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Činnosti, pri ktorých je zachytený boh Apolón v rímskej poézii 

 

Anabela OBYŠOVSKÁ 

 

Úvod 

 

Rímska spoločnosť sa, podobne ako ostatné staroveké kultúry, vyvíjala na pozadí 

náboženského života, ktorý poskytoval základ každej ľudskej činnosti. Komplexný systém 

náboženských predstáv a kultových praktík Rimanov preto odzrkadľuje ich spôsob myslenia a 

nazerania na svet. 

Spomedzi mnohých uznávaných božstiev si významné miesto v náboženskom živote 

rímskeho obyvateľstva získal kult boha Apolóna. Tento pôvodne maloázijský kult sa v 

rímskej ríši objavil až okolo roku 433 p. n. l., ako sa o tom v krátkosti zmieňuje Titus Livius 

vo svojom historiografickom diele Ab urbe condita.1 O dva roky neskôr bol Apolónovi v 

Ríme zasvätený prvý chrám.2  

Apolón bol uctievaný ako boh lekárstva a ochranca ľudského života. Neskôr sa stal 

bohom svetla a básnického umenia. Ľudia ho vzývali aj ako pôvodcu veštieb a znalca 

ľudských osudov. 

Postava boha Apolóna je zaujímavá predovšetkým kvôli svojim božským funkciám, 

ktoré zastávala v kultúre antického Ríma. Cieľom tejto práce je preto zrekonštruovať na 

základe interpretácie diel rímskych básnikov, činnosti, pri ktorých je Apolón zachytený. To 

nám umožní vytvoriť si ucelený obraz o Apolónových funkciách. Zároveň poukážeme na 

zmeny v ponímaní Apolónovho kultu počas vývoja rímskych dejín. 

 

1. Činnosti vyjadrujúce prirodzenosť boha 

 

V rímskej poézii sa často stretávame s Apolónom v situáciách vyplývajúcich z jeho 

božských funkcií a atribútov, ktoré mu boli pridelené. Niekedy upozorňujú na predmety, ktoré 

boh používal, inokedy bližšie vysvetľujú a znázorňujú jeho funkcie.  

 

 

 

                                                 
1  LIVIUS, T.: Ab urbe condita, IV, 25 
2  Ibidem, IV, 29 
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1. 1. Odpovede na prosby ľudí 

 

Apolón je veľmi často zobrazovaný v pozícii boha, ktorý má moc vypočuť prosby ľudí 

a zmeniť ich situáciu. Prosby, s ktorými sa smrteľníci utiekajú k Apolónovi sa týkajú z časti 

kultu. Prosia Apolóna, aby ich poctil svojou prítomnosťou, ako čítame napríklad u Tibulla: 

„so svojou lýrou a spevmi, zavítaj, prosíme sem.“3 alebo inde: „príď sem, vznešený Foibos.“4  

V ďalšom prípade ho ako prostredníka medzi svetom ľudí a bohov prosia, aby za 

sprievodu svojej lýry upravil ľudskú reč a modlitbu, aby boli hodné chváliť boha: 

„teraz svojich zvučných strún, ó prosím, dotkni sa palcom, 

teraz moje slová, Foibos, k pochvale upraviť ráč.“5  

Básne obsahujú aj prosby, ktorými sa ľudia obracajú na mocného boha v nejakom 

smrteľnom nebezpečenstve alebo v chorobe, ktorú by dokázal vyliečiť len on. V jednej z 

Tibullových elégií čítame: 

„Príď sem, vznešený Foibos, ty na dlhé kadere pyšný, 

príď a nežné to dievča bolestnej choroby zbav! 

Ponáhľaj sa, Foibos, a ver, že nikdy ťa nebude mrzieť, 

ak na tú krásku vložíš svoju liečivú dlaň. 

 (...) 

Príď sem, svätý, a prines, čo liečivých rastlín, kde rastie, 

prines nejaké kúzla, mierniace únavu tiel. “ 6 

Schopnosť prinavracať zdravie človeku a brániť ho pred nápormi ťažkej choroby 

vyplýva priamo z Apolónových funkcií. Zaujímavosťou však zostáva skutočnosť, že v 

rímskej poézii o tom nenachádzame veľa zmienok. 

