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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na Ovidiovo pojetí Apollóna, jelikož v době psaní jeho děl došlo 

v koncepci tohoto boha k řadě změn. První část práce se zabývá historickým pojetím 

Apollóna v Římě a změnou jeho pojetí, ke které došlo z Augustova podnětu včetně jejích 

příčin a důsledků; poté se zaměřuje na projevy této změny  v soudobé římské literatuře. Cílem 

práce je určit rozborem Ovidiových děl jakým způsobem Ovidius na tuto změnu reaguje 

v jednotlivých fázích své tvorby: v milostné, mytologické a exilové. Dále se práce snaží 

stanovit, zda toto zacházení s Apollónem odráží Ovidiovo vnímání císaře Augusta a mohlo 

přispět k důvodům, které vedly k jeho vyhnání. 

Klíčová slova  

Apollón, Augustus, Ovidius, pojetí Apollóna, římská literatura, římské náboženství, 

Apollónův chrám na Palatinu, Amores, Ars amatoria, Remedia amoris, Metamorphoses, 

Fasti, Tristia, Epistuale ex Ponto 

 

Abstract 

This thesis focuses on Ovid’s concept of Apollo, because during formation of his works, the 

concept of Apollo has changed. The first part of this thesis concerns itself with a historical 

view of Apollo in Rome and with the change, that was caused by Augustus, including its 

motives and consequences; it also focuses on its manifestations in contemporary Roman 

literature. The goal of this thesis is to determinate by analysis of Ovid’s works, how Ovid 

reacts to this change in individual stages of his work: in love, mythological and exile works. 

This thesis also tries to determinate if Ovid’s treatment of Apollo reflects his viewing of 

Augustus and might have contributed to reasons of his banishment. 

Key words 
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Temple of Apollo, Amores, Ars amatoria, Remedia amoris, Metamorphoses, Fasti, Tristia, 
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1 Úvod 

Ovidius byl a stále zůstává jednou z nejvýznamnějších a nejzajímavějších postav 

z dějin římské literatury, nejen díky své literární činnosti, ale také kvůli svému 

pozoruhodnému životnímu osudu tj. jeho vyhnání císařem Augustem z důvodů, které dodnes 

zůstávají nejasné. Je možné, že součástí komplexu důvodů, kvůli kterým byl vztah mezi 

Ovidiem a Augustem napjatý, byl také způsob, jakým Ovidius ve svých dílech zobrazoval 

Apollóna, protože Apollónovo pojetí prošlo v době psaní Ovidiových děl výraznou změnou, 

která se promítla také do literatury. Cílem této práce je identifikovat Ovidiovo pojetí Apollóna 

a určit jakým způsobem na výše popsanou změnu reaguje.  Proto je obsahem první části práce 

stručné zpracování historie kultu Apollóna v Římě, popis změny, která nastala z Augustova 

podnětu, a zpracování jejích projevů u Ovidiových současníků (Horatia, Vergilia, Propertia a 

Tibulla). Hlavní část práce se poté zabývá zobrazením Apollóna v jednotlivých fázích 

Ovidiovy tvorby v konkrétních dílech; Amores, Ars amatoria, Remedia amoris jsou zástupci 

milostné tvorby, Metamorphoses a Fasti mytologické, Tristia a Epistulae ex Ponto exilové.  

Augustův vztah s Apollónem nejvíce zdůraznil Paul Zanker ve svém díle z roku 1987 

„Augustus und die Macht der Bilder“ (anglická verze z roku 1988 The Power of Images in the 

Age of Augustus), ve kterém se zabýval především Augustovou propagandou v římském 

prostředí. Pro zkoumání Apollónova pojetí v  literatuře je stěžejní výzkum Johna Millera, 

který své poznatky publikoval v souhrnném díle z roku 2009 Apollo, Augustus and the Poets, 

v němž identifikoval postavu „politického“ Apollóna. Politickým konotacím Apollóna se 

rovněž věnovala Anne Gosling ve svém článku z roku 1992 Political Apollo: From 

Callimachus to the Augustans, v němž se ovšem primárně zabývala recepcí Kallimacha 

v římské literatuře. Rovněž Robert Gurval popisoval ve své knize z roku 1998 Augustus and 

Actium změnu Apollónova pojetí, i když se spíše soustředil na její souvislost s bitvou u Actia. 

