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APOLÓN A JEHO MIESTO V STAROVEKÝCH DEJINÁCH  

A MÝTOCH 

                                             

Petronela SOPKOVÁ 

 

Apolón a jeho postavenie v starovekých dejinách a mýtoch. 

Cieľom mojej práce je priblížiť vznik kultu Apolóna a jeho prejavy v Antickej 

mytológii. Touto prácou chcem sprostredkovať informácie o živote Apolóna, jeho správaní, 

činoch ktorými si získal svoje postavenie v mytológii. Téma ma zaujala svojou večnou 

príťažlivosťou. Apolón hral v antickom vnímaní sveta a nebies významnú úlohu a stal sa 

hrdinom mnohých príbehov.  

Apolón, jeho vznik kultu a prejavy v antickej mytológii. 

  Apolón, syn Dia a jeho milenky Léty. Diova manželka Héra, z hnevu k  Léto a Diovi 

vyslovila kliatbu, že Léto nenájde kus pevnej zeme, kde by mohla porodiť. Len čo však 

vstúpila na délsku pôdu, stal sa zázrak: z hlbín mora sa vynorili dve skaly, ktoré zahradili 

ostrovu i Pythónovi ďalšiu cestu. Na hore Kynthe porodila potom dvojčatá – dcéru Artemidu 

a syna Apolóna.632  

Narodil sa na ostrove Délos, kam sa uchýlila jeho matka pred hadom s dračou hlavou 

Pýthónom. Svetlo sveta uzrel pod palmou ako sedemmesačný. Keď mal prísť na svet, zo 

všetkých strán priplávali labute, súvislým prsteňom obkolesili požehnaný ostrov a prekrásne 

spievali. Od tejto chvíle skaly Délu rozkvitli a naplnili sa radosťou a sviežou zeleňou. Tóny 

hudby a hymien vznášali sa k nebu v belaskavých kotúčoch tymianu. Davy pobožných 

vyznávačov Apolóna prichádzali k bielym chrámom, skrytým uprostred paliem, cyprusov 

a vavrínov. Themis ho kŕmila nektárom a ambróziou a v štvrtý deň požiadal Apolón o šípy 

a luk, ktoré mu dal hneď zhotoviť Hefaistos.  

 Keď Apolón vyrástol, vzniesol sa so svojimi zbraňami, zlatou lýrou a strieborným 

lukom, do výšin a zamieril do kraja, kde žil Pýthón, aby sa pomstil za prenasledovanie matky. 

Našiel ho v hlbokej úžľabine pod vrchom Parnassom, zasypal ho dažďom šípov a po krátkom 

boji ho zabil. Jeho telo potom zakopal do zeme, a aby po ňom nezostala ani pamiatka, zmenil 

doterajšie meno kraja Pýthó na Delfy. Na mieste svojho víťazstva založil potom svätyňu 

a veštiareň, aby v nej oznamoval Diovu vôľu.633 

                                                            
632 ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a hrdinovia antických báji. Bratislava: Mladé letá. 1980. s. 60. 
633 ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a hrdinovia antických báji. Bratislava: Mladé letá. 1980. s. 60. 
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Hoci bol Pýthón ohavný, bol božskou bytosťou. Apolón sa musel z jeho zabitia očistiť 

a tak na príkaz Dia v údolí Tempé na počesť Pýtha, boli pythijské hry. Apolón tam mal 

predsedať, aby sa očistil. Apolón však nepočúval Diov príkaz a išiel sa očistiť do Aigialeie 

v doprovode Artemidy. Pretože sa mu tam nepáčilo, odplával na Krétu do Tarrhy, kde obrad 

vykonal kráľ Karmanór. Po návrate do Grécka vyhľadal Apolón arkadského boha Pana, a keď 

ho Pan naučil vešteckému umeniu, zmocnil sa Apolón delfskej veštiarni a kňažku Pýthiu tu 

ponechal . Keď to počula jeho matka Léto, išla s Artemidou do Delf, tam v posvätnom háji, 

chcela vykonať obrat, ale zjavil sa tam obor Tityos, keď Apolón a Artemis počuli jej výkrik, 

šípi zasiali obra. Jeho otec Zeus, považoval pomstu za zbožnú. 634 

Apolón bol najkrajším z bohov. Vysoký, štíhly, svetlovlasý, mal dar večnej mladosti 

a prenikavé božské oči, ktoré videli ďaleko do hĺbok času a priestoru. Bol bohom veštiarní 

a proroctiev a odblesk jeho krásy ľudia hľadali v zlatej tvári slnka, ktorého bol pánom. Bol 

patrónom bardov, spevákov, básnikov, ktorých volali ,,Apolónovými deťmi“. Sám bol 

majstrom v hraní na lýre.635  

Ľudia ho uctievali z mnohých dôvodov. Bol bohom slnka a svetla, bez ktorých by 

nebol na svete život, a pôvodcom harmónie a krásy, bez ktorých by život nestál za mnoho. 

