erginovi pripadla povinnosť 

pomstiť ho. Porazil Thébanov 

a prinútil ich po dvadsať rokov 

každý rok posielať do 

Orchomenu sto kráv. 
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1. Nemejský lev 

 Prvou Hérakleovou úlohou bolo zabiť leva, ktorý sa potuloval v nemejskom údolí. Bol 

dvakrát väčší ako ostatné levy a mal nepriestrelnú kožu. Boh ho poslal na obyvateľov ako 

trest. Lev stelesňoval predovšetkým smrť a podsvetie. 

 Jaskyňa, v ktorej lev žil, vraj 

mala dva vchody. Héraklés jeden 

upchal. Leva uškrtil a zaspal. Bol to 

nebezpečný spánok, keďže spánok je 

bratom smrti. Keď však na tridsiaty deň 

predsa len precitol, ovenčil sa divým 

zelerom ako niekto, kto prichádza 

z hrobu. Keď sa s levom objavil 

v Mykénach, Eurystheus sa tak zľakol, 

že mu zakázal nabudúce vstupovať s korisťou na hrad. Stačí, ak ju ukáže pred bránami.  

 Na pamiatku synovho činu a na jeho uctenie premiestnil Zeus obludu na oblohu: vo 

zvieratníku sa z nej stal Lev. 

 

2. Lernská hydra 

 Druhou Hérakleovou úlohou bolo zabiť hydru. 

Bola to strašná obluda s hadím telom a deviatimi 

dračími hlavami, z ktorých jedna bola nesmrteľná a 

namiesto každej odseknutej hlavy jej hneď narástli 

dve iné. Žila v močiaroch pri Lerne v Argolide a ničila 

celé okolie. Bola strážkyňou hranice, kde sa 

vstupovalo do ríše mŕtvych. Jej starším bratom bol 

Kerberos. Hovorilo sa, že jej dych zabíja ľudí. Plienila 

stáda i celý kraj. 

Héraklés, keď sa chcel s obludou porátať, 

potreboval pomocníka. Pri tejto práci mal po boku svojho 

synovca Iolaa. Najprv však musel zabiť miestneho 

strážcu, obrovského raka, ktorý ho hrýzol do nohy. Potom 

privolal na pomoc Iolaa. Ten spotreboval takmer celý les, 

aby horiacimi polenami vypálil hadove rany po 

Obr. 70  Hérakleov súboj s nemejským levom. 

Obr. 71  Zápas s lernskou hydrou 

 

Ako lovec Héraklés nezabíjal 

obyčajné zvieratá, ani 

nevystupoval v úlohe vládcu 

podsvetia. Jeho hon bol 

namierený len proti smrti. Keď 

si po víťazstve nad nemejským 
levom prehodil cez hlavu 

a ramená jeho kožu, zmenilo sa 

to, čo prv hrozilo ľuďom 

smrťou na prísľub ich záchrany. 
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odseknutých hlavách, aby mu nenarastali nové. Až potom mohol Héraklés odseknúť aj tú 

nesmrteľnú. V jede, ktorým bolo naplnené hadie telo, si omočil šípy. 

Obrovský rak sa dostal na oblohu ako znamenie, ktoré susedí s Levom. Povzniesla ho 

tam Héra. V znamení Raka začína podsvetná polovica oblohy. 

 

3. Kerynejská laň 

 Kvôli ďalšej úlohe sa Héraklés musel vybrať do 

Arkádie. Mal odtiaľ priviesť do Mykén živú laň so zlatými 

parohami. Patrila Artemide. Nebola obyčajnou laňou, ale 

božskou bytosťou. Artemis vraj potrestala premenou na laň 

družku Taygeté, lebo sa spojila s Diom v láske. Podľa iných 

rozprávaní ju týmto spôsobom chcela pred Diom zachrániť. 

 Laň so zlatými parohmi sa nechala Hérakleom 

prenasledovať. Jej hlavné nebezpečenstvo spočívalo v tom, 

že ju lovec nedokázal prestať naháňať. Laň vždy ušla do končín, z ktorých sa už nikto 

nevrátil. Héraklés mal preto laň chytiť a nie ju zabiť. Prenasledoval ju celý rok a dostihol pri 

rieke Ladón, ktorá hraničila so záhradou Hesperidiek. Zviazal jej nohy, prehodil si ju cez 

ramená a putoval s ňou cez Arkádiu späť. Tu sa mu postavila na odpor dvojica božských 

súrodencov, Apollón a Artemis. Apollón chcel héroovi laň násilím vytrhnúť, Artemis mu 

vyčítala, že jej posvätné zviera takmer zabil. Héraklés sa ospravedlňoval, že bol k únosu 

prinútený a ukázal jej, že nesie do Mykén laň živú a nie iba jej parohy. Bohyňa mu odpustila. 

 

4. Erymanthský diviak 

 Pohorie Erymanthos bolo prapôvodným loveckým 

revírom Artemidy. Odtiaľ mal Héraklés priviesť diviaka. Zahnal 

ho do snehu vo výšinách, chytil do slučky, hodil na ramená 

a putoval s ním späť do Mykén. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 72 Héraklés a kerynejská laň. 

Obr. 73  Erymanthský diviak 
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5. Vtáky od Stymfalského jazera 

 Na Stymfalskom jazere v Arkádii sídlilo nespočetné 

množstvo vtáctva. Keď ich niečo vyplašilo, zastreli aj 

slnko. Boli to vraj ľudožravé vtáky, ktoré odchoval Arés. 

Ich perá boli také ostré, že poranili každého, na koho 

spadli. Héraklés ich mal zaplašiť preč z jazera. 

 Vyliezol teda na pahorok na okraji močiara a vtáky 

plašil mocným lukom. Na starých vázových maľbách je možné 

vidieť, ako mieri na vtáky prakom alebo s nimi bojuje palicou. Zbraňou proti nim však bol 

najmä luk. Vtáky, ktoré neodstrelil, odleteli na Areov ostrov v Čiernom mori. Tam sa s nimi 

neskôr stretli Argonauti. 

 

6. Augiášove chlievy 

 Ďalšia úloha čakala na Héraklea na západnom 

pobreží Peloponézu. Panoval tam Augeias, élidský kráľ, 

Héliov syn. Vládol nad západným pobrežím, ale skôr 

než élidská krajina bola jeho kráľovstvom ríša 

zapadajúceho slnka, panstvo nad podsvetím. Sem poslal 

Eurystheus Héraklea a príkaz, ktorý mu dal, pripomína 

druhú stránku podzemnej kráľovskej ríše: popri 

bohatstve aj jej špinu. Kráľove chlievy prekypovali 

dobytčím hnojom a hnoj vyvolával v celej krajine mor. Héraklés mal hnoj odstrániť a jeho 

úloha bola o to ťažšia, že ju mal vykonať za jediný deň. Hérós kráľovi zamlčal, že urobiť to je 

jeho povinnosťou a tak, keď prišiel a ponúkol sa, že chlievy vyčistí, žiadal si za odmenu 

desatinu stád. 

 Héraklés odstránil hlavnú stenu dvorca a voviedol do stajní tok rieky, alebo dokonca 

dvoch riek, Alfeia a Péneia. Augeias nemohol uveriť, že nesplniteľná úloha je splnená. 

Dozvedel sa však, že čistenie chlievov bolo Hérakleovou povinnosťou a odmietol mu dať 

sľúbenú odmenu. To primälo héroa vypovedať neskôr Élide vojnu. 

 

 

 

 

Obr. 74 Héraklés plašiaci 

vtáky pri Stymfalskom jazere. 

Obr. 75 Héraklés kope priekopy k 

riekam Péneios a Alfeios. 
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7. Kone thráckeho kráľa Dioméda 

  Poradie, v ktorom bolo dvanásť prác rozprávaných, 

nebolo vždy rovnaké. Avšak rozprávači boli zajedno v tom, že 

prvou Hérakleovou úlohou bol boj s nemejským levom a že mu 

pre prvých šesť prác bola vždy určená peloponézska krajina okolo 

Argu a mykénska a tírynthská ríša. Až počnúc siedmou úlohou 

vyžadoval Eurystheus od héroa stále dlhšie cesty do ďalekých 

krajín. Tak sa musel Héraklés vypraviť do Thrákie, kde vládol 

kráľ Diomédés, aby priviedol Eurystheovi nesmierne veľké a silné 

kone, ktoré sa živili ľudským mäsom. Héraklés, aby ich skrotil, 

predhodil im vlastného pána a zvieratá odviedol so sebou do 

Mykén. Eurystheus vraj zasvätil kone Hére a ich plemeno sa údajne udržalo až do čias 

Alexandra Veľkého. 

  

8. Minóov býk 

Podľa väčšiny rozprávačov poslal 

Eurystheus Héraklea najprv na Krétu a až 

potom do Thrácie. Na Kréte sa mal zmocniť 

býka, ktorý patril kráľovi Minóovi a do 

ktorého sa zamilovala jeho manželka 

Pasifaé. Podľa zachovaného rozprávania tu 

však býk nevystupuje v podobe kráľovninho 

milenca. Vynoril sa vraj z vĺn a Minós už 

skôr sľúbil, že to, čo vypláva z mora, obetuje 

Poseidónovi. Býk bol však taký krásny, že Minós namiesto neho obetoval iného býka  a tohto 

priradil k svojim stádam. Euripidés vo svojej hre „Kréťania“ naznačuje, že za tento svoj čin 

bol Minós potrestaný. Pasifaé sa totiž Poseidónovým pričinením do býka zamilovala. 