Apolónov spôsob liečenia, ktorý vo svojich básniach opisujú Tibullus a Ovidius, 

zodpovedá starovekým liečebným praktikám a chápaniu chorôb ako božieho trestu. Božstvo 

ako jediné môže z človeka sňať chorobu a prinavrátiť mu zdravie, ktoré stratil svojimi 

prečinmi alebo vinou niekoho iného.  

Samotný liečebný proces spočíval v metódach ako vkladanie rúk, či prikladanie 

liečivých bylín.7 Ovidius k tomuto pridáva ešte zahrievanie dychom a sušenie rán.8 

                                                 
3  TIBULLUS: Elégie, II, 5, 2 
4  Ibidem, IV, 4, 1 a 9 
5  Ibidem, II, 5, 3-4 
6  Ibidem, IV, 4, 1-4, 9-10 
7  Ibidem, 4–10  
8  OVIDIUS: Metamorfózy, X, 186 – 188  
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Vkladanie rúk v staroveku predstavovalo odovzdávanie vlastnej sily a energie. 

Zahrievanie dychom, ako to opisuje Ovidius, malo podobný význam. Týmto spôsobom sa 

chorému mal vdýchnuť nový život a sila. Pre prostého človeka všetky tieto praktiky 

predstavovali nepochopiteľné kúzla a čary, od ktorých závisí ľudský život. Poznať ich mohol 

jedine Apolón a jeho zasvätenci, ktorým to sám zjavil, pretože jemu ako vešteckému bohu na 

zemi nebolo nič skryté 

Apolón teda nebol bohom, ktorý by sa nechával len prosiť. Veľmi často na prosby 

ľudí odpovedal, vypočul ich úpenlivé modlitby a pomohol im v ťažkostiach. Apolón s túžbou 

prospievať ľuďom, ktorí ho prosia, zjavuje vždy svoju pomoc posvätnou piesňou, vnuká im 

veštby a dáva rôzne znamenia o svojej prítomnosti.9 

 

1. 2. Tresty za hriechy 

 

Apolón sa aktívne zapája do riešenia ľudských ťažkostí. Vo Vergiliovom epose Aeneis 

môžeme sledovať, že sa zúčastňuje aj bojov a pomáha svojim chránencom. Vstupuje do ich 

životov, ktoré riadi a bezpečne ich prevádza cez všetky nebezpečenstvá a nástrahy, ktoré im 

pripravili ich nepriatelia.  

Častejšie sa však s Apolónom stretávame vo chvíli, keď metá okrídlené strely na 

svojich nepriateľov, keď trestá zlých a bezbožných a tým poráža zlo. V tomto prípade by sme 

mohli hovoriť aj o Apolónovej sudcovskej funkcii.  

S potrestaním nerozumnej bezbožnosti sa stretávame napr. v Iuvenalových Satirách,10 

kde Apolón zastrelil synov a dcéry Nioby, aby ju potrestal za jej opovážlivé vystatovanie sa. 

Iuvenalis naráža na tento príbeh len okrajovo. V celistvosti ho nachádzame v Ovidiových 

Metamorfózach.11 Nioba, pyšná matka siedmich synov a siedmich dcér, odoprela svoju 

poslušnosť voči Léto – Apolónovej matke. Odmietla zúčastniť sa slávnosti usporiadanej na jej 

počesť, kde všetky ženy prinášali bohyni Léto svoje obetné dary. Vo svojej pýche 

presviedčala ostatné ženy, že by si skôr mali uctievať ju a nie Léto. Za túto opovážlivosť ju 

stihol prísny trest. Pred očami Nioby Apolón spolu so svojou sestrou Dianou neľútostne zrazil 

k zemi všetky jej deti. Nioba sa od žiaľu premenila na kameň, ktorý neprestával roniť slzy. 

Stal sa tak symbolom nepredstaviteľného smútku matky, ktorá svojím vlastným pričinením 

prišla o všetky svoje deti.  