Chránil ľudí vo vojnách a nebezpečenstvách, zaháňal prírodné pohromy. Dával im zdravie, 

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

šípi prinášala mor. Apolón sa raz dokonca dal do súťaženia s Marsyom, ktorý bol 

vynikajúcim flautistom. Za sudcov si zvolili pastierov a pastierky, čo dozerali na svoje stáda 

na vrchu Nysa. Marsyas hral prvý a všetkých prekvapil. Jeho flauta pripomínala trilkovanie 

slávikov, žblnkot plamienkov, ďaleký hlas lesnej ozveny, šum búrky, akoby spievala 

pochvalnú hymnu na počesť prírody, ktorej dieťaťom a odchovanom bol nevzdelaný Marsyas. 

Už si bol istý víťazstvom, keď Apolón rozozvučal struny svojej zázračnej lýry. Hral a súčasne 

spieval. Prebúdzal v dušiach poslucháčov  radostné vzlety, sladkú túžbu, úprimný smútok. 

Sudcovia mu prisúdili víťazstvo. Vtedy Apolón chytil premoženého Marsya, priviazal ho za 

ruky na strom a za živa ho odral z kože. Marsyas zomrel a veľký plač sa rozľahol v hĺbkach 

lesov a hôr. Všetky horské bohyne a lesní bohovia prelievali za ním slzy, tak hojne, že sa 

z nich utvorila rieka, ktorú pomenovali jeho menom – Marsyas. Jedinému, komu sa nepáčila 

Apolónova hra, bolo kráľ Midas. On jediný hlasoval za Marsya. Apolón sa mu pomstil a dal 

mu oslie uši. Keďže nesvedčalo, aby mal kráľ oslie uši, tak ich skrýval pod čiapkou, ktorú 

                                                            
634 Porov: GRAVES, R.: Řecké mýty. Praha:  levné knihy KMa.2004. s. 72-73.  
635 PARANDOWSKI, J.: MYTOLÓGIA. Bratislava: TATRAN. 1980. s. 66-67. 
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nikdy nedával dole z hlavy. Jediný, kto poznal jeho tajomstvo, bol dvorný holič. Kráľ ho 

umlčal vyhrážkou trestom smrti. Holič sa bál smrti, ale zároveň si toto tajomstvo nechcel 

ponechať len pre seba. Chcel to niekomu povedať, a tak odbehol na morský breh, vykopal 

jamku, a do zeme zakričal z celej sily, že kráľ Midas má oslie uši. Na príkaz bohov na tom 

mieste narástlo tŕstie, celý lán tŕstia. A len čo zadul vietor, tŕstie sa začalo hýbať, šumieť 

a tento šum sa zlieval do hlasu, ktorý jednostaj opakoval: ,, Kráľ Midas má oslie uši!“ Po celej 

krajine tento šepot rozšíril, jedinou chybou kráľa bolo, že sa nevyznal dobre v hudbe.  

Apolón, hoci patril k najvyššej aristokracii bohov, rád sa zdržiaval na zemi. Mal tu 

svoje povinnosti aj dávne spomienky.636  

Pamätal ako raz ho vyhnali z Olympu, bol paholkom u kráľa Admétha v Tesálii, kde 

pásol stáda a vyhrával na píšťalke. Preto sa roľníci modlili k nemu, aby chránil ich dobytok 

pred vlkmi. Nebolo to pre neho ťažké, pretože v streľbe z luku sa mu nikto nevyrovnal. 

Vravelo sa, že jeho strely zasahujú nečakane a nenechávajú nijaké stopy, preto každú náhlu 

smrť pripisovali Apolónovmu hnevu. Bol ešte iba chlapec a už sa pokladal za 

neprekonateľného lukostrelca. Vysmieval sa dokonca Erosovi, bohovi lásky, a chvastal sa, že 

lepšie strieľa ako on. Eros sa nahneval a vyňal dva šípy, jeden bol šíp lásky a druhý nenávisti. 