Rozprávalo sa však aj o inom Poseidónovom treste. Zviera sa rozzúrilo a musel prísť 

Héraklés, aby sa ho zbavili. Preto ho sem poslal Eurystheus a chcel býka živého. 

 Héraklés chytil býka v lese. Omotal zvieraťu pysk a prednú nohu, omráčil ho kyjakom 

a priniesol do Mykén. Tam ho prepustil na slobodu. Neskrotné zviera sa dlho potulovalo po 

Peloponéze. Nakoniec prešlo cez Isthmos do Marathónu. Tam ho znovu chytil Théseus 

a obetoval Apollónovi. 

 

Obr. 76 Héraklés 

s Diomédovým koňom. 

Obr. 77 Héraklés a Minóov býk. 
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9. Pás kráľovnej Amazoniek  

Eurystheova dcéra Admété si želala mať 

pás kráľovnej Amazoniek Hippolyty. Eurystheus 

teda poslal Héraklea do Pontu v Malej Ázii pri 

Čiernom mori.  

 Héraklés sa za Amazonkami vypravil 

s celým zástupom hrdinov. Tvrdilo sa, že na 

výprave sa zúčastnili všetci Argonauti. Amazonky 

ich privítali celkom vľúdne a Hippolyté bola 

ochotná svoj pás Hérakleovi darovať. Tiež sa však rozprávalo, že v podobe Amazonky sa 

zjavila samotná Héra a vzbudila v ženskom národe voči Hérakleovi a ostatným hrdinom 

nedôveru tvrdením, že chcú Hippolytu uniesť. Došlo 

k bitke. Hippolytu vraj zabili a pás jej už ako mŕtvej 

odopli z tela. 

 Podľa iného rozprávania boli Amazonky v boji 

premožené. Mnohé boli zajaté a medzi nimi aj 

Hippolyté a ďalšie dve veliteľky: Melanippé a Antiopé. 

Hippolyté vykúpila Melanippu svojím pásom 

a Antiopu daroval Héraklés Théseovi. 

 V každom prípade však Héraklés priniesol pás 

do Mykén, kde ho uschovávali v Hérinej svätyni, v 

ktorej bola Admété, Eurystheova dcéra, kňažkou. 

 

 

10. Géryonove stáda 

Pre Géryonov dobytok poslal Eurystheus 

Héraklea ďaleko na západ. Musel preplávať 

Ókeanos a dostať sa na ostrov Erytheia, kde 

pastier Eurytión a dvojhlavý pes Orthos (brat 

Kerbera a lernskej Hydry) strážili dobytok 

v chlievoch zahalených v hmle. Obr. 79  Héraklés a Géryonés. 

 

Amazonky boli národom 

zloženým z bojovných žien. Zo 

svojich detí nechávali na žive 

len dievčatá. Odrezávali si pravý 

prsník, aby im nezavadzal pri 

streľbe z luku a hádzaní 

oštepom. Z ľavého prsníka kojili 

dcéry. Najstatočnejšia z nich 

bola Hippolyté, ich kráľovná. 

Ako odznak svojej hodnosti 

dostala od svojho otca Area pás. 

Obr. 78 Héraklés a Hippolyté. 
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Géryonés mal vraj tri hlavy, no podľa 

zobrazení maliarov a básnikov mal i tri telá, aspoň 

počínajúc trupom. Mal šesť paží a krídla. 

 Na západný kraj sveta prišiel Héraklés práve vo 

chvíli, keď Hélios zostupoval so slnečným vozom do 

Ókeanu. Héraklés proti nemu napäl luk. Héliovi sa 

zapáčila jeho odvaha a požičal mu svoju veľkú zlatú 

čašu, do ktorej každý večer vstupoval, aby sa preplavil 

na východ. Na Géryonovom ostrove sa héros usídlil 

v chlievoch na hore Abas. Pes Orthos ho okamžite 

vyňuchal a zaútočil na neho. Héraklés ho zneškodnil 

kyjakom. Psovi prišiel na pomoc Eurytión a aj toho Héraklés zabil. Potom začal odháňať 

dobytok. Keď ho hnal popri Antheme, rieke „plnej kvetov“, dohonil ho Géryonés. V troch 

rukách držiac oštepy a v troch rukách štíty zaútočil na Héraklea. Ten ho však skolil. Stáda 

nalodil do čaše a rýchlo pristál. Do čaše nastúpil opäť Hélios a Héraklés putoval so stádom 

ďalej. 

Mnohé rozprávania opisujú Hérakleov návrat pozdĺž pobrežia Stredozemného mora. 

Na vzácnu korisť číhali všade lúpežníci. Jeho cesta bola plná odbočiek len preto, aby mohli 

rodopisci mnohých národov a miest vykladať o Hérakleových svadbách a umožnili tak 

panovníckym rodom odvodzovať od neho svoj pôvod. Napokon dorazil s Géryonovým 

stádom až do Mykén a Eurystheus ho celé obetoval Hére. 

 

11. Jablká Hesperidiek 

Záhrada Hesperidiek sa rozprestierala tam, 

kde v červených vodách pri západnom Atlase končí 

námorná cesta. Strom so zlatými jablkami bol 

svadobným darom matky Zeme vládkyni bohov. Za 

strážcu stromu ustanovila Héra Ladóna, hada 

s množstvom hláv a očí, ktoré nikdy nezatvoril. 

Okrem neho bdeli nad jablkami aj tri Hesperidky, 

dcéry Dia a Nykty. Nikdy nevychádzali zo záhrady obklopujúcej strom. Ľudia ich niekedy 

zlučovali s bohyňami smrti. Žiadny smrteľník k nim nikdy nenašiel cestu. A i keby sa 

Obr. 80  Záhrada Hesperidiek. 

 

Cesta ku Géryonovmu ostrovu 

viedla krajinami severnej Afriky 

až ku slávnym Hérakleovým 

stĺpom. Ostrov totiž ležal 

ďaleko na západe, kde sa zem 

končila úzkou šijou. Héraklés ju 

prerazil svojím obrovským 

kyjakom a postavil pri takto 

vzniknutej úžine dva stĺpy (celý 

starovek nazýval potom 

Gibraltar Hérakleove stĺpy). 
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podarilo niekomu k nim dostať, čakala by ho smrť. Zlaté jablká boli v skutočnosti ovocím 

nesmrteľnosti (→ 2.5.3). 

 Atlas, sused Hesperidiek, bol považovaný za chytráka, úskočného Titana, ktorý musí 

za trest niesť nebeskú klenbu. Bol Hérakleovi ochotný priniesť zlaté jablká pod podmienkou, 

že za ten čas podrží nebo. Priniesol zo záhrady ovocie, ale nie preto, aby ho odovzdal 

Hérakleovi, lež preto, aby Héraklés namiesto neho držal oblohu ďalej. Podľa starého príbehu 

Héraklés naoko súhlasil, ale prosil Atlanta, aby klenbu ešte na chvíľočku podržal, kým si 

nájde nejakú podušku, aby si oprel hlavu. Atlas súhlasil, položil jablká na zem a prevzal 

bremeno oblohy. Héraklés schytil jablká a utekal k Eurystheovi. 

 Rozpráva sa, že jablká Eurystheovi len ukázal a vrátil ich späť vlastníkom, teda Diovi 

a Hére. 

 

12. Hadov pes 

Poslednou skúškou hrdinovej božskosti 

a posledným pokusom poslať ho na smrť bola 

úloha chytiť Kerbera. Táto úloha bola spojená so 

znesvätením posvätného okrsku, ktorým Hadovo 

panstvo bolo. Jeho znesvätenie bolo neslýchaným 

činom. 

 V Eleusine sa rozprávalo, že v snahe 

neuraziť podsvetných bohov dal sa Héraklés 

zasvätiť do mystérií a tak sa k nim mohol vydať ako jeden z ich ctiteľov. Najprv však musel 

byť očistený od všetkých vrážd, ktoré mal na svedomí. Posvätné obrady mu v očiach bohov aj 

ľudí vrátili nepoškvrnenosť. 

 Kerberos bol ako dobrý ovčiarsky pes, ktorý vie, koho z prichádzajúcich má zahnať do 

Hadových stád a koho odohnať. Tých, ktorých si tam chcel nechať, dokonca vítal. Keď sa 

však chcel niekto vrátiť, chytil ho a zožral. Mal rád surové mäso a štekal kovovým hlasom. 

Avšak keď zbadal Héraklea, roztriasol sa od strachu a ušiel k svojmu pánovi, vládcovi 

podsvetia. Utekali pred ním aj duše. Neušla len duša Meleagra, ktorý zomrel krátko predtým. 

V otcovskom dome musel zanechať svoju sestru Déianeiru nevydatú a prosil teraz Héraklea, 

aby si ju vzal za manželku. 

 Héraklés prenikol až k trónu podsvetnej vladárskej dvojice. Zodvihol na nich kameň. 

Hadés vyskočil a utekal na jednu stranu, pes na druhú. Len Persefoné ostala sedieť a hľadela 

mu do tváre. Neskôr sa tvrdilo, že ho dokonca vľúdne prijala. Rozprávalo sa, že vládca 

Obr. 81 Héraklés a Kerberos. 
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podsvetia dovolil, aby hrdina so sebou psa odviedol, ak sa ho zmocní neozbrojený a vybavený 

len pancierom a levou kožou. Héraklés sa teda vrátil ku bráne Hadu a k Acherontu, kde 

Kerberos strážil a škrtil ho, kým sa nevzdal a nenechal sa priviazať na reťaz a odviesť 

k Eurystheovi. 