                                                 
9  TIBULLUS: Elégie, II, 4, 13 
10  IUVENALIS: Satiry, VI, 175–177 
11  OVIDIUS: Metamorfózy,VI, 146-316 



 298

Potrestaním Nioby Apolón plní nielen funkciu strážcu dodržiavania morálnych 

zákonov, ale zároveň aj úlohu poslušného syna, ktorý sa podľa starovekého práva odvety mstí 

za urážku svojej matky.  

Ako vykonávateľ trestov narába Apolón najčastejšie so svojím lukom a šípmi a 

potvrdzuje, že je šikovným lukostrelcom, ktorý nikdy neminie svoj cieľ. V Ovidiovom diele 

Fasti sa však stretávame aj s legendou, v ktorej Apolón na potrestanie krivdy a vysporiadanie 

sa so svojím protivníkom nepoužil luk a šípy. Rimania si túto odstrašujúcu udalosť 

pripomínali 13. júna. Vtedy trúfalý Satyr12 Marsius vyzval na súboj v hre na lýru samotného 

boha Apolóna. Ten ho svojou hrou na lýru premohol a za trest ho zavesil na strom a stiahol 

mu kožu z celého tela.13  

Tento mimoriadne krutý spôsob trestu nás udivuje. Musíme si však uvedomiť, že v 

starovekom svete bolo bežné zmocniť sa po víťazstve v boji súperových zbraní a výzbroje a 

neskôr ich vystavovať na obdiv alebo obetovať nejakým božstvám ako výzdobu chrámu. Aj v 

tomto prípade sa Apolón zmocnil Marsiovho hudobného nástroja – flauty a namiesto brnenia 

si odniesol jeho kožu. Navyše Marsius bol prísne potrestaný za svoju pýchu a opovážlivosť, 

keď si trúfol stavať sa na roveň bohom. Podobné prípady takéhoto trestania bezbožnej 

opovážlivosti nachádzame takmer v celej gréckej epike a dráme, kde hrdinovia často 

doplácajú za svoju hybris.14 

 

1. 3. Oslobodenie sveta 

 

Apolóna s lukom stretávame aj v boji s Pytónom, stelesnením kozmického zla, ktoré 

boh poráža a zaujíma jeho miesto. Podľa gréckych mýtov bol Pytón synom bohyne zeme 

Gaie, ktorého zrodila hneď po potope sveta.15 Na rozkaz žiarlivej bohyne Junóny chcel 

zahubiť Létó a tak jej zabrániť, aby porodila svoje deti, Apolóna a Dianu. V dospelosti sa 

Apolón rozhodol pomstiť svoju matku a v Delfách Pytóna zabil. Na mieste svojho veľkého 

víťazstva neskôr založil slávnu veštiareň, kde zjavoval ľuďom vôľu svojho otca.  

                                                 
12  Satyrovia boli v gréckej mytológii považovaní za najnižšie božské bytosti, často boli stotožňovaní s 
prírodnými duchmi. So svojou polozvieracou podobou nepatrili ani do sveta bohov, ani do sveta ľudí. Mali 
ľudskú postavu s kozími alebo niekedy aj konskými nohami a chvostom. Ich zvieracia tvár sa vyznačovala 
širokým nosom, capími ušami a rožkami na hlave. Satyrov najčastejšie stretávame v sprievode boha Dionýza, v 
ktorom predstavovali Dionýzových rozpustilých spoločníkov svojou hrou na rôzne hudobné nástroje a 
nemravným správaním.  
13  OVIDIUS: Kalendár, VI, 695-710 
14  Porov. Sofoklova dráma Aias; Aischylova dráma Prosebnice 
15  OVIDIUS: Metamorfózy, I, 416– 421 
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Opis boja medzi bohom Apolónom a obávaným Pytónom nachádzame v Ovidiových 

Metamorfózach. 

 Je pozoruhodné, že Apolón tu nebojuje z vlastnej vôle, ale z povinnosti, aby pomstil 

krivdu páchanú na svojej matke. Prejavuje jej tým povinnú lásku, vzdáva úctu aj vďačnosť.  