Šíp lásky strelil do Apollóna a šíp nenávisti zasiahol plaché srdce Dafné. Keď sa Apolón 

priblížil k Dafné, tak utekala. Na brehu istého potôčika sa zdalo, že ju už chytí, ale ona sa 

obrátila s prosebnou modlitbou k matke Zemi, ktorá ju v okamihu premenila na vavrínový 

strom. Čudnou zhodou okolností sa každému, koho si Apolón obľúbil, prihodilo nejaké 

nešťastie. Raz sa Apolón spriatelil s mladým Hyakinthom, ktorého učil strieľať z luku a hrať 

na lýre. Medzitým sa Zefír, bôžik lahodného vetríka, tak zaľúbil do krásneho mládenca, že 

nemohol zniesť, ako Hyakinthos zanedbáva jeho spoločnosť kvôli olympskému bohovi. Preto 

keď Apolón hádzal diskom, Zefír náhlym závanom tak zmenil smer letu disku, že zasiahol 

Hyakintha smrteľným úderom. Márne sa mu Létin syn pokúšal vrátiť život pomocou 

liečivých bylín. Mládenec zomrel a z jeho krvi vyrástol kvet, ktorý sa dodnes volá hyacint. 

Ako boh hudby, poézie a kapelník olympského orchestra bol Apolón predstaveným 

múz, deviatich dcér Dia a Mnemosyny. Múzy bývali sa štyroch vrchoch, na boiótskom 

Helikóne a Parnase, kde vyviera posvätný kastálsky prameň, ale ich obľúbeným sídlom boli 

výšiny Pierie pod Olympom. Tam kvitli rozkošné lúky, ktorých sa nikdy nedotkla kosa, na 

                                                            
636 PARANDOWSKI, J.: MYTOLÓGIA. Bratislava: TATRAN. 1980. s. 68. 
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nich sa pásli stáda, patriace bohom. Gréci hovoria, že v horách Pierie majú pelech zlí 

duchovia, ktorí zatúlancov oslepujú šialenstvom a sáču do priepastí.637  

V neskorších časoch každej múze zverili jeden druh umenia a na sochách zobrazovali 

atribúty, aby sa dali rozoznať. Kalliopa (Krásnolíca), múza hrdinskej piesne, drží rydlo 

a tabuľku na písanie. Klio (Hlásajúca slávu), sa zaoberala históriou, držala zvitok pergamenu. 

Euterpé  (Radostná), patrónka lyriky, hrá na flaute. Tália (Rozkošná), múza komédie, ukazuje 

masku. Melpoméné (Spievajúca), je múzou tragédie – smutná maska. Terpsichora (Milujúca 

tanec), učí tancovať ľudí s lýrou v ruke. Erato (Zaľúbená), vyhráva ľúbostné piesne. Urania 

(Nebeská), nosí glóbus, pretože jej pripadlo hvezdárstvo. 

 Ako každý z bohov mal aj Apolón mnoho mileniek. U žien však nemal vždy šťastie. 

Jeho prvá láska, nymfa Dafné, sa mu premenila pred očami na vavrínový strom, aby sa pred 

ním zachránila, jeho dvorenie odmietli dokonca aj dve smrteľné ženy, Kassandra a Marpéssa. 

Z jeho potomkov sa najväčšími preslávili thrácky spevák Orfeus, ktorého mal s Múzou 

Kalliopou, ďalej boh lekárstva Asklépios, ktorého mu porodila nymfa Korónis, a Aristaios, 

syn nymfy Kyrény, ktorý naučil ľudí chovať včely a dobytok. Jeho synom bol aj hudobník 

Lionos, Héraklov učiteľ, a podľa niektorých i boh sobáša Hymén, pomocník bohyne 

Afrodíty.638 

Apolón bol najznámejší z gréckeho Olympu. Volali ho Záchrancom, pretože pomáhal 

ľuďom v utrpení, zachraňoval v nešťastí, odvracal smrť a zločincov zbavoval trestov. Bol 

lekárom duše aj tela, bol to boh útechy, láskavý a dobročinný. 

