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Hermes vo vybraných dielach antických autorov 

 

Jana BECKOVÁ 

 

Problematika, či otázky súvisiace so skúmaním antickej mytológie a jej prejavov, 

predstavujú už celé stáročia veľmi vďačný inšpiračný námet pre historikov, umelcov, 

kunsthistorikov a spisovateľov. I keď najväčšej pozornosti sa tešia spravidla hlavné božstvá, 

najmä Zeus, Héra či Afrodita, čo je celkom prirodzené, nemenej zaujímavé sú aj ostatné 

postavy božského panteónu. Napríklad Hermes bol už od počiatkov svojho kultu božstvo plné 

paradoxov. Pastieri ho síce označovali za ochrancu svojich stád, ale rovnako sa pod jeho 

ochranu dostali tiež zlodeji týchto stád, či zlodeji vo všeobecnosti. 

Od boha ciest sa odvíjajú aj jeho ďalšie funkcie. Ako boží posol bol Hermes vždy 

spájaný s pohybom, cestami a otvorenými priestranstvami. Keďže sú na cestovanie odkázaní 

tiež obchodníci, dohliadal Hermes nie len na obchodné cesty a uzatváranie zmlúv, ale aj na 

obchod vo všeobecnosti. V neposlednom rade je to tiež vynikajúci rečník, schopný meniť 

a nadväzovať kontakty, cestovateľ so zmyslom vynájsť sa v akejkoľvek situácii, čo mu 

vynieslo nie len označenie zakladateľa obchodu, ale aj kultúry ako umenia komunikácie 

a ľudského porozumenia.317 Pre už spomínanú dvojtvárnosť má však Hermes aj vo sfére 

obchodu protiklad, keď zároveň ochraňuje všetkých podvodníkov, s čím sa spája aj prisúdenie 

mu vynálezu hry v kocky, pri ktorej hazardní hráči počas stávok vzývali jeho meno.318 

Hermova výrečnosť sa uplatnila pri ochrane rečníkov, tlmočníkov a zápasníkov v palaistrách 

a gymnáziách.319 Mýty tiež pripisujú Hermovi viacero vynálezov. Pomohol trom sudičkám 

zostaviť abecedu, vynašiel astronómiu, tónovú stupnicu, pästný zápas a gymnastiku, miery 

a váhy, šľachtenie olivových stromov a naučil bohov ako rozložiť oheň za pomoci trenia 

drievka v drevenej podložke. 

Počiatočné miesta Hermovho uctievania sa nachádzajú v jeho mytologickom domove 

– Arkádii, tiež však v Atike, a na ostrovoch Imbros, Lémnos a Samothráké. Odtiaľ sa 

postupne šíril aj do ďalších oblastí Stredomoria, až bol napokon uctievaný všade.320 

Archeologické nálezy z týchto oblastí dokladajú Hermov kult už v druhom tisícročí pred n. 

                                                            
317 VERNANT, J. – P. – ed.: Řecký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2005. str. 234. 
318 MAGDOLEN, D. a kol.: Mytológia : Ilustrovaný sprievodca svetovými mýtmi a legendami. Bratislava: 
Perfekt, 2006. str. 191.  
319 Výraz palaister označovalo pôvodne v Grécku iba ihriská, kde sa zápasilo, neskôr sa tento výraz stal 
synonymom k slovu gymnasion. Pozri aj: LÖWE, G. - STOLL, H. A.: ABC Antiky. Praha : Orbis, 1974. str. 181. 
320 LÖWE, G. - STOLL, H. A.: ABC Antiky. Praha : Orbis, 1974. s. 95. 
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l.321 Pastieri uctievali Herma najskôr v podobe hromady kamenia, odkiaľ zrejme pochádza aj 

svetský pôvod jeho mena. Slovo herma322 sa totiž spravidla spájalo s kamennou mohylou 

používanou na označovanie ciest alebo hraníc.323 Z tohto jednoduchého označenia sa 

postupne vyvinula hermé alebo hermovka, kultová socha v podobe stĺpika či hranolu. 

V hornej časti spočívala dvojtvárna podobizeň božstva, ktoré hľadelo súčasne dopredu 

i dozadu. Zobrazenie dotváral pre pastierov neodmysliteľný kamenný falus označujúci božskú 

plodivú silu, ale aj územie svojej moci. Význam hermoviek nie je celkom jasný, hoci sa 

odhaduje, že pôvodne šlo o hromady kameňov ležiacich pri cestách. 

Do oficiálneho kultu samotný Hermes prenikal málo, avšak jeho slávnosti sa 

vyznačovali istou špecifickosťou. V Tanagre v Boiótii bol známy ako „ten, ktorý prináša 

barany“ a vo Farách v Achaii mu boli zasvätené ryby.324 V krétskej Kydónii sa slávili 

Hermaia, ktoré mali podobný charakter ako Krónia či rímske Saturnálie, kedy si na jeden deň 

vymenia postavenie páni a sluhovia v jednom dome. Na ostrove Samos boli zase povolené 

krádeže v deň slávností Herma – Darcu radosti (Charidotés). V Athénách sa počas konania 

Anthestérií325, prinášala v tretí deň, nazvaný Chytroi – slávnosť hrncov, obeť Hermovi 

v podobe rôznych varených plodov. Tie boli chápané ako pokrm určený pre mŕtvych, preto sa 

ich nikto zo živých nesmel ani dotknúť.326 

Pôvodne bol v pastierskych predstavách popisovaný ako starší muž s bradou, fúzami 

a vztýčeným falusom. V bežnom živote zasa znázorňovaný v podobe hromady kameňov, na 

ktorých stála soška boha, pričom súčasne ohraničovali pozemok. Postupne mu preto okrem 

ochrany pastierov a stád pripadla tiež úloha strážcu hraníc. 