Jejich pracemi se inspirovala Rebecca Armstrong, ve svém významném článku z roku 2004 

Retiring Apollo: Ovid on the Politics of Self–Sufficiency, ve kterém objasňovala Ovidiovo 

zacházení s Apollónem v jeho milostných dílech. Podobným tématem se zabývala Laurel 

Fulkerson ve své práci z roku 2006 Apollo, Paenitentia, and Ovids “Metamorphoses“ nebo 

Matthew Wilkens ve své diplomové práci z roku 2014 Augustan triumf: Dishonorable laurels 

in Ovids Amores and Metamorphoses. Nedávnější práce popisovali též způsob Apollónova 

zobrazování u Ovidiových současníků např. výzkum Jane Burkowski z roku 2016 Apollo in 

Tibullus 2. 3 and 2. 5 nebo článek Lee Fratantuona z roku 2017 Apollo in Aeneid.  
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1.1 Historický přehled a Augustova změna Apollónova pojetí 

Římané převzali kult boha Apollóna z Řecka během 5. století př.n.l. Apollón si jako 

jediné božstvo přejaté z řeckého prostředí ponechal své původní jméno, které bylo 

latinizováno jako Apollō. V té době mu byl postaven také první chrám v Římě, a to v jeho 

aspektu léčitele,1 na jeho původním kultickém místě jménem Apollinar,2 jinak o jeho 

dřívějším uctívání nemáme mnoho dokladů.3 Chrám byl vybudován Caesarovým a 

Augustovým předkem konzulem Cn. Juliem (Liv. 4, 29), což naznačuje vazby na rod Juliů, ke 

kterým se mohl později Augustus vztahovat. Nacházel se v jižní části Martova pole, a ležel 

tak mimo pomerium (původní hranice města, uvnitř které měla chrámy vlastní římská 

božstva); až do doby Augustovy to byl jeho jediný chrám v Římě. Apollón byl v Římě po 

dlouho dobu spíše druhořadé božstvo uctívané především ve svém léčitelském aspektu, o 

čemž svědčí rovněž invokace Vestálek, jež byla stále používána ke konci pohanské éry:4 

Apollo Medice, Apollo Paean (Macr. Sat. 1, 17, 15). Apollón si svůj lékařský aspekt podržel i 

poté, co se hlavním lékařským božstvem v Římě stal jeho syn Asklépios, jehož kult byl 

přinesen z Epidauru v roce 291 př.n.l.5 Rovněž si dlouho ponechal svůj řecký charakter; 

v Římě byl vnímán jako cizí, neřímský bůh, proto se mu i obětovalo (např. o ludi 

Apollinares)6 podle řeckého způsobu: s nezahalenou hlavou. Mimo Řím však už dříve 

existovaly Apollónovy chrámy v etruských Vejích nebo v Kýmé.7  

Za druhé punské války (212 př.n.l.) byly na Apollónovu počest zavedeny ludi 

Apollinares, aby Římané získali jeho pomoc při vyhnání Kartáginců z Itálie.8 Livius uvádí, že 

tyto hry byly ustanoveny victoriae, non valetudinis ergo, ut plerique rentur (Liv. 25, 12),9 ale 

také tehdy se možná apelovalo spíše na Apollónův lékařský aspekt, jelikož Kartáginci byli 

připodobňováni k moru.10 Hry měly být každoroční, ale opravdu každoročně se začaly konat 

až od roku 208 př.n.l. za další morové nákazy (Liv. 26, 23) a ustálily se na 13. červenec. 

Později trvaly od 6. do 13. července. Ludi Apollinares se ke konci republiky staly velice 

politizovanou záležitostí, protože se konaly v červenci, blízko voleb do konzulátu. Často také 

 
1„… Aedis Apollini pro ualetudine populi uota est“ (Liv. 4, 25). 
2„… in prata Flaminia, ubi nunc aedes Apollinis est - iam tum Apollinare appellabant…“ (Liv. 3, 63). 
3 Orlin, 2002, s. 62. 
4 Graf, 2009, s. 73. 
5 Miller, 2009, s. 28. 
6„… decemuiri Graeco ritu hostiis sacra faciant“ (Liv. 25, 12). 
7 Warrior, 2006, s. 80-81. 
8 „Hostes, Romani, si ex agro expellere uoltis,... Apollini uouendos censeo ludos qui quotannis comiter Apollini 

fiant...“ (Liv. 25, 12). 
9 „Kvůli vítězství, ne kvůli zdraví, jak si mnozí myslí.“ (Vlastní překlad; neoznačené překlady budou i nadále 

pouze mé vlastní). 
10 Miller, 2009, s. 29. 
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byly spojovány s Caesarem a jeho vítězstvími kvůli jeho narození v tomto měsíci,11 a také 

proto, že je Caesar velkolepě uspořádal,12 což dokládá další silnou asociaci Apollóna 

s Augustovým rodem, i když Caesar sám se spíše vztahoval k Venuši. 