 V umení vystupuje Apolón ako ideál mladosti a mužskej krásy, bez brady, s bujnými 

kučerami, ktoré mu voľne splývajú na plecia, alebo vytvárajú zložitý účes, je to olympský 

elegán. Zvyčajne býva nahý, len občas má cez plece prehodenú chlamidu – krátky pláštik. Na 

chrbte nosí tulec plný zvonivých strieborných šípov, v ruke drží luk.639 V sprievode múz ho 

zasa vidíme (ako Kitharoda) v dlhom splývavom šate, vysoko prepásanom, s vavrínovým 

vencom na hlave a s lýrou v ruke. Vavrínový veniec býval odmenou básnikov a tento zvyk 

prežil antiku. Vidíme ho aj na hlave Petrarcu, aj poľského Janicia, pripomína ho aj označenie 

laureát.640 

 

 
                                                            
637 PARANDOWSKI, J.: MYTOLÓGIA. Bratislava: TATRAN. 1980. s. 69. 
638 ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a hrdinovia antických báji. Bratislava: Mladé letá. 1980. s. 60-61. 
639 NA tento jeho atribút odkazuje aj viacero antických prameňov, napr. HOMÉROS. Ilias, Bratislava : 
Slovenský spisovateľ, 1986. s. 380. 
640 PARANDOWSKI, J.: MYTOLÓGIA. Bratislava: TATRAN. 1980. s. 72. 
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 Pamiatky spojené s Apolónom.  

Najstarší, dodnes sčasti zachovaný dórsky chrám v Grécku je Apolónov chrám 

v Korinthe. Pochádza z polovice 6. storočia pred n. l. a stojí z neho sedem stĺpov. 

Architektom jeho najlepšie zachovaného chrámu v Bassách (v Arkádii) bol spolutvorca 

athénskeho Parthenónu Iktínos (v druhej polovici 5. Storočia pred n. l.). Spomedzi jeho 

chrámov, spravidla spojených s veštiarňami, treba však uviesť na prvom mieste delfský. Prvá 

jeho stavba zo 7. storočia pred n. l. padla roku 548 pred n. l. za obeť požiaru a druhá z konca 

6. storočia pred n. l. za obeť zemetraseniu, dnešné jeho neveľké a napriek tomu veľkolepé 

zvyšky pochádzajú až z tretej prestavby okolo roku 330 pred n. l. Rozlohou ho prevýšil chrám 

v Didyme pri Míléte zo 6. storočia pred n. l., spustošený roku 494 pred n. l. Peržanmi a potom 

znovu postavený. Z ostatných vznikol výstavbou a významom jeho chrám na ostrove Déle, 

v ktorom bola rokoch 478 – 454 pred n. l . pokladnica gréckych štátov združených v tzv. 

Délskom spolku, ďalej chrám v Rhode, v Selinúnte a Syrakúzach na Sicílii, v Kláre pri 

Kolofóne, v Miléte, v Alabande a Hierapoli. Spoločný chrám s Athénou mal v Argu. V Ríme 

mu postavili už koncom 5. storočí  pred n. l. chrám za Karmentskou bránou. Ďalší mu dal 

vybudovať roku 28 pred n. l. Augustus na Platíne. Pre zaujímavosť: ,,Apolónov chrám“ máme 

aj u nás: podľa plánov J. Kornhäusela ho postavili v rokoch 1817 – 1819 v zámockom parku 

v Lednici na Morave. 

Delfská veštiareň 

 Delfy ležia asi 200 km severozápadne od Atén, približne v zemepisnom strede Grécka, 

na južnom úpätí Parnasu nad Korintským zálivom. Bolo to jedno z najvýznamnejších 

náboženských stredísk a pútnických miest antického Grécka, preslávila ich najmä Apolónova 

svätyňa a veštiareň.641  

Názov Delfy sa objavuje už u Herakleita a v homérskom hymne na Artemidu.  Názov 

Delfy znamená skalná dutina. Je možné, že pomenovanie je podľa samotného boha Apolóna 

Delfínia. Podoba vyplýva z toho, že obidve slová pochádzajú od koreňa, ktorým je vyjadrená 

dutina: delfys – lono, delfís – rodiaca mláďatá.  Delfská veštiareň bolo slávne pútnické miesto 

a veštiareň v Apolónovom chráme pri starogréckych Delfách, na južnom úbočí vrchu 

Parnas vo výške 2 459 m. n. m. Prekrásne sú súčasti horského masívu Parnasu strácajúceho sa 

v oblakoch.642 Táto poloha má svoje kúzlo a pôvab, ale vzbudzuje aj strach. Zo severu ho 

obklopujú dve holé skaly, čnejúce sa do výšky 200 – 300 m, ktoré ako dva reflektory odrážajú 