Zabitie Pytóna bolo veľmi ťažkou úlohou a môžeme povedať, že to bol 

najvýznamnejší čin boha Apolóna. Mnohí religionisti prirovnávajú Pytóna k stelesneniu 

všetkého zla sveta, k veľkému a obávanému stvoreniu, ktoré ohrozovalo život ako taký. O 

tom, že to bola postava a bytosť kozmická alebo božská, svedčí aj skutočnosť, že Apolón sa 

po jej zabití musel ísť rituálne očistiť, inak by ho stihla istá smrť. Musela to byť postava, 

ktorá mu bola rovná, ak nie vyššie postavená než on sám, pretože jej zabitím spáchal 

bezbožný čin, zločin, ktorý si vyžiadal veľké zadosťučinenie. Veď nikde inde nečítame, že by 

sa po spravodlivom usmrtení nejakého človeka musel kajať alebo očisťovať.  

Tejto skutočnosti sa venuje aj grécky filozof Anastase. Apolóna zaraďuje do skupiny 

božských bytostí, ktoré, podľa predstáv starovekých civilizácii, porazili netvora 

predstavujúceho kozmické zlo. Ich zabitím znovu nastolili poriadok a harmóniu, ktorá tu 

vládla od počiatku sveta a ktorú človek svojim konaním narušil. Svojim očistením sa od 

zločinu, ktorý spáchal, Apolón dáva nový rozmer aj trestnému poriadku v staroveku. Prináša 

nádej, že človek sa môže očistiť od každého zla, ktorým sa poškvrnil. 16  

 

1. 4. Veštby podnietené Apolónom 

 

Apolón bol vyhľadávaným bohom vďaka svojej schopnosti predpovedať budúcnosť, 

ktorá mu bola zverená jeho otcom, najvyšším bohom Jupiterom. Bol to práve Jupiter, kto 

vyjavil Apolónovi budúcnosť, aby ju mohol sprostredkovať svojim oddaným služobníkom – 

veštcom. Počas procesu veštenia Apolón vstúpil do tela veštca, požičal si jeho hlas a 

prostredníctvom neho vyjavil veštbu. Veštenie bolo sprevádzané javmi, ktoré všetci autori 

opisujú totožne. Ako sa dozvedáme z ich básní, každá veštba pravdepodobne začínala obetou 

a prosebnou modlitbou, aby boh zjavil svoju vôľu.  

V prípade veštenia musel veštec s nepokrytou hlavou, čo je symbolom pokory vo 

viacerých náboženstvách, predstúpiť pred Foibov prah. Prah pred svätyňou bol miestom, kde 

ako nezasvätený mohol stáť a kde bol najbližšie k bohu. S najväčšou pravdepodobnosťou sa 

tu nemyslí prah chrámu, ale skôr akýsi prah oddeľujúci vnútornú svätyňu od miest určených 

                                                 
16  ANASTASE, S.: Apollon dans Pindare, Athénes 1975, s. 89. 
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pre verejnosť. Samozrejme do najvnútornejšej svätyne božstva nemal prístup bežný smrteľník 

rovnako ako všetci kňazi a veštci. Vstupovalo sa do nej iba pri výnimočných príležitostiach. 

Za zmienku stojí aj posvätná bázeň alebo hrôza či strach, ktorý napĺňa veštcov, keď majú 

prísť do kontaktu s božstvom, ktoré ich presahuje a dokáže ich úplne ovládať. 

Vergilius opisuje ešte jeden prípad veštenia odohrávajúci sa v Kumách, kde boh sídlil 

v skalách. Pravdepodobne tu sa nachádzal aj chrám a skaly tvorili jeho priamu súčasť. 

Veštkyňa aj na tomto mieste prichádza na prah, kde sa zastaví a počúva, čo jej hovorí 

božstvo. Na boha sa obracia slovami: „veštby žiadať čas jest – hľa tu boh, tu boh.“17  

Vergilius zaznamenáva aj správanie sa veštkyne a zmenu jej fyzického stavu počas 

prednášania veštieb. Môžeme čítať: 

„len doznejú tieto slová 

pred vchodom, náhle sa tvár jej premení, zmení sa farba, 

vlasy sa uvolnia jej – a sotvaže lapá dych, 

prsia sa jej prudko nadvihujú v tom vzrušení – zdá sa byť väčšou, 

nadľudský hlasu je zvuk, veď božským duchom ju nadchol prítomný boh.“18 

Na základe Vergiliovho opisu je zrejmé, že veštenie nie je pre ľudskú prirodzenosť príjemné. 