Pojetí tohoto boha v římské společnosti se výrazně změnilo během vlády císaře 

Augusta. Jistou náklonnost mladého Octaviana13 k tomuto božstvu však lze pozorovat již 

v době druhého triumvirátu. Podle Gurvala se nejednalo o úmyslnou, politicky motivovanou 

snahu být ztotožňován právě s Apollónem, ale o čistě osobní oblibu tohoto božstva.14 Ve 

Suetoniově životopise Augusta se dočítáme, že Augustus uspořádal hostinu dvanácti bohů, 

kde on a jeho hosté byli převlečeni za olympské bohy a sám Augustus právě za boha 

Apollóna (Suet. Aug. 70). Tuto hostinu můžeme zhruba datovat do doby námořní blokády 

Sexta Pompeia (od roku 40 př.n.l. do jeho pádu roku 36 př.n.l.) 15, jelikož Suetonius uvádí, jak 

římský lid, v té době trpící hladem právě kvůli této blokádě, nepříznivě reagoval 

(„adclamatumque est postridie omne frumentum deos comedisse et Caesarem esse plane 

Apollinem, sed Tortorem“, Suet. Aug. 70, 2).16 Jako další zdroj této události uvádí Suetonius 

také verše jinak neznámého básníka: „impia dum Phoebi Caesar mendacia ludit“ (Suet. Aug. 

70, 1).17 Vyskytly se ale i pochyby o autenticitě této události. Zdá se podezřelé, že by se 

pozdější císař Augustus, proslavený svou pietas, v mládí účastnil takovéto záležitosti.18 

Mohlo se jednat o čistou fabulaci Octavianových nepřátel, aby proti němu popudili římský 

lid.19 Ale takovéto hostiny nebyly neobvyklé, protože ve stejné době Marcus Antonius a 

Kleopatra v Egyptě pořádali podobné slavnosti v převlečení za Dionýsa-Osirida a Afrodité-

Isis a na téže hostině byl přítomen Manutius Plancus, konzul z roku 42 př.n.l., převlečený za 

boha Glauka, s tělem namalovaným namodro a s rybím ocasem.20 Zároveň je ovšem možné 

pozastavit se nad přáním hostů zůstat v anonymitě, jelikož obyčejně se římské hostiny 

pořádaly s veškerou touhou být viděny a oceněny.21  

Navzdory nedostatku pramenů můžeme už v této době pozorovat Octavianův blízký 

vztah k Apollónovi a jeho snahu s ním být do jisté míry spojován. Ale v římské společnosti 

 
11 Sumi, 2008, s. 144. 
12 Zanker, 1998, s. 49. 
13 Octavianus získal od senátu roku 27 př.n.l. přízvisko Augustus a od té doby je i tak označován. 
14 Gurval, 1998, s. 89. 
15 Miller, 2009, s. 15. 
16 „… bylo nazítří na Augusta voláno, že bohové snědli všechno obilí a že Augustus je opravdu Apollo, ale 

Apollo Mučitel“ (přel. B. Ryba a J. Nechutová). 
17 „… v úloze Phoeba když sám zde vystoupil Augustus lživě“ (přel. B. Ryba a J. Nechutová). 
18 Miller, 2009, s. 17. 
19 Miller, 2009, s. 17. 
20 Zanker, 1988, s. 49. 
21 Miller, 2009, s. 19. 
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(po vzoru helénistických králů) bylo vcelku obvyklé hledat určitou spřízněnost (povětšinou 

genealogickou) s nějakým bohem nebo heróem:22 Julius Caesar rád odkazoval na spjatost 

rodu Juliů s bohyní Venuší, které nechal postavit velkolepý chrám a zasvětil ho v jejím 

aspektu Genetrix.23 Podobné chování můžeme pozorovat také u Sexta Pompeia, který se 