V klasickom období sa jeho zobrazovanie ustálilo v podobe dieťaťa či mladíka.327 

Napríklad na vázach z etruskej osady Caere je Hermes zachytený v ľudovom uštipačno-

úsmevnom podaní, ako dieťa ležiace nehybne v kolíske pred svojimi rodičmi, ktorí sa hádajú 

s Apollónom ohľadne odcudzeného stáda.328 Zobrazovanie v podobe dieťaťa neznamenalo 

automaticky menšiu božskú moc, na čo odkazujú aj mytologické predstavy, kde Hermes už 
                                                            
321 MAGDOLEN, D. a kol.: Mytológia : Ilustrovaný sprievodca svetovými mýtmi a legendami. Bratislava : 
Perfekt, 2006. str. 191. 
322 Tiež hermot alebo hermakis. Pozri aj: HOŠEK, R.: Náboženství antického Řecka. Praha : Vyšehrad, 2004. str. 
60. 
323 MAGDOLEN, D. a kol.: Mytológia : Ilustrovaný sprievodca svetovými mýtmi a legendami. Bratislava : 
Perfekt, 2006. str. 189. 
324 GRAVES, R.: Řecké mýty. Praha : Levné knihy KMA, 2008. str. 386. 
325 Trojdenné slávnosti pomenované podľa 8. mesiaca antického kalendára, pôvodne šlo o slávnosti mŕtvych. 
Pozri aj: LÖWE, G. - STOLL, H. A.: ABC Antiky. Praha : Orbis, 1974. str. 19. 
326 HOŠEK, R.: Náboženství antického Řecka. Praha : Vyšehrad, 2004. str. 62. 
327 HOŠEK, R.: Náboženství antického Řecka. Praha : Vyšehrad, 2004. str. 60-61. 
328 HOŠEK, R.: Země bohů a lidí : Pohledy do Řeckého dávnověku. Praha : Svoboda, 1972. str. 62. 
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v prvých dňoch po narodení vykonával zázračné činy a disponoval dvoma základnými 

vlastnosťami (ľstivosť a pohyblivosť), ktoré sa spájali so všetkými jeho ďalšími božskými 

funkciami. 

V predošlom texte sme už spomenuli, že na starších vyobrazeniach mal Hermes 

v úlohe ochrancu pocestných často fúzy alebo bradu a neodmysliteľný guľatý klobúk petasos. 

Zobrazovanie dopĺňala dlhá tunika, okrídlené sandále a pútnická palica. Až od konca 5. stor. 

pred n. l. sa Hermes vyobrazuje ako štíhly atletický mladík, často úplne nahý, v postoji 

rečníka alebo v pohybe, zdôrazňujúc tak jeho postavenie posla bohov. Ako boh šťastia alebo 

obchodníkov, mohol na vyobrazeniach tiež držať v ruke mešec peňazí.329 

Hermovi býva taktiež pripisovaný vynález sýrnixu, respektíve takzvanej Panovej 

flauty, ktorú vymenil s Apollónom za zlatú palicu, potrebnú pri strážení stáda. Jedného dňa 

mal práve touto palicou odtrhnúť od seba dva zápasiace hady, ktoré sa mu potom okolo nej 

obtočili.330 Hermes takto získal ďalší zo svojich často zobrazovaných atribútov – kérykeion- , 

ktorý sa podľa Parandowského preniesol do súčasnosti v podobe biskupskej palice 

v gréckokatolíckej cirkvi331.  V samotnom starovekom Grécku a Ríme sa zároveň stal 

symbolom poslov. Aj táto palica niesla na vrchu typický symbol krídel obohatený o oko 

prozreteľnosti.332  

Značná časť bádateľov sa v súčasnosti pokúša doplniť mozaiku znalostí o antickej 

mytológii a náboženských predstavách pomocou nových archeologických objavov či 

interpretáciou jeho zobrazení prostredníctvom platík a malieb. Našou snahou je však skôr 

priniesť niekoľko pohľadov na túto nesporne zaujímavú postavu cez pôvodné staroveké 

písomné pramene.  