Človek sa akosi prirodzene bráni takémuto úzkemu kontaktu s bohom a nechce sa ním nechať 

úplne ovládnuť a preniknúť.  

Podobnú situáciu, kedy sa veštkyňa zdráhala prijať do svojho vnútra boha, nám 

opisuje aj Lucanus. Priamo na posvätnom mieste delfskej veštiarne sa veštkyňa snažila 

poprieť božiu prítomnosť a tým sa vyhnúť kontaktu s ním. Za opovážlivost, ktorej sa týmto 

skutkom dopustila, bola prísne potrestaná samotným bohom. Lucanus nám vo svojej básni 

zachoval jedinečný obraz veštenia, ale aj predstierania veštby – teda rozdiel medzi duševným 

stavom pred a po zachvátení človeka bohom.  

Úplné preniknutie človeka bohom znamená stratu vedomia a bezhraničné odovzdanie 

sa do rúk vyššej bytosti, či nepoznanej sile. Pri každom kontakte s bohom sa človek musí 

zbaviť predovšetkým svojej ľudskej prirodzenosti, aj keď pri veštení ide o mimoriadne silné 

prejavy boha vteleného do človeka.  

Zmenu tónu a farby hlasu, zježenie vlasov, pohybový nepokoj veštkyne by sme mohli 

prirovnať aj k stavom posadnutosti, keď človek stráca kontrolu nad svojím vedomím a nad 

svojimi telesnými prejavmi. Rovnako dobre by sme to mohli charakterizovať aj ako 

šialenstvo, aj keď Mircea Eliade tento stav prirovnáva skôr k šamanským praktikám. V tranze 

                                                 
17  VERGILIUS: Aenas, VI, 45 – 46  
18  Ibidem, VI, 46 – 51  
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sa šaman necháva ovládať vyššími mocnosťami, nevysvetliteľne sa pohybuje z miesta na 

miesto a vydáva nepríjemné hrdelné zvuky. Tento stav je sprevádzaný aj hlbokým strachom, 

čo môže vyvolať aj zježenie vlasov. Podľa jeho názoru tak, ako sa šamani hudbou, tancom a 

inými pomocnými opojnými látkami uvádzali do stavu vytrženia, tak aj delfské veštkyne 

svojim pobehovaním, prežúvaním vavrínu a sedením na trojnožke vykonávajú úkony 

podobné šamanským praktikám. Dokonca aj hrdelné zvuky, zježené vlasy sú prejavmi, ktoré 

majú spoločné so šamanmi. 

Vysvetlenie, prečo veštkyňa nechcela do svojho vnútra prijať božstvo, možno hľadať 

aj v skutočnosti, že za samotné veštkyne boli vyberané neraz proti svojej vôli veľmi mladé 

dievčatá, skoro ešte deti. Ako médium a sprostredkovateľky stretnutia boha so svetom, museli 

byť rituálne čisté a nesmeli byť poškvrnené žiadnym hriechom.  

Naturalistické výjavy veštenia, ktoré nám vo svojich dielach zachovali rímskí básnici, 

potvrdzujú skutočnosť, že Apolónove veštby boli všeobecne vyhľadávané. Ich nezvyčajný 

priebeh však dáva tušiť skutočný zásah nejakej nadprirodzenej sily. 

 

2. Činnosti blízke človeku 

 

2. 1. Prejavovanie emócií 

 

Boha Apolóna často nachádzame vykonávať činnosti, ktoré by sme mohli 

charakterizovať skôr ako ľudské alebo ako také, ktoré vôbec alebo len veľmi málo prislúchajú 

božskej postave. Našim predstavám o bohu, ktorý je nanajvýš vyrovnaný, šťastný, blažený a 

absolútne pokojný, odporujú akékoľvek prejavy smútku, hnevu či zatrpknutosti. Apolónov 

veľký smútok po strate svojho syna Asklépia nás preto udivuje. U Ovidia čítame ako Apolón 

trúchlil19, pretože hoci vie liečiť, smrti zabrániť nemôže, keďže by narušil poriadok sveta, 

ktorého je on sám strážcom.  