prohlašoval za chráněnce Neptunova, nebo u Marca Antonia, který se pod vlivem orientálních 

vlivů dokonce přímo ztotožnil s bohem Dionýsem.24 Pravděpodobně částečně v reakci na 

něj25 se Octavianus připodobňoval k Dionýsovu alter egu, k Apollónovi.26 Kde Dionýsos 

ztělesňoval bujaré veselí, lásku k ženám a vínu, Apollón představoval pevnou disciplínu, řád, 

potrestání jakékoli formy excesu a eventuelně také jakousi purifikační sílu, díky které mohl 

být vnímán jako metafora pro uzdravení státu.27 Doklady o rané identifikaci Apollóna 

s Augustem někteří hledají rovněž v legendě obklopující jeho početí. Podle ní byl 

Augustovým pravým otcem sám Apollón, který ho zplodil s jeho matkou Atií v hadí 

podobě.28 Tento příběh je ovšem pravděpodobně pozdní, nejspíše se objevil až po bitvě u 

Actia, možná až v pozdních letech Augustovy vlády.29 Zároveň ale Augustus nebyl jediný, 

kdo se ve svém projevu spoléhal na apollónskou symboliku. Jmenovitě se jednalo o Bruta, 

který v červnu roku 44 př.n.l., i když sám nebyl přítomen, finančně podpořil ludi 

Apollinares.30 „Apollón“ měl dokonce být v bitvě u Filipp podle Plútarcha (Brut. 24, 7) 

heslem pro Brutovu a Cassiovu stranu, i když podle Valeria Maxima (1, 5, 7) naopak pro 

Octaviana.31  

Po svém vítězství nad Sextem Pompeiem vzdával Octavianus dík právě Apollónovi a 

jeho sestře Dianě, která měla poblíž místa bitvy chrám. Podle některých antických autorů 

přislíbil za toto vítězství Apollónovi postavit v Římě nový chrám, a to hned vedle svého domu 

na Palatinu.32 Ovšem podle Hekstera a Riche ctil Octavianus po bitvě u Naulochu spíše Dianu 

a chrám na Palatinu nebyl postaven jako poděkování za vítězství, ale až později kvůli výkladu 

haruspiků ohledně úderu blesku do Augustova domu.33 V každém případě krátce po vyjádření 

 
22 Zanker, 1988, s. 44 
23 Zanker, 1988, s. 44. 
24 Zanker, 1988, s. 45. 
25 V tomto období je těžké určit přesnou chronologii, proto se můžeme jen domnívat (Miller, 2009, s. 26-27). 
26 Zanker, 1988, s. 49. 
27 Wickkiser, 2005 (non vidi), citováno u Millera, 2009, s. 29. 
28 „… Atiam, cum ad sollemne Apollinis sacrum media nocte uenisset, posita in templo lectica, dum ceterae 

matronae dormirent, obdormisse; draconem repente irrepsisse ad eam pauloque post egressum; illam 

expergefactam quasi a concubitu mariti purificasse se…“ (Suet. Aug. 94). 
29 Gurval, 1998, s. 102. 
30 Sumi, 2008, s. 143. 
31 Miller, 2009, s. 25-26. 
32 „publica opera plurima exstruxit, e quibus uel praecipua…templum Apollinis…“ (Suet. Aug. 29). 
33 Hekster-Rich, 2006, s. 154. 
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Octavianova úmyslu postavit Apollónovi nový chrám se C. Sosius, podporovatel Marka 

Antonia, rozhodl opravit starý chrám Apollóna Medica, pravděpodobně proto, aby 

konkuroval Octavianovu chrámu na Palatinu.34 Stavba byla přerušena občanskou válkou a 

Sosius po jejím skončení, když byl omilostněn, dedikoval nově opravený chrám na 

Augustovy narozeniny (23. září).35 Podle Zankera tak učinil proto, aby prokázal loajalitu 

slunečnímu bohu a jeho oblíbenému chráněnci.36 Po bitvě u Actia Octavianus opětovně 

připsal zásluhy za své vítězství Apollónovi, k čemuž přispělo také to, že se blízko bojiště 

nacházely dva jeho chrámy. Rovněž nechal jeden z těchto chrámů, zasvěcený actijskému 