   

Homér: Ílias 

Ílias nie je na rozdiel od Odysseiy eposom cesty, ale opisuje predovšetkým svet hrdinov 

s ústrednou postavou Achillom. Svet Illiady teda nie je svetom Herma a poskytuje o ňom aj 

menej informácii. Vo funkcii Diovho posla ho nahradí Iris, čo ale neznamená, že Hermes 

nebol vo všeobecnosti vnímaný ako posol bohov. Iris bola okrídlená bohyňa dúhy, ktorá má 

prístup aj do podsvetia či morských hlbín, spája nebo a zem, no na rozdiel od Herma príkazy 

                                                            
329 NEŠKUDLA, B.: Encyklopedie řeckých bohů a mýtů. Praha : Libri, 2003. str. 106. 
330 Podľa Gravesa ide o mylnú interpretáciu a Hermesova palica obsahovala pôvodne dve heraldické stužky. 
Stotožnenie s hadmi malo byť odvodené až v súvislosti s Hermesovou funkciou Hádovho posla. Pozri aj: 
GRAVES, R.: Řecké mýty. Praha : Levné knihy KMA, 2008. str. 80. 
331 PARANDOWSKI, J.: Mytológia. Bratislava : Tatran, 1980. str. 78. 
332 NEŠKUDLA, B.: Encyklopedie řeckých bohů a mýtů. Praha : Libri, 2003. str. 105. 
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bohov nevykonáva, iba ich doručuje.333 S Hermom sa v diele stretávame na niekoľkých 

miestach. Prvýkrát na mieste, kde sa smrťou presiaknutá Iliada stretáva s opačnou situáciou, 

náhodným životom. Ide o popísanie splodenia hrdinu Eudóra, za ktorého otca bol považovaný 

Hermes. 

Väčšinu deja sa tento antický boh drží mimo hrdinského diania, čo ale neznamená, že 

sa tak znižuje jeho dôležitosť. Jazyk eposu ho totiž často označuje ako Argovraha, pričém 

odkazuje na mýtus o Diovej milenke Ió. Hermes ju na Diov príkaz zachránil pred Hériným 

hnevom tým, že zabil jej strážcu – stookého obra Arga. 334 

Hermes sa tiež zúčastní bitky bohov, kde sa mu protivníkom stáva stará a uctievaná 

bohyňa Léto, matka Apollóna. Tým, že s ňou odmietne bojovať preukazuje svoju uvážlivosť 

a dôvtip a zároveň sa jeho zručnosťou stáva antihrdinský čin – útek. Hermes je božstvom, 

ktoré majstrovsky ovláda klamstvá a krádeže, čo v diele dvakrát využije v prospech bohov 

i ľudí. Prvýkrát pri únose Área, zviazaného reťazami v sude a druhýkrát sa predmetom 

krádeže stáva mŕtve telo Hectora, čím sa celé finále knihy podriaďuje Hermovi.335 Zeus ho 

posiela za Priamom, ktorý už je v tej dobe na ceste po telo svojho syna, avšak nie ako božieho 

posla, ale v inej úlohe ako sprievodcu. Prirodzene, Hermes využije svoju božskú moc aj ľstivú 

myseľ, keď síce splní požiadavku, ktorá na neho bola kladená, ale osobitým spôsobom. 

Nepredstavuje sa Priamovi ako boh, ale ako ľudský mladík a v tábore Achájcov využije svoje 

umenie neviditeľnosti. Predchádzať si starca vo forme mladíka, aby ho tak mohol priviesť na 

zlodejské chodníčky, je Hermovou typickou šibalskou črtou. Jeho úlohou v Iliade je zastávať 

post mladého, pekného, priateľského, a zlodejského sprievodcu, ktorý vlastní čarovné zlaté 

topánky, schopné transportovať ho cez pevninu i moria a má magickú moc, ktorou uspáva 

a zase prebúdza ľudí. Už tu teda nesie známky aj svojej ďalšej úlohy, kedy sa ako zvodný, ale 

smrtiaci Psychopompos stáva sprievodcom duší do podsvetia.336 

 

Homér: Odysseia 

Ako sme už spomínali, Odysseia sa označuje za epos cesty, avšak Odyssea by sme 

nemali vnímať ako cestovateľa, ale ako pútnika. Premiestňuje sa síce z miesta na miesto, no 

činí tak iba v závislosti na svojej existenčnej situácii a jeho cieľom je dosiahnuť návrat do 

                                                            
333 NEŠKUDLA, B.: Encyklopedie řeckých bohů a mýtů. Praha : Libri, 2003. str. 124. 
334 KERÉNYI, K.: Hermész, a lélekvezetö. Budapešť : Európa Könyvkiadó, 1984. str. 12. 
335 KERÉNYI, K.: Hermész, a lélekvezetö. Budapešť : Európa Könyvkiadó, 1984. str. 13. 
336 KERÉNYI, K.: Hermész, a lélekvezetö. Budapešť : Európa Könyvkiadó, 1984. str. 14. 
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Itaky.337 Hermes naopak chráni a sprevádza tých, ktorí sa ocitnú na ceste, ale nikdy sa nestáva 

vodcom, ktorý ich vedie domov, tak ako Odysseus svojich mužov. Hermesovo spojenie 

s cestami má súvis s nepretržitým pohybom, ktorý sa často odráža aj v jeho zobrazovaní, a to 

aj v prípade, že sedí.338 Preto v epose Hermes nevystupuje ako Odysseov ochranca, ale 

zastupuje ho Zeus, boh ktorý sa spája s nebom a zemským povrchom. Toto všetko však dáva 

vyniknúť inej a zrejme aj známejšej Hermesovej úlohe božieho posla. Už v prvom speve Zeus 

označuje Herma za svojho posla, keď hodnotí osud Aigisthosa, Agamemnonovho bratanca. 