                                                            
641 BROCKS, M. a kol.: Monumenty. Bratislava: Fortuna Print. 1993. s. 206 
642 Encyklopedie Antiky. Ed. Svoboda, L. Praha : Academia, 1974. s.136. 
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slnečné lúče. V staroveku ich nazývali Fedriades(Ligotavé). Západný štít má dnes 

pomenovanie Rodini,  ružový, východný Flembukos,  Plamenný. Z tohto štítu sa zhadzovali 

na smrť odsúdených svätokrádežníkov. V rokline pretínajúcej oba pahorky vyviera svätý 

prameň Kastalia. Tadiaľto, kotlinou Pappadia, pomedzi olivovníky stekajú v niekoľkých 

bystrinách aj dažďové vody do doliny, ktoré predeľuje často vyschýnajúci potok Parnas. 

Územie Delf bolo neraz postihnuté zemetrasením. Vytvorili sa tu jaskyne a skalné útesy, 

z ktorých vyvierali pramienky. Najdôležitejšie stredisko helenistickej doby, považované za 

stred sveta, nachádzal sa tu aj omfalos– „pupok sveta“. Pausaniás, ktorý v druhej polovici 2. 

storočia n. l. opisoval cestu po Grécku, rozprával o veštiarni zasvätenej bohyni Gé alebo Gai, 

ako aj Poseidónovi.643 Neskôr ju vraj Gaia odovzdala Temide, bohyni spravodlivosti a od nej 

ju vraj darom dostal Apolón. No poznáme tiež verziu, kedy Apolón si túto veštiareň 

,,vybojoval“.644 Príbehom veštiarne je, že Pýtia veštila iba raz do mesiaca, konkrétne 

siedmeho dňa, sediaca na trojnožke. Jeho veštiareň bola aktívna len raz v roku a slúžila len 

obyvateľom najbližšieho okolia, ktorí ako voľakedy ku Gai, prichádzali teraz k Apolónovi, 

aby získali rady v každodenných starostiach. Každoročne pribúdalo množstvo pútnikov. 

Pýthia už nestačila odpovedať, tak jej pomáhala druhá a tak neskôr aj tretia kňažka. Bolo 

nutné zaviesť tzv. poradovník. Ten čo prišiel do veštiarne musel najprv obetovať bohu pred 

Apolónovým chrámom ovcu, či iné zviera. Pred začiatkom veštby pokropil Apolónov kňaz 

ľadovou vodou mladého kozla alebo býka. Ak zviera ostalo pokojné, nemohlo sa v ten mesiac 

veštiť. Ak sa však vzpieralo, tak ho rituálne zabili a spálili na obetnom oltári. Tím, čo skúška 

dopadla dobre, prechádzali do úzkej miestnosti za cellou svätyne, do oikosu, kde čakali na 

veštbu. Otázky sa kládli ústne, alebo písomne a žreb rozhodol o poradí odpovedí. Ženy mali 

zakázané obracať sa na veštiareň, museli sa spoľahnúť na muža. Boli však aj dni, kedy boh 

zakazoval dávať odpovede, a tak aj sám Alexander Veľký odišiel bez odpovede. V 2. storočí 

n. l. Apolón raz v mesiaci udeľoval odpovede znovu iba ústami jednej kňažky. V najstarších 

časoch vyberali za Pýthiu mladé dievča, no praktickejšie bola staršia, cca 50 ročná z ľudu. 