 Tým bola dovŕšená posledná úloha, ktorú mal splniť pre Eurysthea. Keď sa Héraklés 

vrátil z podsvetia, právom nosil priezvisko Kallinikos (Slávny víťaz). Héraklés neskôr 

podnikol ďalšie výpravy, získal viac či menej slávne víťazstvá, no jeho najslávnejším 

víťazstvom bolo víťazstvo nad smrťou. 

 

 

3.2.7 Perseus 

 

 Dedom hrdinu Héraklea bol Perseus, syn Dia 

a Danay, dcéry kráľa Akrisia. 

Akrisios kraľoval v Argu a po veštbe, že nikdy 

nebude mať syna, len jedinú dcéru, ktorej syn ho zahubí, 

dal vo dvore paláca vyhĺbiť pod zemou bronzovú 

komnatu. Posadil do nej dcéru s pestúnkou, aby ju 

izoloval od styku s mužmi. Do podzemnej komnaty ale prenikol cez strop v podobe zlatého 

dažďa sám Zeus. Danaé ho zachytila do svojho rúcha, z dažďa vystúpil pán nebies a po 

príslušnom čase sa narodil Perseus. S jeho božským 

pôvodom sa Danaé netajila, ale Akrisios jej neveril. 

Nechal dieťa i s matkou posadiť do truhlice a hodiť do 

mora. Vlny ich odniesli ďaleko na východ k ostrovu 

Serifos, kde ich vylovil rybár Diktys, brat tamojšieho 

kráľa Polydekta. Danaé sa stala Polydektovou 

zajatkyňou, žila v kráľovom dome ako otrokyňa 

a nechcela mať s kráľom nič spoločné, najmä nie syna, 

ktorého si nástojčivo želal. Po rokoch márneho 

zvádzania sa ju pokúsil dostať násilím, no Perseus mal 

už dosť síl, aby svoju matku obránil. 

Obr. 82 Perseus s hlavou Medúzy. 

 

Pri hľadaní Gorgón boli 

Perseovi na pomoci bohovia, 

bez ktorých by úlohu nezvládol. 

Hermés mu dal čarovný 

zakrivený meč, ktorý zasiahol 

každý cieľ, a Athéna lesklý 

medený štít, v ktorom sa všetko 

odrážalo ako v zrkadle. Ako 

prvé ale pomohli nymfy, 

Najady. Žili na Serife v jaskyni 

a požičali Perseovi okrídlené 

črievice, klobúk, ktorý robil 

neviditeľným, a vak kibisis, 

ktorý sa podľa potreby 

zväčšoval alebo zmenšoval. 
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Polydektés, aby sa Persea zbavil, poslal ho po hlavu Gorgony Medúzy. Pri pohľade na 

ňu každý skamenel a s tým Polydektés rátal. Okrem toho nikto nevedel, kde so svojimi dvoma 

sestrami žije. Keď chcel Perseus nájsť cestu ku Gorgonám, musel najprv vyhľadať šedivé 

bohyne Graie. Boli tri a mali dohromady len jedno jediné oko a jeden jediný zub. Perseus 

čakal pred vchodom do jaskyne bohýň, kým sa budú striedať na stráži. Pri striedaní podávala 

jedna Graia druhej oko a značnú dobu boli obe slepé. Na túto chvíľu Perseus čakal. Vytrhol 

im oko z ruky a nechcel ho vrátiť skôr, kým mu neukážu cestu ku Gorgonám. Ostrov Gorgón 

ležal na západe. Keď tam dorazil, tri Gorgony spali. Smrteľná bola len jedna z nich, Medúza. 

Perseus musel po Medúzinej šiji siahať s odvrátenou hlavou, aby sa vyhol pohľadu na jej tvár. 

Rozprávalo sa, že mu Athéna ukázala jej hlavu v lesklom štíte, ktorý mu podala alebo sama 

nastavila. 

Perseus zoťal Medúze hlavu mečom, ktorý dostal od Herma. Keďže bola tehotná 

s Poseidónom a nosila v lone hrdinu (obra) Chrysaóra 

a okrídleného koňa Pégasa, po sťatí obaja vyskočili 

z jej krku. Perseus schoval hlavu do vaku kibisis 

a musel sa dať na útek, lebo obe nesmrteľné Gorgony 

sa zobudili a hnali sa za ním. Vďaka okrídleným 

črieviciam sa im nepodarilo dostihnúť ho. 

Na juhu Afriky letel Perseus cez zem Aithiópov 

a spozoroval na skalnatom pobreží krásnu pannu. Bola 

prikutá ku skale. Volala sa Andromeda. Jej otcom bol 

Kéfeus, kráľ Aithiópov. Jeho žena, pyšná Kassiopeia, 

rozhnevala bohov mora. Poseidón zoslal na zem 

záplavy a obludu, ktorej mala byť Andromeda 

obetovaná. Perseus obludu zabil a jeho návšteva 

u kráľa Kéfea sa skončila svadobnou hostinou. 

Po svadbe sa Perseus vybral s Andromedou na 

Serifos. Prišiel práve včas. Polydektés už čakal na 

vojakov, ktorí mu mali priviesť Danaé, keby náhodou 

opustila Diov chrám, kam sa pred ním schovala. Kráľ 

neveril vlastným očiam, keď zbadal Persea a vysmial 

sa jeho tvrdeniu, že nesie Medúzinu hlavu. Perseus ju 

vytiahol z vaku a Polydektés skamenel. Perseus 

 

Na úteku pred nesmrteľnými 

Gorgonami sa Perseus dostal do 

severozápadnej Afriky, kde žil 

Titan Atlas odsúdený za vzburu 

proti bohom na to, aby večne 

podopieral nebeskú klenbu. Bol 

veľmi nedôverčivý 

k cudzincom, lebo vedel 

o veštbe, že raz za ním príde 

Diov syn a veľmi mu ublíži. 

Keď sa mu Perseus predstavil 

ako Diov syn a víťaz nad 

Medúzou, Atlas ho namiesto 

privítania nazval luhárom 

a vyhnal ho. Perseus mu urážku 

neprepáčil. Odvrátil hlavu 

a vytiahol z vaku dôkaz svojho 

víťazstva – Medúzinu hlavu. 

Len čo na ňu Atlas pozrel, 

premenil sa na kamenný vrch. 

Keď si odpočinul, pokračoval 

v ceste. V rozpálenom vzduchu 

severnej Afriky mu cez kapsu 

pretiekla krv z Medúzinej hlavy. 

Len čo jej ťažké kvapky dopadli 

na zem, zrodili sa z nich 

jedovaté hady. Časom sa tak 

rozmnožili, že zničili v celej 

krajine život, až sa premenila na 

púšť. 
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z ostrova odišiel a vrátil sa s Danaé i s Andromedou domov, do Argu. 

V Argu už nevládol Akrisios. Obával sa smrti z vnukových rúk a vysťahoval sa 

z rodného hradu do Thessalie do pevnosti Larissa. Vlády v Argu sa ujal Perseus. Jedného dňa 

sa však rozhodol uzmieriť sa so starým otcom a vybral sa za ním. Pri oslave zmierenia hádzali 

junáci z Larissy diskom. Perseus neodolal, chopil sa kotúča v tvare slnka a hodil. Disk preletel 

vzduchom a zasiahol Akrisia do nohy. Rana bola smrteľná. V hlbokom žiali, že spôsobil 

starému otcovi smrť, rozhodol sa Perseus opustiť Argos. 

Perseus a Andromeda sa po smrti premenili z vôle bohov na jasné súhvezdia a na zemi 

zanechali slávnych potomkov. Perseus sa stal praotcom perzských kráľov. 

 

 

3.2.8. Zhrnutie 

 

Hoci héroovia nevynikali vždy hrdinstvom, vyznačujú sa svojím postavením kdesi 

uprostred medzi bohmi a ľuďmi. Ich príbehy sú neodmysliteľnou súčasťou mytológie, sú 

úzko spojení s gréckou krajinou, s ich menami sa viaže 

vznik mnohých miest, rodín panovníkov, šľachtických 

rodov i celých kmeňov. Bez nich by bol obraz gréckej 

kultúry neúplný. V akej veľkej úcte mali potomkovia 

predkov, ktorí možno ani neboli s budúcimi 

panovníkmi pokrvne spojení, možno sledovať na úcte, 

ktorú prechovávali Atreovci k Perseovcom (k Perseovi 

a jeho potomkom). Pri vstupe do kráľovského mesta 

Mykény cez Leviu bránu je nemožné nevšimnúť si 

rozsiahle pohrebisko. Je obstavané kol dokola 

kamennými doskami. Po vybudovaní brány 

a kyklopských hradieb obklopujúcich kráľovský hrad 

boli v 14. stor. pred Kr. týmto kruhom obohnané 

hlboké šachtové hroby prvých kráľov. Keď 

Schliemann vykopal prstenec hrobov, našiel tu oltár, 

ktorý slúžil hérojskému kultu. Ešte aj z obdobia, keď 

už ku kráľovskému hradu nepatrila žiadna ríša, sú nám 

v spojitosti s Mykénami známe dva pretrvávajúce 

 

Levia brána v Mykénach: 

 

Šachtové hroby: 
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kulty – kult samotného Persea a kult Atreovca Agamemnóna. Neexistujú písomné zmienky, 

nápisy, ktoré by dokumentovali mená zosnulých kráľov uctievaných v kruhovej hradbe. 