Rovnako Athéna vzápätí radí Diovi, aby vyslali Herma ku Kalypsó s príkazom prepustiť 

Odyssea. 

Hermes sa celkom prirodzene objavuje v Odyssei na mnohých zlomových miestach, 

a to práve vo chvíli, keď je atmosféra eposu napätá a plná bezútešných možností.339 Túto 

skutočnosť reprezentuje napríklad Odysseov rozhovor s Alkinoom, v ktorom hrdina opisuje 

udalosti tesne pred návštevou domu čarodejnice, kam sa vybral oslobodiť svojich druhov. 

Odysseus neprejavuje žiadne známky prekvapenia pri stretnutí s bohom ako keby išlo 

o celkom prirodzený, či bežný sled udalostí a pokojne prijíma zázračnú bylinu proti čarom 

Kirké i Hermesove rady. 

Jediným miestom, kde Homér označuje Herma ako sprievodcu je smutný, ale záoveň 

harmonický záver hrdinskej existencie v podobe smrti Penelopeiných nápadníkov. Hermes sa 

tu predstavuje v úlohe „povolávača“ duší pred pohrebom, aby ich nenásilne odviedol na 

vzdialené lúky „na druhej strane“340 Dielo popisuje Herma v úlohe Psychopompa ako toho, 

kto neuškodí nešťastným dušiam. Jeho prítomnosť zjemňuje obávanú pomstu Odyssea, tak 

ako predtým v Ílias upokojil svojou prítomnosťou hnev Achilla. Odyssea teda môže byť 

chápaná ako epos, ktorý sa nezameriava len na hrdinské putovanie, ale tiež na prítomnosť 

smrti, ktorá životom neustále preniká.341 

Epos taktiež obsahuje mýtus o Hefaistovom odhalení nevery Afrodity s Áreom. 

Hermes napätú situáciu odľahčuje, odpoveďou na Apollónovou otázku, či by sa zdráhal ležať 

pred zrakmi všetkých vedľa krásnej bohyne namiesto Área. Hermes pri pohľade na Afroditino 

nahé telo priznal, že aj keby tam bolo trikrát toľko sietí, skutočne by mu to nevadilo. Tento 

mýtus sa už v stredoveku stal predmetom kritiky Zoila z Amfiopolu. Podľa neho sa Homér 

vysmieva z bohov, práve tým že Hermes svojim želaním vzdoruje príkazom svojho otca Dia. 
                                                            
337 KERÉNYI, K.: Hermész, a lélekvezetö. Budapešť : Európa Könyvkiadó, 1984. str. 14. 
338 KERÉNYI, K.: Hermész, a lélekvezetö. Budapešť : Európa Könyvkiadó, 1984. str. 20.  
339 KERÉNYI, K.: Hermész, a lélekvezetö. Budapešť : Európa Könyvkiadó, 1984. str. 22. 
340 KERÉNYI, K.: Hermész, a lélekvezetö. Budapešť : Európa Könyvkiadó, 1984. str. 16. 
341 KERÉNYI, K.: Hermész, a lélekvezetö. Budapešť : Európa Könyvkiadó, 1984. str. 17. 
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Tieto verše tak boli z niektorých stredovekých rukopisov vypustené.342 Na dvoch miestach 

tiež epos odkazuje na Hermov kult. V prvom prípade v sieni Alkinoovho paláca: „Našiel tam 

faiáckych vodcov a vládcov, jak s pohármi v ruke bystrozrakému vrahovi Arga konali obeť; 

chceli ísť spať a Hermovi napokon vzdávali obeť.“343 a druhýkrát po Odysseovom príchode 

do Itaky a pobyte s pastierom Eumaiom: „Rozrezal mäso a potom ho rozdelil na sedem 

dielov: jeden odložil nymfám a Hermovi, synovi Maie, keď sa prv pomodlil k nim, a ostatné 

rozdelil chlapom.“344 

 

Sofokles: Sliediči 

Sliediči patria medzi satyrské drámy, v ktorých satyrovia tvoria chór a prevláda tu 

komický prvok. Hlavnými postavami sú Apollón Foibos345, Hermes v podobe dieťaťa, horská 

nymfa Kyllené a Silénos, ktorý v antickej mytológii predstavuje ducha divokého života. Často 

sa objavoval v spojitosti s Dionýzom ako jeho vychovávateľ alebo člen jeho sprievodu 

a označovali ho tiež za syna Herma alebo Pana. V prípade Sliedičov ide o jeho typické 

využitie v attickej dráme ako komickej postavy.346 

Hra začína v momente, kedy Apollón zistí krádež stáda a keďže sa mu ho samému 

nepodarí nájsť, vyhlási bohatú odmenu, pre toho, kto ukradnuté kravy nájde a privedie mu ich 

naspäť. Na jeho výzvu zareagujú Silénos so satyrmi a pri hľadaní na hore Kyllené zistia, že 

v podzemí ktosi hrá na neznámy hudobný nástroj. Aby vypátrali pôvodcu tohto zvuku, začnú 

robiť hluk, na ktorý vyláka nymfu Kyllené. Sofokles ju v hre využíva namiesto Hermesovej 