Podľa tradície, predtým ako sadla na trojnožku musela podstúpiť prípravu: musela postiť, 

podstúpiť rituálny kúpeľ v kastálskej vode, omámiť sa dymom vavrínového a myrhového 

lístia a obliekli ju do dievčenských šiat. Keď už Pýthia upadla do tranzu a z úst sa jej začali 

vrhať veštecké slová, kňaz – prorok - proféla Nikandros – zapisoval jej  odpovede 

v hexametroch. Kňazom nerobilo problém upraviť veštby, ak išlo napríklad o rady do 

                                                            
643 PAUSANIÁS. 1973. CESTA PO ŘECKU I. Praha:  Svoboda. 1973. s. 277. 
644 GRAVES, R. Řecké mýty. Praha : KMa, 2004. s. 76. 
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manželstva a pod.  Na zimu Apolón Delfy podľa mýtu opúšťal a zdržiaval sa na severe, v 

kraji Hyperbojevcov, preto sa tri zimné mesiace neveštilo. Veštiarni v tej dobe 

vládol Dionýzos. Zámožní klienti však boli nepochybne vybavovaní individuálne a dostávali 

aj obšírnejšie odpovede. Tí chudobnejší sa museli uspokojiť s jednoduchším, žrebovacím 

typom veštenia, pri ktorom sa mohli pýtať len takým spôsobom, na ktorý sa dá odpovedať 

iba áno alebo nie. Či sa Pýtie zúčastňovali aj takýchto žrebovaní nie je celkom isté. Doložené 

príklady (napr. žrebovanie mien desiatich fýl za vlády Kleistena) je možné považovať za 

výnimky. Práve tam Pýthia zvestovala svetu, že preliať krv, hoci aj otroka, je vražda 

a vyžaduje si trest purifikácie, čiže náboženského očistenia. 

História Delf a veštiarne.  

Úsilie o moc nad Delfami mali grécke kmene, o vládu nad bohatstvom a vplyv nad 

Apolónovou veštiarňou. V 6. storočí pred n. l. sa hovorilo o špeciálnej politickej organizácii, 

tzv. Delfskej amfiktyonii. Bolo to združenie národov. Apolónovi kňazi sa usilovali o udržanie 

úplnej nezávislosti posvätného územia pod protektorátom hromadnej inštitúcie. Jednotlivé 

mestá ako Korint, Siyón, Klazomeny, začínajú stavať pri svätyni svoje pokladnice na 

uschovanie votívnych darov. V roku 548 pred n. l. vypukol vo svätyni požiar. Kňazi sa ihneď 

púšťajú do znovuvýstavby, nakoľko je veľmi nákladná, oprava sa spomaľuje. Až v roku 513 

pred n. l. rod Alkmeónovcov, vyhnaný z Atén sa snaží zhromaždiť prostriedky na opravu. 

Peniaze zbierali aj z blízkeho Egypta a Malej Ázie. Podarilo sa im zohnať 300 talentov. 

Každý, chudobný, či bohatý, otrok alebo vládca sa chceli podieľať na oprave svätyne. 

Začiatok 5. storočia pred n. l. znamená prelomové chvíle pre celé Grécko, dôvodom bol 

perzský vpád. Nastáva obava o veštiareň. Po bitke pri Maratóne kladú Aténčania Apolónovi 

pred svojou pokladnicou votívne dary z vojenskej koristi a budujú zároveň veľkú skupinu 

sôch pri Svätej ceste. V 4. storočí pred n. l. prebieha spor obyvateľov Fokidy s Delfskou 

amfiktyoniou (politický spolok miest združených okolo svätyne). Amfiktyonia sa obrátila 

o pomoc na Filipa Macedónskeho, ktorý zaútočil na Grécko a zvíťazil. S úpadkom vlády 

Alexandra Veľkého sa skončila aj vláda Macedóncov. Ich vystriedali Aitólovia a neskôr 

Rimania. Rimania im proklamovali nezávislosť, ale v skutočnosti boli pod rímskou kontrolou. 

V roku 109 pred n. l. Grécko ohrozujú Tráci a Galovia. Tráci v roku 91 pred n. l. vážne 

poškodili Apolónovu svätyňu. Sulla okradol Delfy o bohatstvo a odváža si bohatú korisť 

v roku 86 pred n. l. Veštiareň sa nemôže povzniesť z úpadku. Aj Nero sľuboval obnovu 

veštiarne, a vôbec mu neprekážalo neskôr vylúpiť asi 500 sôch na posvätnom území. Za vlády 
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Hadriána a Herodesa Attica, Delfy zaplavujú darmi a novými pomníkmi. Šíriaci skeptizmus 

odsudzuje Delfy na nezadržateľnú skazu. Kresťanstvo dokončilo zvyšok.645  

Apolónova svätyňa. 