Apollónovi, rozšířit a věnoval tam několik nepřátelských lodí. Dále nedaleko místa bitvy 

založil město Nikopolis, kde uspořádal actijské hry, tradičně zasvěcené tomuto božstvu.37  

Také již téměř dokončený chrám na Palatinu zasvěcený 9. října roku 28 př.n.l.,38 který 

měl Augustus nechat vybudovat tam, kde si ho Apollón přál mít,39 byl určitou formou 

poděkování za toto vítězství.40 Ovšem podle Gurvala v té době nebyl chrám na Palatinu přímo 

ztotožňován s bitvou u Actia, protože toto spojení prvně do společnosti zavedl teprve 

Vergilius a později potvrdil Propertius.41 Podle Zankera se navzdory očekávání nejednalo o 

vítězný monument v pravém slova smyslu,42 i když určité aspekty výzdoby chrámu,43 na které 

reagují básníci té doby, vskutku zobrazovaly Apollóna jako mstitele, což rovněž upomínalo 

na bitvu u Actia:44 socha actijského Apollóna před chrámem s příděmi lodí45 či vyhnání Galů 

z Delf a potrestání Niobé na dveřích chrámu,46 sloupoví zpodobňující Danaa a jeho dcery47 

nebo spor Apollóna s Héraklem o Delfy. Ale ikonografický program se soustředil také na 

Apollónovy jiné rysy. Na chrámových pozemcích se nacházely přinejmenším tři sochy 

 
34 Miller, 2009, s. 24. 
35 Miller, 2009, s. 193. 
36 Zanker, 1998, s. 68-69. 
37 „… quoque Actiacae uictoria memoria celebratior et in posterum esset urbem Nicopolim apud Actium 

condidit ludosque illic quinquennales constituit et ampliato uetere Apollinis templo…“ (Suet. Aug. 18). 
38 Miller, 2009, s. 185. 
39 „… templum Apollinis in ea parte Palatinae domus excitauit, quam fulmine ictam desiderari a deo haruspices 

pronuntiarant…“ (Suet. Aug. 29). 
40 Miller, 2009, s. 56-57. 
41 Citováno in Hekster-Rich, 2006, s. 164. 
42 Zanker, 1998, s. 85. 
43 Z chrámu se dochovalo pouze málo (některé nástěnné malby a hlavice sloupů); jeho výzdoba je popisována u 

Propertia (2, 31). Dále chrám zmiňují Plinius Starší (nat. 39, 13) nebo Suetonius (Aug. 29). 
44 Zanker, 1998, s. 85. 
45 Zanker, 1998, s. 85. 
46„… altera deiectos Parnasi vertice Gallos  

    altera maerebat funera Tantalidos“ (Prop. 2, 31, 13-14). 
47 „… aurea Phoebi 

    porticus a magno Caesare aperta fuit. 

   tantam erat in speciem Poenis digesta columnis, 

   inter quas Danai femina turba senis“ (Prop. 2, 31, 1-4). 
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zobrazující Apollóna Citharoedea (s lyrou);48 ve stejném stylu byla vystavěna také centrální 

chrámová socha Apollóna spolu s Dianou a Latonou.49 Rovněž na střeše chrámu byl umístěn 

Apollónův sluneční vůz, ve kterém byl on sám se svou sestrou, což pravděpodobně evokovalo 

Apollónův solární aspekt a nástup nové mírové doby.50 K chrámu byly navíc připojeny dvě 

knihovny, latinská a řecká, kde byla umístěna také socha Augusta s rysy Apollóna. Tento 

nový chrám se již nacházel uvnitř pomeria a přímo sousedil s Augustovým domem 

(archeologickým výzkumem byla prokázána rampa, která obě stavby propojovala). Obzvláště 

výstavbou tohoto chrámu byla dávána najevo změna statutu tohoto boha i jeho úzká 

souvislost s Augustem.51 Augustus tak podle Millera zlepšil Apollónovu pozici v římském 

v pantheonu a stavěl Apollóna na úroveň Jova, což Miller spatřuje také v umístění dvou 

nejhlavnějších chrámů těchto božstev, jelikož chrámy byly na protilehlých římských 

pahorcích, Palatinu a Kapitolu.52   

Augustus dále nechal ze Sibyliných knih odstranit zastaralá proroctví a přenesl je 

z jejich starého úložiště v Jovově chrámu na Kapitolu do podstavců soch Apollóna a Diany na 