Svojou nemotou však šachtové hroby svedčia nielen o kulte mŕtvych, ale aj o kulte pamäti, 

o dôvere v bohyňu Mnémosyné. V pradávnom kulte mŕtvych sa jej mal každý zomrelý zveriť 

a v podsvetí sa napiť z jej prameňa. Totiž ten, kto si uchová pamäť, stotožní sa so spomienkou 

na seba a žije v nej ďalej. 

Hrdinovia antickej mytológie, ktorí možno nikdy nežili, tak prežili mnohé historické 

osoby, ktoré boli skutočnými hrdinami alebo sa vyhlasovali za bohov. V povedomí ľudí 

neprestanú figurovať ani naďalej, pretože prežívajú v prísloviach a literatúre, v dielach 

sochárov a maliarov, vo výtvoroch dramatikov a hudobníkov, v bežnej konverzácii 

i v prejavoch štátnikov. 

Množstvo postáv héroov, viac či menej známych, a príbehov, do ktorých sú zasadené 

ich osudy, je obrovské. Orientovať sa v nich, poznať a pamätať si spletité vzťahy medzi nimi 

navzájom a tiež ich vzťah k jednotlivým mestám či obciam, nie je jednoduché. Ešte 

v šesťdesiatych rokoch 20. storočia zareagoval na sťažnosti, že na trhu chýba spoľahlivá 

príručka, kde by sa dali rýchlo a ľahko nájsť informácie o postavách z antických mýtov a bájí, 

Vojtech Zamarovský. Zostavil jedinečnú príručku, ktorá vyšla v roku 1969 pod názvom 

Bohovia a hrdinovia antických bájí. Odvtedy sa u nás dočkala ďalších štyroch upravených 

a doplnených vydaní. Naposledy vyšla v roku 2015. 

Ako V. Zamarovský sám uvádza v úvode, k väčšine hesiel, ktoré presahujú rámec 

obyčajnej informácie a sú spracované komplexne, pripojil poznámky o ďalšom spracovaní ich 

postáv v literatúre, výtvarnom umení a hudbe, teda o tom, čo sa nazýva „dedičstvo antiky“ či 

jej „živý odkaz“. K niektorým pridal aj archeologické, filologické a historické pripomienky, 

ako aj odkazy na hlavné pramene. Súčasťou knihy sú obrázky, fotografie i ilustrácie vybrané 

tak, aby dokumentovali najdôležitejšie heslá a zároveň pripomínali najvýznamnejšie výtvarné 

diela staroveku i novoveku, ktoré čerpajú námety z mytológie. Dodnes je Zamarovského 

encyklopedické dielo jediné svojho druhu v slovenčine. 

Český knižný trh je podstatne bohatší. Chceme však upozorniť na dve knihy Karla 

Kerényiho –Mytologie Řeků I. Příběhy bohů a lidí (Praha 1996) a Mytologie Řeků II. Příběhy 

héróů (Praha 1998), ktoré nie sú encyklopédiou v pravom zmysle slova. Umožňujú čitateľovi 

spoznať jednotlivé mýty a rozprávania do hĺbky. Autor predstavuje ich tradíciu komplexne, 

všíma si všetky existujúce varianty, odkazuje na pramene, pričom sa snaží preniknúť k obsahu 

príbehov a navodzuje zdanie kontinuálne plynúceho výpravného diela. 
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3.3 Frazeologizmy súvisiace s mytológiou a hrdinskými príbehmi 
 

 Podobne ako sentencie z diel antických autorov, sú v jazyku stále živé aj 

frazeologizmy vychádzajúce z mytologických príbehov o bohoch a hrdinoch antického sveta. 

O živosti svedčí nielen počet frazeologických jednotiek odkazujúcich na antiku, ale aj 

frekvencia ich používania v populárno-náučných, žurnalistických či umeleckých textoch. Pri 

vzájomnom porovnaní frekvencie výskytov jednotlivých frazém odkazujúcich na antiku však 

zisťujeme diskrepanciu. Napr. všeobecne rozšírený frazeologizmus Achillova päta je 

v komparácii s frazémou ocitnúť sa medzi Scyllou a Charybdou v slovenčine ustálenejší 

a adaptovaný aj pokiaľ ide o význam, aj vo vzťahu k ortografii, a jeho myšlienkový obsah je 

zrejmý. Transparentnosť frazeologizmov motivovaných v antickej mytológii okrem iného 

závisí aj od pripravenosti recipienta interpretovať ich. Ich význam je síce často možné 

vydedukovať aj z kontextu, no ich pôvod a odkaz na antiku už natoľko jasný byť nemusí. 

Príkladom je vysvetlenie frazémy vyčistiť Augiášov chliev. Respondent v istej ankete, ktorý 

danú frazeologickú jednotku prvý raz zachytil v médiách v súvislosti s vybavovaním si účtov 

medzi zločineckými skupinami, ju identifikoval ako metaforu. Následne ju vysvetlil ako 

vykonanie špinavej práce, akou je napríklad nájomná vražda. V použitom kontexte bolo síce 

respondentovo vysvetlenie funkčné, no celkovo nastal v interpretácii posun. Význam 

pôvodnej frazeologickej jednotky sa výrazne zúžil a sémantické pole frazeologizmu sa 

s novou interpretáciou prekrývalo len parciálne. 

Svet antických bohov a héroov je teda zaujímavý aj z lexikálneho hľadiska. Treba 

pripomenúť, že okrem vyššie spomínaných odborných publikácií, ktoré sa danej problematike 

venujú z hľadiska historického a literárneho, v slovenčine máme aj diela populárno-náučného 

charakteru, ktoré stručne prezentujú pôvod uvedených frazeologizmov a upriamujú pozornosť 

na ich použitie v jazyku, napr. ozrejmením situácie, v ktorej je vhodné použiť ich. Za mnohé 

spomeňme len vybrané. P. Kostka pomáha s ich pochopením detskému čitateľovi 

v diele Najznámejšie antické úslovia. Výstižné vysvetlenie v kombinácii s ilustráciou pobáda 

k ďalšiemu záujmu o tému. J. Skladaná podáva podrobnejší výklad v dvoch 

publikáciách Slová z hlbín dávnych vekov a Ukryté v slovách. Trinásta komnata a 131 

tajomných slovných spojení. 

Ak príjemca dobre nepozná význam frazém odkazujúcich na antiku, môže dôjsť pri 

recepcii textu k nežiaducemu posunu až nepochopeniu jeho zmyslu. Vyberáme preto aspoň 

niekoľko ukážok a ponúkame ich vysvetlenie. 
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ACHILLOVA PÄTA 

slabé, zraniteľné miesto; slabá stránka človeka z hľadiska fyzického, ale i psychického 

Achilleus bol najväčší grécky hrdina, ktorý bojoval proti obrancom Tróje v trójskej vojne. 

Hneď po narodení ho matka ponorila do rieky Styx v podsvetí, vďaka čomu sa stal 

nezraniteľným. Zraniteľnú mal iba pätu, za ktorú ho matka, morská bohyňa Thetis, držala. 

Podľa Homérovej Iliady nemohol Achillea zasiahnuť žiadny smrteľník, iba keby mu pomohol 

boh. Tak sa aj stalo. Šíp vystrelený Paridom, synom trójskeho kráľa Priama, riadil boh 

Apollón tak, aby zasiahol Achilleovu zraniteľnú pätu. 

 

AMOROV ŠÍP 

 vyjadrenie stavu zamilovanosti, náklonnosti 

Amor bol rímsky boh lásky totožný s gréckym Erótom. Erós sa vznáša na zlatých krídlach 

ozbrojený lukom a šípmi, vyberá si obete a koho zasiahne svojou strelou, ten podľahne láske, 

nech mu už prinesie radosť či starosť, alebo oboje. 

 

ARIADNINA NIŤ 

indícia, pomoc pri riešení problému 

Ariadné, dcéra krétskeho kráľa Minóa, pomohla klbkom nití héroovi Théseovi, aby sa po 

zabití Minóovho syna Minótaura, napoly býka, napoly človeka, dostal von z labyrintu, ktorý 

mal takú spleť chodieb, že kto doň raz vstúpil, už nikdy odtiaľ nevyšiel. Spojenie označuje 

návod, ktorý umožňuje orientovať sa v zložitých otázkach a zo zložitej situácie pomáha nájsť 

riešenie. Motív tohto mytologického príbehu mal svoje pokračovanie v mnohých európskych 

aj slovenských rozprávkach. 

 

AUGIÁŠOV CHLIEV 

zanedbané miesto  

Spojenie Augiášov chliev označuje prostredie, kde je veľký neporiadok, špina, v konkrétnom 

i abstraktnom zmysle. Odstránenie týchto nedostatkov si neraz vyžaduje mimoriadnu odvahu 

a silu, často spojenú s nadľudskou námahou. Frazeologizmus odkazuje na jednu z dvanástich 

prác, ktoré musel Héraklés vykonať pre mykénskeho kráľa Eurysthea. 
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DAMOKLOV MEČ 

bezprostredne hroziace nebezpečenstvo 

Damoklés bol dvoranom syrakúzskeho tyrana Dionysia Mladšieho (4. stor. pred Kr.). 

Vychvaľoval svojho pána, jeho bohatstvo, moc a vznešenosť. Tvrdil, že nikto nebol nikdy 

šťastnejší než on. Dionysios však vo svojom živote nepociťoval pokoj. Bol podozrievavý, 

nikomu neveril, bál sa o svoj život. Dionysios vraj Damoklovi umožnil okúsiť šťastie 

panovníka. Usporiadal hostinu, posadil Damokla na čestné miesto, obklopil ho luxusom. 