Nachádza sa približne v strede Apolónovho hieronu.  Do Apolónovho priestoru sa 

vstupovalo po Svätej ceste. Okraje boli lemované víťaznými pomníkmi jednotlivých 

mestských štátov. Tak boli rozostavané Atény, Sparta, Téby. Severovýchodný roh terasy 

zaberá veľký Apolónov oltár, čnejúci 3 metre nad cestou. Má tvar obdĺžnika 8,5 x 2,2 m 

s troma schodmi z čierneho kameňa. Tento oltár darovali Apolónovi obyvatelia ostrova Chois 

okolo roku 518 pred n. l. Pred svätyňou sa týčila socha Aemilia Paulla, víťaza nad 

macedónskym kráľom Perseom pri Pydne roku 167 pred n. l. Pod rímsou sokla sa vinul bas 

reliéfový vlys, zobrazujúci jednotlivé epizódy jazdeckej bitky, ktorá rozhodla o víťazstve 

Rimanov. Jeho hodnota spočíva skôr v ikonografických detailoch, pomocou ktorých sa 

umelec usiloval charakterizovať vojská zúčastnené na bitke. Od severu sa opierala 

o stylobatom (podstavec, z ktorého sa dvíhajú stĺpy) priamo o skalu, od juhu ju podopierali 

mohutné, 4 m vysoké základy zosilnené spomínanou veľkou terasou. Svätyňa mala pôdorys 

dórsky peripteros a hexastylos. Mala tak 6 stĺpov na východnej aj západnej strane, po pätnásť 

stĺpov po stranách, od severu a juhu a okrem toho dva stĺpy v antách pronaa a opistodomu. 

Stĺpy a steny boli z tufu (mäkkého kameňa), pokryté šťukou. Na východnej strane, pri 

vstupnej rovinke, bola predsienka – pronaos. Na jej stenách sa dali čítať výroky Siedmych 

mudrcov. Stála tam aj socha Homéra. Nad dverami vedúcimi do sály bol tajomný znak 

v podobe písmena E (epsilon) z dreva a bronzu, ktorý darovali Aténčania. V celle rozdelenej 

dvojitým stĺporadím na tri lode, horel večný oheň. Vedľa neho bol umiestnený Poseidónov 

oltár, sochy Park a Apolóna Moirageta – vodcu Moir, ako aj Paidrasová železná stolička. Za 

cellou bol adyton. Bola to pravdepodobne podzemná sieň, v ktorej stál slávny omfalos, 

Apolónova socha, Dionýzov sarkofág a veci ako Pýthiina trojnožka, stojaca nad skalnou 

puklinou zvanou chasma, z ktorej vraj vystupovali omamné výpary. Na konci bola studňa. 

Adyton mal vraj v strope otvor, ktorým unikal dym a výpary. K adytonu priliehal oikos 

(čakáreň). Svätyňa vznikla v čase od roku 369 do 321 pred n. l. Pretrvala do konca staroveku. 

Delfský temenos, rozmiestnenie chrámových budov. I - Apolónov chrám, II - Amfiteáter; 

rozličné menšie budovy slúžili hlavne ako sklady pre chrámové poklady, rozdelené podľa 

miesta pôvodu. 

                                                            
645 ČEŠKA, J. 2000. Zánik antického světa. Praha : Vyšehrad, 2000. s. 200. 
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Plán Apolónovho hieronu. 

 

 

Apolónove sochy 

 Z Apollónových antických sôch vyniká predovšetkým tzv. Apollón Belverderský, 

,,vzor mužskej krásy“, rímska kópia gréckeho diela z druhej polovice 4. storočia pred n. l. 

pripisovaného Leócharovi, ďalej Apollón Múságetés (,,Apollón vedúci múzy“), rímska kópia 

originálu asi z polovice 4. storočia pred n. l. pripisovaného Skopovi. Apollón Sauroktonos 

(,,Apollón zabíjajúci jaštericu“), kópia Práxitelovho diela z druhej polovice 4. Storočia pred n. 

l., a Apollón Kitharódos (,,Apollón s kitharou“), rímska kópia gréckeho originálu asi 

z polovice 3. storočia pred n. l. Všetky tieto sochy sú dnes vo Vatikánskom múzeu.646  