matky Maie. Nymfa prezradí satyrom, že sa nedávno narodil nadaný chlapec, ktorého opatruje 

a že ten tajomný hudobný nástroj je lýra, ktorú Hermes sám vynašiel. Odmieta akúkoľvek 

spojitosť medzi Hermom a strateným stádom. Silénos ani satyrovia sa však už nenechajú 

odradiť od tejto stopy, pretože práve popis lýry, konkrétne využitie hovädzej kože, ich 

navedie na spojitosť medzi krádežou a Hermom. Zavolajú teda Apollóna, ktorý na rozdiel od 

homérskych hymnov, nevchádza do jaskyne, ale vyzve Herma, aby sa ukázal. V Sofoklovom 

spracovaní mýtu sa s Hermom po prvýkrát stretávame až na tomto mieste. Už prvé jeho slová 

poukazujú na jeho povesť ochrancu klamárov, keď sa rovnako zmätene ako nevinne pýta 

Apollóna, čo ho tu privádza, využívajúc pri tom postavenie bezmocného dieťaťa: „Uváž 

                                                            
342 HOMÉROS.: Odysseia. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986. str. 369. 
343 HOMÉROS.: Odysseia. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986. str. 104. 
344 HOMÉROS.: Odysseia. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986. str. 220. 
345 Označenie Foibos (lat. Phoebus, Žiariaci) odkazuje na Apollónovo spojenie so svetlom alebo slnkom. Pozri 
aj: NEŠKUDLA, B.: Encyklopedie řeckých bohů a mýtů. Praha : Libri, 2003. str. 34. 
346 NEŠKUDLA, B.: Encyklopedie řeckých bohů a mýtů. Praha : Libri, 2003. str. 200. 
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predsa: či podobám sa honcovi dobytka, či vyzerám ako silák vidiecky?“ 347 Apollón sa 

nenechá odradiť Hermovou zásterkou a podporovaný Silénom trvá na svojich obvineniach.  

Druhá časť hry, ktorá sa nezachovala, je doplnená podľa odhadu. Apollón postupne stráca 

trpezlivosť, ale v okamihu, keď schmatne Herma, aby ho vzal zodpovedať sa na Olymp, 

vypadne malému bohovi z plienok lýra a začne na nej hrať a spievať pri tom. Apollón je 

očarený zvukom nástroja a Hermes sa mu ku krádeži stáda priznáva, pričom vysvetlí akým 

spôsobom sa mu podarilo tak šikovne kravy ukradnúť. Apollón túži po lýre, za ktorú by dal aj 

celé ukradnuté stádo, čoho sa Hermes, tento krát s ohľadom na ľstivú obchodnícku povahu 

chopí a vymôže od Apollóna zmierenie. V závere Apollón na výmenu pristúpi len pod 

podmienkou sľubu od Herma, že mu už nikdy v budúcnosti nič neukradne.  

Využitie Herma a zvlášť mýtu o Hermesovom narodení, v jednej zo satyrských drám 

poukazuje na určitú ľahkosť a pobavenie, ktoré sa s týmto ľstivým poslom bohov 

neodmysliteľne spája.  

 

Publius Ovídius Naso: Premeny 

Keďže je Ovídius rímskym básnikom, spracováva mýty o Hermovi v podobe Merkúra. 

Pod svojím gréckym menom sa vyskytuje len v štvrtej knihe, v časti Salmakis 

a Hermafroditos, kde sa popisuje Hermafroditov pôvod: „Hermovi božská Afrodita zrodila 

chlapca, ktorého v jaskyniach na ídskych horách chovali víly.“348  

Merkúr sa v súvislosti s premenou vyskytuje v širšom meradle predovšetkým 

v štyroch Ovídiom spracovaných mýtoch. Jeho vzťah k premene je v každom z nich 

špecifický. V prvom prípade sa sám premieňa na ibisa v mýte o vojne bohov s Gigantmi, 

podľa ktorého sa bohovia skryli pred Tyfónom v podobe zvierat v Egypte. V druhom mýte 

o Iuppiterovi a Ió je naopak postavený medzi dve premeny: premenu Ió na kravu Iuppiterom 

a premenu očí mŕtveho obra Arga na ozdoby pávieho chvosta vykonanú Iuno. Merkúr 

samotný tu vystupuje ako Argovrah a vykonávateľ príkazov Iuppitera, ktorý ho pošle 

oslobodiť svoju milenku premenenú na kravu. K stookému obrovi Argovi Merkúr prichádza 

v prestrojení za pastiera kôz a očarí ho svojou hrou na píšťale. Trpezlivo čaká, kým obra 

premôže spánok, čo zároveň Ovídius využije pre načrtnutie ďalšej premeny. Prostredníctvom 

Merkúra prerozpráva príbeh Pana a nymfy Sýrnix, ktorý dopomôže obra uspať. V mýte sa tak 

                                                            
347 SOFOKLES.: Tragédie. Praha : Svoboda, 1975. str. 551-552. 
348 NASO, P. O.: Metamorfózy. Bratislava : Tatran, 1979. str. 82. 
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spájajú viaceré prvky typické pre tohto boha – funkcia božieho posla a vykonávateľa 

božských príkazov, ľstivá a úskočná povaha a schopnosť rozosievať sny. 