Damoklés mal pocit, že je naozaj šťastný. Ale len do chvíle, kým nezbadal, že mu nad 

hlavou visí na tenkom konskom vlase ostrý meč. Od daného okamihu sa nevedel sústrediť na 

nič iné okrem hroziaceho nebezpečenstva. 

 

DANAJSKÝ DAR 

 skazonosný dar;  dar, od ktorého možno očakávať viac škody ako úžitku 

Pôvod tohto ustáleného spojenia súvisí s trójskou vojnou. Ide o dar venovaný Danajmi 

(Grékmi) mestu Trója a jej občanom po desiatich rokoch obliehania. Darom bol drevený kôň, 

pomocou ktorého Gréci dobyli Tróju, pretože v jeho útrobách boli schovaní zdatní bojovníci. 

Kňaz Laokoón márne varoval Trójanov slovami: Quidquid id est, timeo Danaos et dona 

ferentes = Nech je to čokoľvek, bojím sa Danaov, aj keď prinášajú dary (Vergilius, Aeneis II, 

49). Za dobre mienenú radu dokonca zaplatil životom. Boh Poseidón, ochranca Grékov, 

vyslal z mora dva obrovské hady, ktoré Laokoóna i jeho dvoch synov zahrdúsili. Trójania to 

pokladali za znamenie, koňa vtiahli za hradby mesta a podpísali si tak ortieľ smrti. 

 

GORDICKÝ UZOL 

ťažko riešiteľný a zložitý problém 

Gordickým uzlom, umne zapleteným na oji miestneho héroa Gordia v Diovom chráme, bolo 

preslávené staré hlavné mesto Frýgie Gordion. Kto by uzol rozviazal, mal sa podľa povesti 

stať pánom celej Ázie. Alexander Veľký roku 334 pred Kr. uzol rozťal mečom. 

 

IKAROV PÁD 

 neúspech, zlyhanie smelého, priekopníckeho činu 

Ikaros bol synom vynikajúceho gréckeho sochára a staviteľa Daidala. Daidalos vystaval na 

ostrove Kréta preslávený labyrint, keď však chcel Krétu opustiť, kráľ Minós mu to zakázal. 

Zostrojil preto krídla z pier vtákov a vosku, aby spolu so svojím synom odletel z Kréty ako 

vták. Pred letom syna varoval, aby neletel príliš vysoko, ani príliš nízko. Ikarovi sa let veľmi 

http://anticka-civilizacia.webnode.sk/texty/rimska-literatura/vergilius/
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páčil a chcel sa vzniesť vyššie, než letel Daidalos. Zamieril priamo k slnku. Slnko však 

roztopilo vosk, ktorým boli krídla zlepené, Ikaros sa zrútil do mora a utopil sa. Ikarov pád nie 

je symbolom trestu za vinu, ale symbolom tragického osudu človeka, ktorý sa odvážil 

dosiahnuť viac ako iní. 

 

JABLKO SVÁRU (PARIDOV SÚD) 

dôvod nedorozumenia, sporu, nepriateľstva 

Vo svete bohov, ktorý fungoval paralelne so svetom ľudí, sa mala konať svadba bohyne 

Thetis s človekom. Pozvaní boli všetci bohovia okrem bohyne sváru Eris. Túžiac po pomste 

odtrhla v záhrade Hesperidiek zlaté jablko, zaopatrilo ho nápisom „Tej najkrajšej“ a vhodila 

ho medzi bohyne Héru, Athénu a Afroditu. Úloha rozhodnúť, ktorej z nich patrí, pripadla 

trójskemu princovi Paridovi. Rozhodol sa pre Afroditu, pretože mu ako odmenu sľúbila 

najkrajšiu ženu na svete – Helenu, manželku spartského kráľa Menelaa. Útek Heleny do Tróje 

spôsobil  vojnu trvajúcu celých 10 rokov. 

 

PANDORINA SKRINKA 

zhubný dar, vypustené zlo a bieda 

Toto spojenie, resp. spojenie otvoriť Pandorinu skrinku sa používa na vyjadrenie situácie, keď 

človek, zvlášť vo významnom a rozhodujúcom postavení, svojím nedomysleným 

a nerozumným konaním vyvolá a spôsobí zlo, ktoré môže mať nedozerné následky. Je 

odvodené z antickej mytológie. Pandóra (dosl. všetky dary; obdarená všetkými darmi) bola 

žena, ktorú dal Zeus umiesiť z hliny a vody Héfaistovi. Oživili ju vetry a bohyne ju obdarili 

všetkými ženskými zvodmi. Zeus ju poslal ako dar Prométheovmu bratovi Epimétheovi, ktorý 

sa do nej zamiloval a vzal si ju za ženu. Bohovia dali Pandóre do daru aj skrinku, ktorú 

Prométheus zakázal novomanželom otvoriť. Pandóra však bola príliš zvedavá. Otvorila ju 

a na svet sa vyvalilo všetko zlo: telesné aj duševné utrpenie, choroby, bolesti, staroba, 

šialenstvo, závisť, nenávisť, chamtivosť, ohováranie. Pandóra skrinku hneď zaklopila, na jej 

dne však zostala už len nádej, aby ľudia celkom nepodľahli pesimizmu a neskončili 

dobrovoľne svoj život. 

 

PANICKÝ STRACH 

veľký strach 

Prídavné meno panický je odvodené od podstatného mena panika, ktoré označuje zmätok, 

chaos, spôsobený hromadným zdesením. Panika pochádza z gréckeho deima panikon, čo 
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znamená strach z Pana. Pan, boh stád a lesov, syn boha Herma a nymfy Dryopy, mal pri 

narodení rohy, dlhé fúzy, bradu a kozie nohy, teda kopytá, a chvost. Matka sa ho tak zľakla, 

že ho hneď opustila. Pan bol veselý spoločník, mal však jednu slabosť. Nezniesol, keď ho 

niekto vyrušil zo spánku. Vtedy začal vydávať také zvuky, ktoré vyvolávali od strachu medzi 

ľuďmi zmätok a chaos. Jačal tak hrozne, že nahnal strach aj tým najsmelším hrdinom. 

 

PROKRUSTOVO LÔŽKO 

nepríjemná situácia 

Spojenie označuje niečo, čo nežiaduco tiesni, násilne obmedzuje, deformuje alebo 

uniformuje. Stretávame sa s ním v dielach z najrozličnejších oblastí, ktorých autori násilne 

upravujú fakty, aby zodpovedali ich zámerom. Spojenie má pôvod v gréckej mytológii. Ide 

o báj, v ktorej lúpežník Prokrustés striehol na pocestných, ponúkal im nocľah, prinútil ich 

ľahnúť si na svoju posteľ a podľa jej dĺžky im usekával alebo naťahoval údy, až kým mu 

rovnakú smrť nepripravil Théseus. Slovenskou 

analógiou je Matajova posteľ z Dobšinského 

rozprávky Mataj. 

 

SIZYFOVSKÁ NÁMAHA 

nesmierne namáhavá, no márna a nezmyselná 

práca 

Sisyfos dostal podľa gréckej báje v podsvetí od bohov 

ako trest za svoje úskoky úlohu vygúľať na vysokú 

horu ťažký balvan. Poslušne gúľa, no zakaždým tesne 

pod vrcholom kopca sa balvan zrúti a on začína znova. 

Nikdy nedospeje k cieľu. Je to práca ťažká a 

bezúčelná, ale aj ohlupujúca, pretože pri nej nepomôže 

nijaká lesť či dôvtip. 

 

TANTALOVE MUKY 

najhoršie utrpenie, aké môže človeka postihnúť 

V Homérovi sa dočítame, že Tantalos (→ 3.2.1) bol 

Diom odsúdený na večný trest: v podsvetí bude stáť 

v priezračnej vode, ale nebude si smieť uhasiť smäd. 

 

Sisyfos patril k praobyvateľom 

zeme, ktorí sa mohli prizerať na 

prvé činy bohov. Bol 

najľstivejší zo všetkých ľudí. 

Vzbudil Diov hnev, keď 

prezradil riečnemu bohu 

Asópovi, že za únosom jeho 

dcéry Aiginy stojí práve Zeus. 

Ten za ním poslal boha smrti 

Thanata. Sisyfos ho však 

preľstil a spútal. Od tej chvíle na 

zemi nikto neumieral. Thanata 

oslobodil až boh vojny Arés. 

Sisyfos musel odísť s Thanatom. 

Pred odchodom ale stihol 

prikázať manželke, aby do 

podsvetia neposielala žiadne 

obety. V podsvetí potom 

presvedčil Persefonu, aby ho  

kvôli obnove prúdu obetných 

darov pustila na tri dni na zem. 

Svoj sľub, samozrejme, 

nedodržal. V podsvetí ho za 

jeho úskoky postihol krutý trest 

– večne valí pred sebou balvan 

a keď ho už už hodlá prevaliť 

cez vrch, balvan sa zakaždým 

zrúti do doliny. 
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Len čo sa zohne, aby sa napil, voda zmizne a pod nohami sa mu objaví suchá zem. Nad 

hlavou sa mu budú skláňať konáre stromov so šťavnatým ovocím, ale keď natiahne ruku, aby 

si z nich odtrhol, vietor ich zdvihne tak, že na nich nedočiahne. 

 V jednej starej básni sa Tantalovi pripočítava iba jeden prečin. Keď mu Zeus ako 

milému hosťovi sľúbil splniť akékoľvek želanie, požiadal o život, akým žijú bohovia. 