Palatinu.53 Římané sice odkazovali na tato proroctví jako na fatorum praedictiones 

Apollinis,54 ale Sibyla byla v římské společnosti asociována s Apollónem až za pozdní 

republiky kvůli jeho vztahu k Delfám,55 jelikož Apollón není zmiňován ve známém příběhu o 

Sibyle a králi Tarqiniu Superbovi. O Sibyliny knihy a o Apollónův kult pečovalo kolegium 

kněží, tzv. quindecimviri sacris faciundis, jehož členy byli také Augustus a Agrippa. Toto 

kolegium a zejména Augustus mělo také na starost pořádání ludi saeculares z roku 17 př.n.l. 

Tyto hry značily mezník v dosavadním vývoji situace a nástup nového věku (saeculum), který 

se měl vyznačovat zejména mírem, přičemž tohoto míru bylo dosaženo především díky 

Augustovi. Zároveň patronem tohoto věku měl být Apollón, jenž při pořádání těchto her 

zastával významnou roli, což můžeme odvozovat také z místa konání této slavnosti, jelikož ta 

sice začínala v Jovově chrámu na Kapitolu, ale končila v Apollónově chrámu na Palatinu.56 

 

 
48Z chrámu se dochovala také nástěnná malba v tomto stylu.  
49 Bowditch, 2009, s. 411. 
50 Zanker, 1998, s. 85. 
51 Miller, 2009, s. 193. 
52 Miller, 2009, s. 193. 
53 „… solos retinuit Sibyllinos - hos quoque dilectu habito - condiditque duobus forulis auratis sub Palatini 

Apollinis basi“ (Suet. Aug. 31). 
54 Wissova, 1902, s. 239. 
55 Miller, 2009, s. 134. 
56 „nonnulla etiam ex antiquis caerimoniis paulatim abolita restituit, ut… ludos Saeculare…“ (Suet. Aug. 31). 
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Původně byl tedy Apollón spíše druhořadým bohem uctívaným především ve svém 

léčitelském aspektu. Ovšem z Augustova podnětu nastala v jeho pojetí velká změna, jelikož 

Augustus, částečně v reakci na ztotožnění Marca Antonia s Dionýsem, přijal ve svém projevu 

některé Apollónovy charakteristiky a začal se prezentovat jako chráněnec tohoto boha. 

Rovněž mu připisoval zásluhy za svá vítězství v bitvách, především v bitvě u Actia, a proto 

začal být Apollón v očích veřejnosti považován za boha, který má s Augustem úzkou 

souvislost. Tu potvrzoval také Apollónův chrám na Palatinu vybudovaný vedle Augustova 

domu. Augustus se vztahoval k Apollónovi především jako k válečníkovi, dárci vítězství a 

mstiteli bezpráví, přičemž tato změna se odrazila také v literatuře.  
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1.2 Obraz Apollóna u básníků Augustovy doby 

Soudobí římští autoři se ve svém zobrazování Apollóna do jisté míry nechali 

inspirovat výše uvedenou změnou, ale vycházeli také ze starší řecké tradice, zejména 

Apollónovým pojetím u Homéra, Pindara nebo Kallimacha či řeckými mýty, které byly 

v obecném povědomí. Římská poezie Augustovy doby byla obzvláště silně inspirována 

Kallimachem,57 který zastával názor, že básníci mají s Apollónem hluboké osobní pouto a 

básnické umění je jim zprostředkováno přímo skrze jejich vztah s tímto bohem.58 Rovněž 

proto básníci nemají psát o válce, jelikož je to téma nehodné Apollóna. Kallimachos dále ve 

své tvorbě naráží na úzký vztah Apollóna s  Ptolemaiem, který je jako faraón potomkem 

Hora, jenž byl v řeckém prostředí identifikován právě s Apollónem.59 Také tento literární 

topos mohl inspirovat římské básníky, aby ve své tvorbě dávali Apollóna do blízkého vztahu 

s Augustem.60  

1.2.1 Horatius 

Horatius se ve svém zpracování Apollóna v mnoha ohledech přizpůsobil 

augustovskému obrazu tohoto boha a hojně jej využíval, proto v jeho tvorbě nacházíme důraz 

na Apollónovu spojitost s Augustem nebo na jeho válečný či solární aspekt, jak uvidíme na 

následujících příkladech. V Ódách 1, 21 je Apollón vzýván společně se svou sestrou a 

matkou, čímž básník upomíná na chrám na Palatinu, kde byla tato božstva společně uctívána, 

a zároveň také na Augusta, který tento chrám nechal vybudovat. Apollón má v této invokaci 

přední místo, jelikož právě jeho básník žádá, aby postihl morem a válkou nepřátele Říma,61 

přičemž opomíjí tradiční ochranná římská božstva jako Jova nebo Marta.62 V této básni je 