Ďalší postoj Merkúra k premene predstavujú mýty Battus a milostný príbeh Merkúr 

a Hersé. Stáva sa v nich strojcom a zdrojom premeny Battusa a Hersinej sestry Aglauros na 

kameň. V prvom prípade ide opätovne o odkaz na Merkúrovu úskočnú povahu, pretože starca 

najskôr navedie na klamstvo a následne ho za ďalšie potrestá. V druhom prípade vstupuje do 

deja tiež pomsta Atény, ktorá na Aglauros zošle Závisť. Merkúr ju podrobí premene až na 

základe jej nepremyslených slov: „od týchto dverí sa nehnem, kým ty sa nestratíš od nich“349,  

Mohlo by sa zdať, že bohovia v podaní Ovídia sú spravidla egoistickí či nespravodliví, avšak 

mýtus Filémon a Baucis poukazuje na skutočnosť, že premena môže byť aj odmenou, nie len 

trestom. Mytologický príbeh popisuje udalosť, pri ktorej sa Iuppiter a Merkúr rozhodli 

putovať krajom Frýgia v pozmenenej podobe dvoch pútnikov: „Obišli tisíce domov a prosili 

na oddych miesto, tisíce domov zavrela zámka. No jeden ich prijal, bol síce malý a pokrytý 

slamou a bahennou trsťou.“350 Ovídius ďalej líči aký chudobní boli starec a starena, a predsa 

sa podelili o skromný príbytok i jedlo s dvoma pocestnými. Bohovia sa prezradia vo chvíli, 

keď napriek neustálemu pitiu vína, z čaše neubúda. Filémon aj Baucis sa preľaknú a prosia 

bohov o prepáčenie za jednoduché pohostenie. Aby si ich poriadne uctili, rozhodnú sa zabiť 

a obetovať jedinú hus v dome, ale Merkúr a Iuppiter im v tom zabránia: „Sme nebeskí 

bohovia, pokuta prísna neminie bezbožných susedov vašich. Iba vy dvaja ujdete pohrome 

strašnej. Hneď opusťte prístrešie svoje, dajte sa po našich stopách a na končiar vysokej hory 

vykročte s nami.“351 Starci poslúchnu a ako jediní ostatnú ušetrení od potopy, ktorá zaleje 

celý kraj. Z ich biednej chatrče sa stane chrám a Iuppiter sa rozhodne splniť im jedno želanie. 

Aj tu sa vyzdvihuje dobrotivá povaha starca a starenky: „Dožičte, prosím, nám stať sa vašimi 

kňazmi a vašu svätyňu chrániť. A keďže sme v svornosti trávili roky, v tej istej chvíli nech 

skosí nás smrť, nech neuzriem nikdy manželkin hrob a ona nech nemusí strojiť mi pohreb.“352 

Premena Filémona a Baucis vo chvíli smrti na lipu a dub sa tak stáva odmenou za príkladný 

život a dobrotivú povahu. 

Ďalšie zmienky o Merkúrovi podáva Ovídius v mytologickom príbehu Čarodejnica 

Kirké, ktorý spracováva tradičnú časť mýtu z Odyssei. Ulixes (gr. Odysseus) odoláva 

Kirkiným čarom za pomoci Merkúrovho daru: „Nositeľ mieru, boh Merkúr, mu daroval 

                                                            
349 NASO, P. O.: Metamorfózy. Bratislava : Tatran, 1979. str. 54. 
350 NASO, P. O.: Metamorfózy. Bratislava : Tatran, 1979. str. 165. 
351 NASO, P. O.: Metamorfózy. Bratislava : Tatran, 1979. str. 166. 
352 NASO, P. O.: Metamorfózy. Bratislava : Tatran, 1979. str. 167. 
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belostný kvietok rastúci z čierneho koreňa. Bohovia vravia mu móly.“353 Zmienka 

o Merkúrovom kulte sa vyskytuje v príbehu Perseus a Medúza, kedy Perseus tesne pred 

svadbou s Andromedou obetuje bohom: „Trom božstvám Perseus postaví z mačiny oltárov 

troje: naľavo Merkúrov stojí, tvoj napravo, bojová panna, prostredný Jovovi patrí. Minerve 

zabije kravu, Okrídlenému teľa a bujaka pánovi bohov.“354 

 

Lukianos: Rozhovory bohov 

Spoločne s dielom Rozhovory morských bohov, sú Rozhovory bohov 

odrazom Lukianovej reakcie na umelo obnovovanú vieru oficiálneho kultu v moc 

a vznešenosť bohov, ktorá sa šírila najmä v nižších ľudových vrstvách. Lukianos sa vyhýba 

príkladu iných komických básnikov, napr. Aristofanesa a nezosmiešňuje bohov, ale naopak 

nasleduje mytologické spracovania z diel Homéra alebo Hesioda. Podľa Lukiana sú bohovia 

krásni, pôvabní, duchaplní a niekedy aj zvrchovaní, ale nezasluhujú si prejavy úcty práve pre 

ich negatívne vlastnosti, akými sú nemravný život, hádky, vzájomná nevraživosť alebo 