Nahnevaný Zeus mu síce želanie splnil, ale zároveň Tantalovi visel nad hlavou kameň, ktorý 

sa ledva drží a každú chvíľu môže spadnúť. Okrem smädu a hladu tak Tantala mučí aj večný 

strach. 

Mýtus o Tantalovi sa pokladá za jeden z najstarších príkladov potrestania ľudskej 

spupnosti a opovážlivosti. 
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3.4 K mytológii vo vzťahu k translatológii 
 

Tematika antickej mytológie predstavuje široký súbor okruhov tém, ktoré presahujú 

do ďalších viac alebo menej príbuzných odborov. Okrem literatúry či histórie sa s nimi možno 

stretnúť vo filozofii i v psychológii (Oidipov komplex, Elektrin komplex), čo pre prekladateľa 

znamená, že uvedené témy nie sú výlučnou záležitosťou umeleckých textov, ale ich výskyt je 

frekventovaný taktiež v odbornej literatúre. Táto skutočnosť vedie prekladateľa k zamysleniu, 

akým spôsobom bude narábať s informáciou. 

Rešeršná kompetencia prekladateľa spočíva v schopnosti pracovať s informáciou tak, 

aby z nej dokázal vyťažiť maximum. Pod informáciou sa nemyslí len jej výpovedná hodnota, 

teda správa, údaj alebo poučenie. Pre prekladateľa má význam informácia vo svojej 

celistvosti, všetky poznatky, ktoré z nej dokáže získať. Výsledkom takejto poznávacej 

činnosti, rešerše, by mal byť súbor poučení, ktoré sú pre prekladateľa k téme potrebné alebo 

priamo nevyhnutné. Okrem jadra, ktoré má najdôležitejšiu informačnú hodnotu, sú dôležité aj 

také údaje, akými sú napr. autor informácie či časový údaj o jej vzniku, na základe ktorého 

možno zvažovať aktuálnosť faktov, prípadne odkazy na podružné údaje. Aj spôsob 

spracovania informácie je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré prekladateľa pri rešeršnej 

činnosti dovedú k záveru, či je potrebná ďalšia rešerš alebo či mu pre transfer postačuje 

získaný informačný fond. Hutnosť informačného textu automaticky neznamená, že 

v porovnaní so stručnejším výkladom bude prekladateľovi vyhovovať jeho informačná 

nasýtenosť. Rešeršná kompetencia prekladateľa spočíva aj v schopnosti kategorizovať zdroje, 

čo predpokladá schopnosť evalvácie. Prekladateľ síce môže byť schopný posúdiť úroveň 

spracovania informácie, dostatočnú či nedostatočnú saturovanosť hlavnými 

a komplementárnymi údajmi, no problémom môže byť jej odborné posúdenie. Prekladateľ 

môže mať rozhľad vo viacerých oblastiach, no odborníkom či expertom nie je a nemôže si 

vystačiť s vlastnými vedomosťami, no zároveň sa nemá uspokojiť s jediným informačným 

zdrojom. Systematické vyhľadávanie informácií a ich verifikácia sú preto samozrejmou 

súčasťou jeho práce. 

Narábať s informáciou teda neznamená len byť schopný vyhľadať ju, ale aj 

verifikovať a v prípade pochybností porovnať získané údaje z viacerých zdrojov. Počas 

realizácie prekladu sa prekladateľ pri hľadaní ekvivalencie s uvedeným problémom stretáva 

často. Rozličné informačné zdroje poskytujú diferencovaný spôsob vysvetlenia a nie ojedinelo 

sa stretne aj s problémami informačného nesúladu či dokonca rozporu. 
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V nasledujúcej analýze poukážeme na rozdiely v získavaní informácií z viacerých 

publikácií encyklopedického alebo slovníkového typu. Pre komparáciu sme zvolili heslo 

Achilleus / Achilles, a to z viacerých dôvodov. Keďže Achilleus predstavuje významnú 

postavu antickej mytológie, jeho pôsobenie presahuje hranice tejto oblasti. Postavy 

achillovského typu sa objavujú v ďalších súvislostiach v literatúre, kde predstavujú typ 

takmer neohroziteľného hrdinu s jedinou slabinou, čo je zároveň reflektované v jazyku – ako 

súčasť frazeologickej jednotky Achillova päta a ako paneuropeizmus figuruje v mnohých 

jazykoch, ktorými sa v Európe hovorí (napr. franc. talon d'Achille, špan. talón de Aquiles, 

angl. Achilles' heel). A napokon, jeho meno sa stalo aj súčasťou odbornej terminológie, kde 

figuruje ako adjektívny komponent medicínskeho termínu Achillova šľacha. Výber ukážok 

hesiel je zámerne heterogénny, aby sme akcentovali rôznorodosť dostupných zdrojov, ktoré 

má prekladateľ pri svojej práci k dispozícii a poukázali tým na význam rešeršnej 

a verifikačnej prekladateľskej kompetencie. Každý prezentovaný výklad je prínosný vlastným 

spôsobom. Využitie informácie však už závisí od prekladateľa, ktorý získané informácie 

prispôsobuje cieľovému textu so všetkými jeho parametrami. 

Prvým prezentovaným je heslo z publikácie Vojtecha Zamarovského Bohovia a 

hrdinovia antických bájí (Bratislava: Mladé letá 1980). Ide o odbornú publikáciu určenú 

odbornému i neodbornému čitateľovi. Už grafická podoba hesla avizuje jeho obsažnosť. 

Heslo (uvádzame len jeho časť, hoci aj ako skrátená časť hesla je táto ukážka dlhá) je 

spracované detailne, ale zrozumiteľne s príslušným kontextom, ktorý ozrejmuje genézu 

hrdinovho zrodu, jeho aktívneho života i vzťahov s ďalšími postavami. Heslo okrem faktov 

hneď v úvode informuje o dvoch tvaroch mien: grécky tvar v nominatíve a jeho genitív + 

latinský tvar v nominatíve a jeho genitív. 

 

ACHILLEUS 

(2. pád Achillea, lat. Achilles, 2. pád Achilla) – syn fthíjského kráľa Pélea a morskej bohyne 

Thetis, najväčší achájsky hrdina v trójskej vojne. Nikto zo stotisíc Achájcov, čo prišli pod 

vedením mykénskeho kráľa Agamemnona pod hradby vysokej Tróje, sa mu nevyrovnal silou, 

odvahou, obratnosťou a rýchlosťou, ani priamosťou povahy a mužnou krásou. Oplýval 

všetkým, čo zdobí a ctí muža, len jedno mu osud uprel: aby bol šťastný. Narodil sa z 

manželstva, ku ktorému jeho matku prinútili. Pôvodne sa o ňu uchádzal sám najvyšší boh 

Zeus, potom sa však od Titána Prométhea dozvedel veštbu, že Thetidin syn prevýši otca, a tak 

vo vlastnom záujme zariadil, aby sa vydala za smrteľného muža. Keď sa jej narodil syn, 

ponorila ho vraj do podsvetnej rieky Stygy, takže mu celé telo (s výnimkou päty, za ktorú ho 

držala) pokryl neviditeľný pancier. Boli to však zrejme len reči z neskorších čias; Homér o 

tom nič nevie. Hovorí len toľko, že Thetis natierala Achillea ambróziou a zakaľovala ho nad 

ohňom, aby sa stal nezraniteľný a nesmrteľný. Raz ju pri tom pristihol Péleus. Keď zazrel syna 

v plameňoch, naľakal sa, že ho chce Thetis zabiť, a vytiahol na ňu meč. Úbohej bohyni neostal 

čas na vysvetlenie, iba na útek do morských hlbín. Péleus našiel potom opustenému synovi 

vychovávateľa. Stal sa ním najprv múdry starec Foinix a neskôr Kentaur Cheirón, ktorý ho 
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živil medvedími mozgami a pečenými levmi. Táto výchova bola Achilleovi na prospech, už 

ako desaťročný zabil holými rukami diviaka a v behu dohonil jeleňa. Kým dospel, naučil sa 

všetkému, čo vtedajší hrdina v živote potreboval: správať sa ako muž, ovládať zbrane, liečiť 

zranenia, hrať na lýre a spievať. Thetis vedela o veštbe, podľa ktorej mal byť jej syn postavený 

pred voľbu: buď žiť dlho a bez slávy, alebo krátko a slávne. Hoci mu želala slávu, ako matka 

si ešte väčšmi priala, aby ostal nažive. Keď sa dozvedela, že achájski králi chystajú vojnu proti 

Tróji, schovala ho na ostrove Skyre u kráľa Lykoméda, kde musel žiť v ženských šatách medzi 

kráľovskými dcérami. Kráľ Agamemnón však s pomocou veštca Kalchanta jeho úkryt 

vypátral a poslal za ním ithackého kráľa Odyssea a argejského kráľa Dioméda. Preoblečení za 

kupcov dostali sa obaja králi do paláca a rozprestreli pred kráľovskými dcérami svoj tovar. 

Medzi drahé látky, šperky a podobné veci, o ktoré majú ženy vždy záujem, pohodili akoby 

náhodou aj meč. Keď na dohovorené znamenie spustili ich druhovia pred palácom vojnový 

pokrik a zarinčali zbraňami, dievčatá sa v zmätku rozpŕchli. Jedna ruka však uchopila meč; 

Achilleus sa tak prezradil a bez dlhého prehovárania sľúbil, že sa pripojí k achájskemu vojsku. 