Apollón oslavován ve svém válečném aspektu, jako patron Říma a zároveň také jako osobní 

patron Augustův, jelikož právě díky jejich blízkému vztahu může básník dosáhnout splnění 

své žádosti.63 Apollónův solární aspekt Horatius zdůrazňuje mimo jiné v Carmen saeculare. 

Předpokládá se, že, i když si římští básníci byli vědomi asociace řeckého Apollóna 

s Héliem,64 tyto dvě postavy zůstávaly v římské literatuře po dlouhou dobu striktně 

 
57 Gosling, 1992, s. 501-512. 
58 Gosling, 1992, s. 506. 
59 Gosling, 1992, s. 509. 
60 Gosling, 1992, s. 509-511. 
61 „hic bellum lacrimosum, hic miseram famem 

     pestemque a populo et principe Caesare in 

     Persas atque Britannos 

     vestra motus aget prece“ (Hor. carm. 1, 21, 12-15). 
62 Miller, 2009, s. 269. 
63 Miller, 2009, s. 269. 
64 Miller, 2009, s. 258. 
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odděleny.65 Teprve Horatius měl vyzdvihnout Apollónův solární aspekt, čímž ho propojil se 

zažitou filozofickou tezí, že Slunce vládne nad kosmem,66 i když náznak podobného motivu 

se objevuje již u Vergilia ve čtvrté ekloze („tuus iam regnat Apollo“, Verg. ecl. 4, 10). 

V Horatiově pojetí tento Apollónův aspekt souvisí především s nástupem nové éry, která 

nastala, když Augustus porazil všechny nepřátele Říma.67 Z tohoto důvodu také podle Horatia 

není třeba zdůrazňovat Apollóna jako válečníka („condito mitis placidusque telo“, Hor. carm. 

saec. 33), což je jistý posun oproti básni 1, 21. Horatius v Carmen saeculare využívá také 

další Apollónovy aspekty: jeho spojení s Múzami, jeho divinační schopnosti i léčitelský 

aspekt, ve kterém Apollón poskytne Římu nové síly do dalších dob. Všechny tyto aspekty 

jsou ve vzájemné v harmonii, jelikož Apollón je ve všech uctíván jako Apollón Palatinus.68   

V Horatiově tvorbě je patrný především vliv Kallimachův. Také proto Horatius často 

zobrazuje Apollóna jako božského patrona básníků, i když mnohdy propojuje Apollónův 

básnický aspekt s tím válečným, a vytváří tak nový koncept.69 V Ódách 4, 15 Horatius 

popisuje Apollóna jako toho, kdo ho odradil od psaní o válečných záležitostech.70 To samo o 

sobě není neobvyklé téma. Římští básníci (Verg. ecl. 6, 3-5; Prop. 3, 1, 6; Ovid. am. 1, 1) se 

ve svých dílech často uchylovali k tzv. recusatio: odmítali napsat válečný epos ve stylu 

Illiady navzdory Augustovu jemnému nátlaku. V básni 4, 15 Horatius odmítá tento úkol ne 

proto, že by postrádal potřebné schopnosti, ale protože podle něj v Augustově době již 

všechny války skončily a nastal dlouho vytoužený mír: není tedy třeba zpívat o válce.71 

Horatius tak efektivně využívá Apollóna ke zdůraznění Augusta a jeho zásluh. Další paralely 

tohoto motivu pozorujeme v Ódách 3, 3, kde se Horatius zdráhá zpívat epickou poezii, 

přičemž toto odmítnutí adresuje Múze, a v navazující básni 3, 4, v níž Horatius předkládá 

čtenáři delší a epičtější pasáž, než bychom čekali v kontextu jeho předešlého odmítnutí. V této 

básni (3, 4) Horatius líčí konec Augustova válečného tažení a zároveň jako příklad zpupnosti 

uvádí Titanomachii a boj s Giganty, čímž pravděpodobně naráží na bitvu u Actia.72 Jeho 