Apolónov veľký smútok ešte umocňuje aj výzva: „zmier sa s otcom“20, ktorá nám 

dáva tušiť akúsi Apolónovu vzburu, vzdor voči svojmu otcovi – najvyššiemu bohu, keď sa 

nechce zmieriť so svojím osudom a ani s údelom svojho syna. Apolón nechce prijať vôľu 

svojho otca. Takúto typicky ľudskú vlastnosť by sme u postavy boha nečakali. Musíme si 

však uvedomiť, že táto situácia je súčasťou mýtu, ktorý sa podľa Mircea Eliadeho stáva 

                                                 
19  OVIDIUS: Kalendár, VI, 761 
20  OVIDIUS: Kalendár, VI, 761 
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akýmsi príkladným modelom všetkých rozhodujúcich ľudských činností.21 Ľudia v mýtoch 

nachádzajú odpovede na to, ako majú žiť a dostávajú hotové príklady ako konať v 

jednotlivých situáciách. Samozrejme, všetky mýty vychádzajú zo skúseností predošlých 

generácií, ktoré sa im touto formou snažili zachovať a odovzdať veľké posolstvo o vzniku 

zeme, o hierarchii hodnôt, morálnom zákone, ktorý musí dodržiavať každé spoločenstvo, aby 

nedospelo k svojmu zániku.  

Bohovia v období antiky veľmi často nadobúdajú podobu človeka. Mýty preto môžu 

byť aj rokmi pretransformovaným rozpravaním o skutočných ľuďoch, ktorí boli obdivuhodní 

svojou silou, múdrosťou alebo poznaním niečoho, čo bolo ostatným skryté. Z tohto obdivu sa 

zrodila priam posvätná úcta a postupom rokov došlo k zbožšteniu jedinca a k jeho vyvýšeniu 

do nebeských sfér. 

Apolóna môžeme pristihnúť aj pri prejavovaní hnevu, za ktorým bezprostredne 

nasleduje spravodlivý trest. Najvystižnejší príklad Apolónovho rozhorčenia nachádzame opäť 

v Ovidiových Metamorfózach. Ovidius opisuje nielen jeho pocity, ale aj ich sprievodné 

zmeny vo výraze tváre:  

„vavrín spadol mu z čela, keď Apolón počul tú zradu, 

zachmúril tvár a zbledol, trsátko od ľaku pustil, 

a ako ním lomcoval hnev a zlosťou celý sa triasol.“22 

Hnev, ktorý pociťuje Apolón, nie je len osobným prejavom nevôle alebo nespokojnosti boha s 

konaním ľudí. Bezbožné skutky ľudí sa mu neprotivia len na úrovni medziľudských vzťahov. 

Oni sa Apolóna priam bytostne dotýkajú tým, že sú v protiklade s poriadkom, ktorého 

zástancom je on sám. Každý prehrešok sa tak prieči Apolónovej božskej podstate. Hnev u 

Apolóna je preto prirodzenou reakciou boha na nedodržiavanie morálnych zásad. 

Medzi ďalšie emócie môžeme zarátať aj pocit pýchy a nadradenosti, ktorý Apolóna 

sprevádzal pri viacerých činnostiach. Apolón je hrdý na svoju krásu, ale je hrdý aj na svoje 

dary, umenia a činy. Ovidius uvádza príklad jeho pýchy po skolení Pytóna“23 Apolónova 

pýcha však nie je prejavom jeho samoľúbosti a márnomyseľnosti. Skôr vyjadruje vedomie 

boha o vlastných kvalitách a prednostiach. 