Nezadržala ho ani Lykomédova dcéra Déidameia, ktorá čakala od neho syna, ani vyhliadka na 

dlhú a šťastnú vládu vo vlasti. Miesto Fthíe si zvolil slávu. Do prístavu Aulidy, kde sa 

zhromaždilo achájske loďstvo na výpravu proti Tróji, priviedol Achilleus päťtisíc mužov, 

ktorých jadro tvorili statoční Myrmidončania. Jeho otec Péleus musel pre vysoký vek ostať už 

doma; dal mu preto svoj pancier, obrovský oštep z tvrdého jaseňa a vojnový voz 

s nesmrteľnými koňmi. Boli to svadobné dary, ktoré dostal od bohov, keď sa ženil s Thetidou, 

a Achilleus ich vedel využiť. Deväť rokov bojoval na trójskej pláni, dobyl dvadsaťtri miest v 

okolí Tróje, naháňal Trójanom hrôzu a strach. Celá achájska armáda si ho vážila ako 

najchrabrejšieho a najúspešnejšieho bojovníka, i všetci vojvodcovia – s výnimkou hlavného 

veliteľa Agamemnona. Agamemnón totiž na Achillea žiarlil. Bol síce mocný kráľ a udatný 

bojovník, nie však taký veľký človek, aby odpustil podriadenému, že ho prevyšuje zásluhami a 

je obľúbenejší. Dlho svoju nevraživosť skrýval, napokon sa však neovládol. Vyvolal tým spor, 

ktorým takmer priviedol do záhuby celé achájske vojsko. Došlo k tomu na začiatku desiateho 

roku vojny, keď už v achájskom tábore vládla nespokojnosť z nekonečného preťahovania 

bojov. Vojaci sa chceli vrátiť domov a vojvodcovia strácali nádej, že dobytím Tróje získajú 

slávu a korisť. Achilleus sa vypravil so svojimi Myrmidončanmi do susedného kráľovstva, aby 

zaobstaral armáde jedlo a nejakou korisťou povzniesol jej skleslého ducha. Medzi zajatcami 

priviedol aj dcéru Apollónovho kňaza Chrýsa; pri rozdeľovaní koristi pripadla 

Agamemnonovi. Achilleus proti tomu nič nenamietal, lebo po nej netúžil; ľúbil krásnu 

Bríseovnu, ktorú zajal na jednej zo svojich dávnejších výprav. Krátko nato sa však objavil 

v achájskom tábore i Chrýsés, zaželal Achájcom skoré víťazstvo a požiadal Agamemnona, aby 

mu dcéru za bohaté výkupné vrátil. Achájcom sa kňazova ponuka zdala prijateľná, ale 

Agamemnón sa proti nej postavil, vraj sa mu tá dievčina páči, za nič na svete ju nevráti, a 

Chrýsés nech si ide, odkiaľ prišiel. Kňaz nato požiadal boha Apollóna, aby ho pomstil. 

Apollón ho vyslyšal, zostúpil z Olympu a začal rozsievať šípmi zo svojho strieborného luku 

v achájskom tábore mor. Vojaci hynuli, ale Agamemnón nepodnikal nič, aby boha udobril. 

Keď už bola situácia neudržateľná, Achilleus sa rozhodol zasiahnuť: zvolal vojakov na snem, 

aby sa poradili, čo robiť. Agamemnón sa cítil Achilleovým zásahom urazený, veľmi sa 

rozhneval a zaumienil si, že sa mu pomstí. Keď potom na sneme vyhlásil veštec Kalchás, že 

Apollóna možno udobriť jedine vrátením Chrýsovej dcéry, ale bez výkupného a s prosbou o 

prepáčenie, Agamemnón sa na neho surovo osopil a napadol i Achillea, ktorý sa ho zastal. Po 

neslýchaných urážkach, ktorými pred tvárou celého vojska potupil Achilleovu česť, nakoniec 

vyhlásil, že v záujme vojska sa teda Chrýseovny vzdá, no vyberie si za ňu od niektorého z 

vojvodcov náhradu. Vybral si Achilleovu milenku Bríseovnu. Achilleus sa rozhodnutiu 

hlavného veliteľa disciplinovane podriadil, ale vyvodil z toho dôsledky. Zaprisahal sa, že 

nebude bojovať, kým ho Agamemnón neodprosí a nevráti mu pred tvárou všetkých Achájcov 

jeho milenku a česť. Nato odišiel k morskému brehu, vyvolal z hlbokých vôd svoju matku a 

požiadal ju, aby sa za neho prihovorila u Dia: nech pomôže Trójanom zatlačiť achájske 

vojsko, aby Agamemnón poznal, že bez neho nič nezmôže, a prišiel ho potom odprosiť. 
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Ako druhé uvádzame heslo z publikácie J. Skladanej Slová z hlbín dávnych vekov 

(Bratislava: Grand multitrade 1999). Vzhľadom na charakter a zámer publikácie, t. j. vysvetliť 

motiváciu frazeologizmov, začína heslo výkladom významu frazeologickej jednotky 

a pokračuje vysvetlením jej pôvodu. V závere hesla autorka opäť stručne rekapituluje, v akom 

kontexte je vhodné frazému použiť v slovenčine. 

 
ACHILLOVA PÄTA 

Trójska vojna, zapríčinená únosom krásnej Heleny synom trójskeho kráľa Paridom, nám 

zanechala ustálené spojenie Achillova päta. Toto spojenie označuje slabú stránku, slabinu 

niekoho alebo niečoho, zraniteľné miesto, ktoré môže negatívne ovplyvniť, ohroziť celok.  

Achilleus (po latinsky Achilles), syn fthíjskeho kráľa Pélea a morskej bohyne Thetidy, bol 

najväčším gréckym hrdinom, ktorý bojoval proti obrancom Tróje. Hneď po narodení ho matka 

ponorila do rieky Styx, oddeľujúcej v podsvetí mŕtvych od živých, a tým sa stal 

nezraniteľným. Zraniteľnú mal iba pätu, za ktorú ho matka držala. Veľmi sa oňho bála, lebo 

osud mu určil zahynúť v trójskej vojne. Takto ho chcela zachrániť. Keď vypukla trójska vojna, 

poistila sa ešte aj tým, že ho obliekla do ženských šiat a skryla na ostrove Skyre u kráľa 

Lykoméda, kde musel takto zamaskovaný žiť medzi kráľovskými dcérami. Achilles však 

osudu neušiel. Jeho úkryt sa prezradil a itacký kráľ Odyseus ho odtiaľ  pomocou ľsti vylákal.  

Podľa Homérovej Iliady bol Achilles najkrajším, najstatočnejším a najrýchlejším bojovníkom 

v trójskej vojne. Nemohol ho zasiahnuť žiadny smrteľník, iba keby mu pomohol boh. A to sa 

aj stalo. Podľa povestí boh Slnka Apolón riadil šíp vystrelený Paridom tak, aby zasiahol 

zraniteľnú Achillovu pätu. Grékov sa hlboko dotkla smrť ich najväčšieho bohatiera. Veľmi 

za ním smútili a nariekali.  

Grécko uctievalo Achilla ako ideál odvahy a sily a stavalo na jeho poctu chrámy. A my 

dodnes, ak chceme upozorniť na nedostatok, slabú stránku niekoho, vyslovujeme jeho meno 

v spojení Achillova päta. 

 

V podobnej autorkinej publikácii Ukryté v slovách. Trinásta komnata a 131 tajomných 

slovných spojení (Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2012) sa heslo oproti 

pôvodnému v mnohom nelíši. Pri čítaní hesla si však pozorný čitateľ všimne ambivalenté 

vysvetlenie mena hrdinu: Achilles (po latinsky Achilleus). Vysvetlenie pôvodu mien je 

nejednoznačné. Nepredpokladáme, že ide o chybu, keďže v prvej autorkinej publikácii sú 

grécky aj latinský tvar identifikované správne. Pravdepodobnejšia je nejasná formulácia. 

Vysvetlenie v zátvorke hovorí, že Achilleus sa po latinsky povie Achilles, avšak 

v elipsovitom vyjadrení je možné pochopiť to presne naopak, a síce, že latinská forma mena 

Achilles je Achilleus.  

 
ACHILLOVA PÄTA 

Trójska vojna, ktorú zapríčinil syn trójskeho kráľa Paris únosom krásnej Heleny, nám 

zanechala ustálené spojenie Achillova päta. Toto spojenie označuje slabú stránku, slabinu 

niekoho alebo niečoho, zraniteľné miesto, ktoré môže negatívne ovplyvniť, ba až ohroziť 

celok.  

Achilles (po latinsky Achilleus), syn fthíjskeho kráľa Pélea a morskej bohyne Thetidy, bol 

najväčším gréckym hrdinom, ktorý bojoval proti Trójanom. Hneď po narodení ho matka 

ponorila do rieky Styx, ktorá v podsvetí oddeľuje mŕtvych od živých, a tým sa stal 

nezraniteľným. Zraniteľnú mal iba pätu, za ktorú ho matka držala. Takto ho chcela zachrániť, 
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lebo osud mu určil zahynúť v trójskej vojne. Keď trójska vojna vypukla, poistila sa aj tým, že 

ho obliekla do ženských šiat a skryla na ostrove Skyre u kráľa Lykoméda. Takto zamaskovaný 

tam žil spolu s kráľovskými dcérami. Achilles však svojmu osudu neušiel. Jeho úkryt sa 

prezradil a itacký kráľ Odyseus ho ľsťou z ostrova vylákal.  