slabosti.355  

Čo sa týka Herma, najčastejšie sa v diele objavuje v rozhovore s Apollónom alebo 

v súvislosti s vykonávaním svojho úradu posla bohov, kedy nasleduje príkazy najvyššieho 

boha Dia. Často sa ocitá v pozícii pomocníka pri Zeusových milostných záletoch, ako aj 

v prípade spracovania mýtu o Zeusovi a Ió alebo Zeusovi a Alkméne, Amfitryóvej žene, ktorá 

sa stane matkou Hercula. Lukianos spracoval tiež mytologický príbeh zrodenia Dionýza, a to 

za pomoci rozhovoru Herma a Poseidóna. Hermes je pre Lukianovo satirické dielo vhodnou 

postavou, práve pre svoju dvojtvárnu a veselú povahu. Pre autora je prostriedkom spravidla 

na vyjadrenie satirickej kritiky bohov a ich správania. Celé dielo však v skutočnosti obsahuje 

iba dva mýty, ktoré sa týkajú priamo Herma a jeho mytologického života. Prvým z nich je 

rozhovor s Panom, v ktorom sa Hermes dozvedá o tomto svojom synovi a Lukianos tu 

podčiarkuje jeho samoľúbu povahu: „Teda ja, ktorý som taký pyšný na svoju krásu a sám ešte 

nemám bradu, budem sa nazývať tvojím otcom a všetci sa mi budú posmievať pre takéto 

potomstvo?“356 Herma síce ani v tomto rozhovore neopúšťa veselosť, avšak dôrazne vyžaduje 

od Pana, aby ho pred nikým nenazýval svojím otcom. Druhý mýtus Herma stavia do role 

                                                            
353 NASO, P. O.: Metamorfózy. Bratislava : Tatran, 1979. str. 273.  
354 NASO, P. O.: Metamorfózy. Bratislava : Tatran, 1979. str. 93. 
355 LUKIANOS.: Rozhovory bohov a iné satirické prózy. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 
1962. str. 267. 
356 LUKIANOS.: Rozhovory bohov a iné satirické prózy. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 
1962. str 48. 
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nešťastného boha, keď sa sťažuje na svoje povinnosti matke Maii. Lukianos tu zachytáva 

široké pole Hermových právomocí ako posla bohov, ktorý sa zároveň na Olympe stará o ich 

pohodlie, dozerá na cvičištia, rečníkov a odvádza duše do podsvetia. Prejavuje závisť, ale aj 

povýšenosť voči iným synom Dia a smrteľných žien, ktorí podľa neho nemusia robiť takmer 

nič. Jeho výčitky sa končia ľútostivým konštatovaním: „Naozaj už nevládzem. Keby to bolo 

možné, ochotne by som prijal, aby ma predali tak ako na zemi otrokov, čo zle slúžia.“357  

 

Lukianos: Rozhovory v ríši mŕtvych 

Lukianos mal blízko k menippskej satire, za ktorej autora sa považuje Menippos 

z Gadár (3. stor. pred n. l.), kynický filozof358 a naplno sa jej využitie prejavuje práve 

v dialógoch z posmrtnej ríše. Autor sa vysmieva z ľahkomyseľnosti a povýšenosti ľudí, 

ktorých jedinou činnosťou v živote je túžba po moci, bohatstve i sláve a ešte aj po smrti 

oplakávajú tento život. Za vzor im kladie kynických filozofov, ktorí týmito hodnotami života 

pohŕdajú a do podsvetia prichádzajú s úsmevom.359 Je pochopiteľné, že z božských bytostí sa 

v diele mimo Chárona a Plutóna360, objavuje v rozhovoroch so smrteľníkmi Hermes. Jeho 

úloha Psychopompa je pre Lukiana vhodným prvkom pre satirické znázornenie ľudských 

slabostí, keďže jeho prítomnosť v podsvetí a zhromažďovanie duší zodpovedalo 

mytologickým predstavám. Tak je tomu aj v obsiahlejšom dialógu, odohrávajúcom sa pri 

nastupovaní duší do Cháronovej loďky. Lukianos v ňom nekladie proti sebe iba smrteľných 

a nesmrteľných, ale aj prvok kynického filozofa v podobe už spomínaného Mennipa. 

Vzhľadom na veľký počet mŕtvych a chabý stav loďky, Cháron prikáže všetkým dušiam, aby 

odhodili akúkoľvek príťaž, ktorú si so sebou priniesli z pozemského života. Mladík 

Charmoleos tak musí odhodiť krásu, pery s bozkami, dlhé vlasy, či celú kožu, vládca 

Lampichos okrem bohatého odevu tiež sebavedomie a nafúkanosť, zápasník Damazias svaly, 

vence a čestné uznania, Kratón zase hodnosti predkov, slávny rodokmeň aj verejné pocty, 

vojak zbrane a medailu. Lukianos nešetrí ani Rečníka, ktorého príťažou sú „siahodlhé reči aj 

so všetkými protirečeniami, s paralelizmami, s vyumelkovanými periódami 

                                                            
357 LUKIANOS.: Rozhovory bohov a iné satirické prózy. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 
1962. str. 50. 
358 LUKIANOS.: Rozhovory bohov a iné satirické prózy. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 
1962. str. 265. 
359 HRABOVSKÝ, J.: Malá encyklopédia starovekj gréckej a rímskej literatúry. Bratislava : VEDA, 2003. str. 
162. 
360 Kultové meno vládcu podsvetia Háda, pravdepodobne mladšie. In: NEŠKUDLA, B.: Encyklopedie řeckých 
bohů a mýtů. Praha : Libri, 2003. str. 164. 
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a barbarizmami“361. Najväčšia satira sa však dotýka Filozofa, ktorý odkladá z nariadenia 