                                                            
646 ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava: Mladé letá. 1980. s. 488. 
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Ďalšie sú v neapolskom Národnom múzeu. Medzi najlepšie vyobrazenia patrí Apollón 

zo západného štítu Diovho chrámu v Olympii a mramorový Apollón vyhotovený v 2. storočí 

n. l. podľa Kalamidovej sochy z čias okolo roku 450 pred n. l., nájdený v roku 1862 

v Dionýzovom divadle po Akropolou. Približne rovnako staré sú aj etruské sochy Apollóna, 

známy je Apollón Vejský z konca 6. storočia pred n. l. Apollónovým menom sa označovali 

donedávna aj rozličné archaické sochy mladých mužov (kúros - v archaickom gréckom 

sochárstve socha stojaceho nahého mladíka, predstavujúca neportrétne zobrazenie víťazov 

v atletických olympijských zápasoch), poväčšine neprávom. 

 

Rôzne zobrazovania boha Apolóna: 

 Apolón Belverderský – plastika, ktorá môže mať bronzovú podobu, či mramorovú. Ide 

o zobrazenie Apolóna, ako vzoru mužskej krásy. Na soche sú viditeľné jeho atribúty. 

Typické krásne telo, vavrínový veniec, luk, šípy, had. Je nahý a má prehodený pláštik cez 

ramená. 

  Apolón Múságetés – mramorová socha,  zobrazený s lýrou, ako sprevádza nymfy, je 

zahalený, ako atribút je tu líra a vavrínový veniec. 

 Apolón Sauroktonos – bronzová aj mramorovú plastika. Typické je nahé telo, na hlave 

vavrínoví veniec. Môžeme tu vidieť jaštera, ktorý pripomína symboliku so zabitím 

Pýthóna. 

 Apolón a Dafné – mramorová plastika, ktorej tvorcom je Gian Lorenzo Bernini, na ktorej 

je  zobrazený útek nymfy Dafné pred Apolónom, pričom sa premieňa na vavrínový strom. 

 Apolón Piombino – bronzová socha, nadmerných veľkostí. Oči chýbajú, pravdepodobné 

je, že oči boli z kostí alebo slonoviny.  

 Apolón s amorkom – využitý ej kararský mramor, ktorý je dokonalej kvality. Výška 130 

cm. Apolón sa opiera pravou rukou o lýru, na ktorej sedí amorko, v ľavej ruke drží pláštik. 

Na hlave má typický atribút vavrínový veniec. 

 Apolón a nymfy – je mramorová socha, ktorá zobrazuje bežné črty Apolóna a nýmf, 

Apolón miloval ženy a aj tri z nýmf mu dali potomkov. 

 

ZÁVER 

Po štúdiu viacerých publikácií, textov a iných materiálov o Apolónovi možno 

konštatovať, že informácie ktoré o ňom máme nie sú celkom jednoznačné. Vo viacerých 

prípadoch si dokonca sčasti, alebo úplne odporujú. Jeho zobrazovanie je rôzne, pričom 
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variačná škála sa líši nielen v rámci jednotlivých období, ale aj kultúrnych okruhov, národov 

a pod vplyvom prostredia, obklopujúceho antický svet. Ako v textových častiach 

publikáciách, tak aj v rámci prezentovaných sochárskych diel sú nám poskytované rozmanité 

pohľady.  

Našim cieľom bolo niektoré základné poskytnúť informácie o pamiatkach, ktoré sú 

spájané s kultom boha Apolóna. Okrem architektonických pamiatok sme sa zamerali aj na 

známe a často prezentované sochárske zobrazenia tohto božstva. Najmä v rámci nich, rovnako 

ako pri ich celkovej interpretácii, je zreteľný značný rozdiel v zobrazovaní. 

Apolón ako božstvo, je svojim kultom i literárnymi, umeleckými a architektonickými 

pamiatkami, ktoré sa s ním spájajú stále dostatočne zaujímavý pre mnohých bádateľov. Aj 

napriek ich dlhodobému úsiliu sme však toho názoru, že stále zostáva dostatok príležitostí na 

výskum a analýzu výsledkov vo viacerých oblastiach nielen hľadania pravdy a starovekom 

svete, ale aj na ich prepojenie so súčasnou spoločnosťou.  Ponúka široké spektrum informácií, 

ktorým je možné venovať pozornosť. Aj preto má stále význam sa venovať antike, keďže nám 

ponúka rôzne pohľady a ponuky literárnych, filmových, či divadelných spracovaní. Antické 

osudy sa opakujú a dá sa z nich poučiť.  
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