Podľa Homérovej Iliady Achilles bol najkrajším, najstatočnejším a najrýchlejším bojovníkom 

trójskej vojny. Nemohol ho zasiahnuť žiadny smrteľník, iba s pomocou boha. To sa aj stalo. 

Podľa povestí boh Slnka Apolón riadil šíp vystrelený Paridom tak, aby zasiahol Achillovu 

zraniteľnú pätu. Grékov sa hlboko dotkla smrť ich najväčšieho bohatiera. Veľmi za ním 

smútili a nariekali.  

Grécko uctievalo Achilla ako ideál odvahy a sily a na jeho poctu stavalo chrámy. A my 

dodnes, ak chceme upozorniť na nedostatok, na niekoho slabú stránku, vyslovujeme jeho 

meno v spojení Achillova päta. 

 

Štvrté heslo vyberáme z publikácie D. Dobrovodskej Antické mená (Brno: Tribun EU 

2015). Publikácia ponúka súpis mien úzko spätých s antickou mytológiou a podľa slov 

autorky bolo jej cieľom objasniť, prečo napr. hovoríme o Paridovom súde, keď pôvodcom 

spojenia je Paris. Príručka je orientovaná prakticky. Poskytuje základnú genealógiu 

mytologickej postavy a pri každom mene sa zameriava hlavne na jazyk, transkripciu 

a ortografiu latinských a gréckych mien v slovenčine. Prekladateľ takúto prekladateľskú 

pomôcku pravdepodobne ocení, pretože v rámci jedného hesla získa k menu antickej postavy 

niekoľko dôležitých informácií z oblasti jazyka, čo ho počas realizácie transferu môže 

usmerniť napr. vo voľbe prekladateľskej stratégie pri transkripcii latinských a gréckych mien, 

ako aj pri ich deklinácii a deklinácii príslušných adjektív. Keďže heslo je zacielené na 

transkripciu a usmerňuje deklináciu jednotlivých mien, je doplnené o podrobný poznámkový 

aparát, kde autorka kompletizuje výklad a dodáva ďalšie detaily. Pre ilustráciu úplného 

spracovania hesla tak, ako ho prezentuje autorka uvádzame aj príslušné poznámky pod čiarou, 

avšak v textovej ukážke ich radíme priamo pod heslo. 

 

ACHILLES
27

, gen. Achilla
28

, adj. Achillov, starogr. Achilleus
29

, novogr. Achilleas, lat. 

Achilles
30

 [-lés], gen. Achilla
31

 – syn Pélea (Péleus) a Thetidy (Thetis), vnuk aiginského kráľa 

Aiaka (Aiakos) a Endéidy (Endéis)
32

, bratanec Aianta (Aias) a Teukra (Teukros). Hrdina 

Homérovej Iliady (Ilias). V Trójskej vojne najudatnejší z achájskych (t.j. gréckych) 

bojovníkov. Spolupútnik Patrokla. Kvôli sporu s Agamemnónom sa zo zač. odmietol zúčastniť 

boja, neskôr pomstil smrť Patrokla zabitím Hektora. Achilla zabil Hektorov brat Paris. Šípom 

(vedeným bohom Apolónom) ho zasiahol do zraniteľnej päty (Achillova päta).  
27 – V niekt. súč. slov. textoch aj poslovenčený tvar Achiles, gen. Achila; častejšie je používané meno 

zachovávajúce dve lambdy zo (a tým blížiace sa ku) starogr. originálu: Achilles, gen. Achilla. 

V slovníku H. Panczovej Achilleus, lat. Achillés. 

28 – Podľa starogr. gen. Achilleós bol vytvorený pôv. slov. odb. gen. Achillea; podľa starogr. adj. 

Achilleios slov. odb. gen. Achilleov; v novších prekladoch slov. klas. filológov sa už vyskytuje gen. 

Achilla a adj. Achillov. 

29 – Transliterácia starogréčtiny sa vyskytuje ešte na zač. 19. stor. (1805) v názve hry Achilleus (v 

novogr. výslovnosti [achillevs] novogr. dramatika Athanasi(os)a Christopul(os)a; neskôr uplatňované 

názvy hier: Achilles, Achilleas. 

30 – Hrdina rovnomenných (nezachovaných) tragédií od Livia Andronica (Livius Andronicus [lí- 

níkus], Ennia (Quintus Ennius [kvín-]), Accia (Lucius Accius [lú- ak-]). 
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31 – Lat. básnický gen. Achillei/Achilli. 

32 – Starogr. nom. pl. endéides označoval nymfy na ostrove Cyprus. Achilles bol pravnukom 

Endéidiných rodičov (kentaura Cheiróna a nymfy Charikló) i Aiakových rodičov (Dia a nymfy Aigíny).  

 

ACHILLEUS – starogr. podoba mena poslovenčeného Achilla (→ Achilles). 

 

Nasledujúca ukážka dokumentuje spracovanie hesla v publikácii J. Rescha Grécka 

kultúra v našom jazyku (Velké Bílovice: TeMi CZ 1994). Heslo samo o sebe podáva len 

stručný výklad, no pre prekladateľa má význam bezprostredná bibliografia, ktorá je jeho 

súčasťou, keďže autor využíva aj citácie, prípadne odkazuje na literatúru, z ktorej čerpá 

konkrétny údaj. Tieto odkazy môžu prekladateľa usmerniť v ďalšej rešeršnej práci. Uvádzame 

príklad aj s poznámkovým aparátom autora. 

   
ACHILLOVA PÄTA 

-v prenesenom význame ľahko zraniteľné miesto. 

Achilles (gr. Achilleus) je známy ako najväčší hrdina, ktorý bojoval na gréckej strane pod 

Trójou. Jeho hrdinské činy opisuje Homér (Homéros) v Íliade1. Podľa povestí bol synom  

fthíjskeho kráľa Pélea a morskej bohyne Tetidy. Aby bol nezraniteľný, ponorila ho matka do 

podsvetnej rieky Styx. Zraniteľná mu zostala iba päta, za ktorú ho pritom matka držala. 

Achilles padol vo vojne pod Trójou, keď šíp vystrelený Paridom usmernil sám boh Apolón do 

jeho nekrytej päty2. Sedemnásť dní a sedemnásť nocí za ním plakali „bohovia veční 

a smrteľní ľudia“3.  
1 – Homéros, Ílias, preložil Miloslav Okál, Bratislava, 2. vyd. 1986. 

2 – Tamže, spev 22, verše 359–360. 

3 – Homéros, Odysseia, preložil Miloslav Okál, Bratislava, 2. vyd. 1986, spev 24, verše 63–64. 

 

Posledné dve heslá uvádzame pre zaujímavosť. Prvé z nich sa nachádza v atlase 

Anatómia človeka. Je spracované veľmi stručne, keďže ide o obrazový atlas a výklad je len 

informatívny, resp. ho možno chápať ako legendu k fotografii. Prekladateľ však pri prekladaní 

umeleckého textu neraz potrebuje informácie z prírodovedných odborov. Ich detailnosť závisí 

od fikcie a stáva sa, že musí siahnuť aj po príručkách určených expertom, ako je tomu 

v prípade prekladu detektívnych románov alebo filmov, kde sa zvyknú vyskytovať pasáže 

z forenznej medicíny s deskripciou autopsie a pod. Antická mytológia presiahla aj do tejto 

domény. 

 
ACHILLOVA ŠĽACHA 

Achillova šľacha je tvrdá obruč z väzivového tkaniva, ktorá pripája lýtkové svaly k pätnej 

kosti (calcaneus). Achillova šľacha je tiež nazývaná pätová šľacha. 

 

Druhou ukážkou je spracovanie hesla s ilustráciou v publikácii určenej detskému 

čitateľovi od P. Kostku Najznámejšie antické úslovia (Bratislava: Fragment 2016). Vizuálny 

vnem uľahčuje pochopenie významu a umocňuje čitateľský zážitok. Obrazová asociácia je 
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predpokladom pre ľahšie zapamätanie si novonaučenej frazeologickej jednotky, ako aj 

doplnkových informácií. 
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Ak sme v úvode podkapitoly hovorili o komplexnosti informácie, informačnej 

nasýtenosti a ďalších atribútoch hesiel, za exemplárne v tomto prípade môžeme považovať 

heslo v slovníku Antické mená. Heslo obsahuje toľko informácií, že sa vďaka nim prekladateľ 

môže dopracovať k ďalším údajom, ako napr. ortoepia, dopátrať sa k údajom súvisiacim 

s dejinami prekladu alebo s dejinami literatúry, či overiť si údaj v ďalšom slovníku, ktorý 

autorka uvádza ako referenčný zdroj, čím prekladateľa orientuje na relevantný slovník, kde 

prípadne nájde nové údaje. Z hľadiska efektívnej práce prekladateľa treba zdôrazniť význam 

uvádzaných genitívnych tvarov. Keďže slovenčina je flexívnym jazykom, na rozdiel od 

francúzštiny, španielčiny či angličtiny musí mená antických hrdinov deklinovať. Kým 

románske alebo germánske jazyky si vystačia s nominatívnym tvarom, v našom jazyku 

predstavuje jeden z najväčších problémov práve deklinácia týchto mien. Z daného uhla 

pohľadu je preto uvedená publikácia najprínosnejšou. Z hľadiska poznatkov o antických 

hrdinoch je dielo V. Zamarovského generis sui. Je nenahraditeľnou prekladateľskou 

pomôckou. Nielen publikácia Bohovia a hrdinovia antických bájí, ale celé autorovo knižné 

dielo. 
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