Herma napríklad velikášstvo, hašterivosť, prázdnu namyslenosť, neriešiteľné otázky, zložité 

špekulácie, puntičkárstvo, ale aj zlato, labužníctvo, rozmaznanosť a dokonca bradu či 

podlízavosť. Jediný, kto si so sebou do podsvetia nevzal nepotrebné veci je tak Mennipos 

a zastáva sa ho aj Hermes po vyzvaní Filozofa, aby odhodil bezočivosť, prostorekosť, 

bezcitnosť, povznesenosť a smiech: „Nie, len si to nechaj, je to ľahké, veľmi dobre sa to dá 

odviezť a pri plavbe sa to zíde.“362 

Okrem využitia pre Lukianovu satiru sa Hermes v diele objavuje tiež v dvoch ďalších 

svojich úlohách. Ako boží posol, keď sľúbi Plutónovi vykonať príkaz navrátenia mladosti 

starcovi Eukratesovi a privedenia duší tých, ktorí si želali jeho smrť a v druhej úlohe ochrancu 

obchodníkov v rozhovore s Cháronom, kedy spoločne vyjednávajú o Cháronovom dlhu voči 

Hermovi. V oboch prípadoch autor nešetrí satirickým výsmechom z konania ľudí, ktorí si 

dokážu tajne rozdeľovať majetok ešte pred niekoho smrťou a bezcitnosťou mytologických 

postáv, ktoré si želajúcich si pohromy akými sú mor a vojna, len v záujme dosiahnutia 

vyšších ziskov.  

 

Záver 

Antický panteón obsahuje desiatky bohov, bohýň a ďalších bytostí, ktorých pôsobenie 

sa často vplyvom dlhodobého vývoja prekrýva. Ani samotný Hermes nie je v tomto smere 

výnimkou. Vyvinul sa z jednoduchého a neurčitého, no pritom starobylého, božstva ciest 

a stád v jedného z najvyšších antických bohov, a to takým spôsobom, že býva ťažké presne 

zadefinovať jeho patronát nad konkrétnymi oblasťami ľudského života. Máme síce 

k dispozícii množstvo archeologických nálezov, súvisiacich s uctievaním Herma, avšak 

spravidla ponúkajú len vonkajší pohľad na vieru a kult. Nesmieme pri tom zabúdať tiež na 

skutočnosť, že pri zvýraznení iba niektorej z Hermesových funkcií, ako to často býva pri 

zjednodušenom označení „posol bohov“, sa stráca jeden z podstatných aspektov, pre ktoré sa 

tento staroveký boh stal predmetom nášho skúmania, a síce jeho rozmanitosť.  

Oblasti, ktoré Hermes pokrýva sú zaujímavé predovšetkým vďaka paradoxom, ktoré 

predstavujú ako je tomu v prípade ochrany stád a zároveň ich zlodejov. Spájajú sa tak v ňom 

na prvý pohľad zdanlivo nesúvisiace prvky, ktoré sa však pri podrobnejšom skúmaní 

                                                            
361 LUKIANOS.: Rozhovory bohov a iné satirické prózy. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 
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preukážu ako celkom logické a prirodzené vyústenie historického vývoja jeho kultu. Samotný 

kult však netvorí náboženstvo a ani my sme preto nemohli obísť pri svojom skúmaní 

mytologické predstavy, ktoré sú zároveň jedným z najdôležitejších zdrojov skúmania 

antických náboženstiev. Hermes v nich síce často tvorí skôr podpornú funkciu, avšak už 

v mýte o jeho zázračnom detstve a krádeži Apollónovho stáda máme možnosť vidieť potrebu 

jeho uctievačov podať mytologické dôvody jeho rozmanitosti.  

Dôležitým prameňom sa v tomto smere ukázala predovšetkým antická literatúra. 

Jednotliví autori totiž dobre poznali náboženské predstavy v tom čase žijúcich ľudí a vplyv 

kultov okolitých národov, ktoré neustále ovplyvňovali antického človeka počas celého jeho 

života. Zároveň sme sa ich výberom snažili pokryť čo najširšie časové obdobie, aby sme na 

základe nimi spracovaných textov mohli poukázať nie len na spôsob, akým sa menil pohľad 

na Herma v jednotlivých obdobiach, ale aj prínos tohto antického boha pre literárne zámery 

daného autora.  

Hermes vypĺňal dôležité miesto v každodennom živote bežného človeka žijúceho 

v období antiky, ktorý dohliadal na svoje stádo, uzatváral dohody, cestoval, vypomáhal si 

klamstvom, túžil po šťastí a napokon čelil smrti. Všetko toto tak viedlo k potrebe uctievania 

a vzniku kultov, spojených v osobe Herma. 
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