Apolónove pocity neboli len negatívne. Podobne ako ostatní bohovia aj on pociťoval 

radosť, šťastie, spokojnosť a lásku. V dielach rímskych lyrikov sa explicitne spomína len 

                                                 
21  ELIADE, M.: Aspects du mythe, Paris 2007, s. 18: „(...) il devient le modèle exemplaire de toutes les 
activités humaines significatives.“ 
22  OVIDIUS: Metamorfózy, II, 600–603  
23  Ibidem, I, 454 
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radosť, ktorá plynie z početných obiet prinášaných bohu24 a láska, ktorú Apolón prechovával 

k rozličným ženám.25 

Ako vidíme, Apolónovi neboli cudzie žiadne city, ktorým je človek každodenne 

vystavovaný. Sám dobre vedel, čo znamená smútok, bolesť, ale i radosť a uspokojenie, ktoré 

so sebou prináša láska. Táto skutočnosť z neho spravila boha, ktorému nič ľudské nie je 

vzdialené a tým mu zabezpečila množstvo ctiteľov a vyznávačov. 

 

2. 2. Manuálna práca 

 

Ešte bližšie k prostému ľudu sa Apolón dostáva vykonávaním manuálnej práce, ktorá 

je pre samotného boha podradná, opovrhnutiahodná a navyše ponižujúca. Práve takúto boha 

nehodnú prácu konal Apolón v čase svojho osemročného očisťovania sa od hriechu, ktorý 

spáchal, keď zavraždil hrozného hada Pytóna. Apolón v tomto období bol povinný pásť stáda 

kráv kráľovi Admétovi.26  

O Apolónovej práci nás podrobnejšie informuje vo svojej básni Tibullus. Ten na 

rozdiel od Ovidia príčinu takéhoto Apolónovho poníženia, vyplývajúceho zo skutočnosti, že 

sa musel podrobiť vôli obyčajného smrteľníka, pripisuje láske, ktorá premohla Apolóna. Nech 

je už príčina akákoľvek, v každom prípade to bola práca ťažká a nehodná boha. Tibullus ju 

napriek všetkému opisuje veľmi poeticky, priam romanticky.27  

Manuálna práca má v Apolónovom prípade očistný charaktrer. Jedine prácou prostého 

pastiera mohol Apolón odčiniť svoj prečin. Apolónov príklad pracovitosti aj v tomto prípade 

môže ľuďom slúžiť za vzor ako prijať prácu za prostriedok svojho mravného zdokonaľovania 

sa. 

 

Záver 

 

Na záver môžeme povedať, že dôležitosť kultu boha Apolóna má svoje ťažisko 

predovšetkým v jeho funkcii veštca a tlmočníka vôle bohov. Apolón sa tak stáva bohom, 

ktorému bolo dané poznať osud ľudí a preto ich mohol najlepšie chrániť svojim veštným 

výrokom alebo priamym zásahom. Ako boh svetla, v neskoršom období stotožnený s bohom 

slnka, dokáže priniesť do temnej zloby sveta aspoň lúč svojho svetla a tak bdieť nad 

                                                 
24  TIBULLUS: Elégie, IV, 4, 25: „tunc te felicem dicet.“ 
25  Ibidem, I, 490–496  
26  OVIDIUS: Umenie milovať, II, 239 – 240  
27  TIBULLUS: Elégie, II, 3, 11–31  
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dodržiavaním morálnych zákonov sveta, prestúpenie ktorých prísne trestá. Príkladom svojej 

pracovitosti, ale aj prejavovaním svojich citov na druhej strane slúži prostému ľudu za vzor 

riešenia životných situácii. 

Takýmto spôsobom vnímali Apolóna aj rímski básnici, z diel ktorých sme v tejto práci 

vychádzali. Navyše u nich môžeme badať akýsi vývoj a posun v náboženských predstavách 

spoločnosti, ktorý sa u nich naplno prejavil. Zlatý vek rímskej literatúry je totiž aj zlatým 

vekom náboženského života v Ríme. V tomto období sa kult boha Apolóna tešil veľkej 

obľube. Boh sa prejavoval vo všetkých svojich funkciách.  

V cisárskom období poznačenom všeobecným úpadkom mravov i náboženského 

povedomia stráca svoju pevnú pozíciu v živote ľudí aj Apolón a je zatláčaný do úzadia. 

Dostáva miesto vysoko na oblohe, kde je jeho jedinou úlohou riadiť slnečný voz. Vtedy ešte 

netuší, že o pár rokov neskôr povedie svoje kone nebeskými výšinami poslednýkrát a navždy 

uviazne vo svete mýtov. 
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