 
65 Miller, 2009, s. 258-259. 
66 Miller, 2009, s. 258-259. 
67 Gosling, 1992, s. 505. 
68 Miller, 2009, s. 285. 
69 Gosling, 1992, s. 502. 
70 „Phoebus volentem proelia me loqui 

    victas et urbes increpuit lyra 

   ne parva Tyrrhenum per aequor 

   vela darem“  (Hor. carm. 4, 15). 
71 „custode rerum Caesare non furor 

    civilis aut vis exiget otium, 

   non ira, quae procudit ensis 

   et miseras inimicat urbis“ (Hor. carm. 4, 15, 16-20). 
72 Miller, 2009, s. 304; Gosling, 1992, s. 510. 
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líčení bojů je totiž uzavřeno s přesvědčením, že veškerý boj byl marný, jelikož boje se 

zúčastnil také Apollón. Horatius tak propojuje básnickou tvorbu s oficiální ideologií73 a 

využívá své dílo, aby vyzval Augusta k mírnosti, jelikož právě to Augustovi v této básni radí 

Múzy. Podle Millera Horatius rovněž ve snaze apelovat na Augustovo milosrdenství často 

upozaďuje násilí, kterého se Apollón dopouští.74 

Horatius často sám sebe, básníka, popisuje jako toho, kdo je naplňován božskou 

inspirací – Apollónovým vlivem (či vlivem jedné z Múz) – a jen díky tomu dokáže skládat 

poezii. V Ódách 1, 31 básník žádá Apollóna, ať se od něj neodvrací a nadále ho naplňuje svou 

inspirací, aby mohl psát své básně,75 přičemž děj této básně se odehrává během zasvěcení 

nového Apollónova chrámu na Palatinu, pozorujeme tedy úzké spojení mezi básníkem, 

Apollónem a Augustem. Podobnou souvislost nalézáme rovněž v básni 4, 6, v níž Horatius 

děkuje Apollónovi za své schopnosti a inspiraci. Zároveň je zde oslavován Apollón jako 

patron Říma, který spolu s Venuší přesvědčil Jova, aby umožnil jeho založení,76 a jako 

mstitel, jenž ztrestal Niobin rod a porazil Achillea, což může být narážka na vítězství nad 

Marcem Antoniem, protože v předcházející básni je oslavován Augustus.  

1.2.2 Vergilius 

Vergiliovo ztvárnění Apollóna, které bylo do jisté míry směrodatné pro další básníky, 

dokazuje, jak se vlivem Augustovy politizace změnila jak pozice tohoto boha ve společnosti, 

tak jeho zobrazení v literatuře. Ve Vergiliově tvorbě je v silnější míře než u ostatních autorů 

zřetelné silné propojení Apollóna s Augustem, které souvisí s větším zdůrazněním 

Apollónova válečného aspektu v propojení s Augustovými úspěchy. To pozorujeme např. na 

epizodě z šesté knihy, v níž Aeneas žádá Sibylu v Kýmé o radu a Apollónovi slibuje:  

Tum Phoebo et Triviae solido de marmore templum 

instituam festosque dies de nomine Phoebi.                

Te quoque magna manent regnis penetralia nostris: 

hic ego namque tuas sortis arcanaque fata, 

 
73 Miller, 2009, s. 305. 
74 Miller, 2009, s. 290. 
75 „frui paratis et valido mihi, 

    Latoe, dones et precor integra 

   cum mente nec turpem senectam 

   degere nec cithara carentem“ (Hor. carm. 1, 31, 16-20). 
76 „ni tuis flexus Venerisque gratae 

   vocibus divom pater adnuisset 

  rebus Aeneae potiore ductos 

  alite muros“ (Hor. carm. 4, 6, 21-24). 
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dicta meae genti, ponam lectosque sacrabo, 

alma, viros.77 (Aen. 6, 69-74) 

Vergilius v této pasáži propojuje Augusta s Aeneem, přičemž spojujícím prvkem je právě 

jejich společná úcta k Apollónovi, jelikož to, co Aeneas přislíbil, jsou centrální změny, které v 

rámci jeho kultu vykonal Augustus. Konkrétně se jedná o postavení Apollónova chrámu na 

Palatinu, uspořádání ludi saeculares, přenesení Sibyliných knih z Jovova chrámu na Kapitolu 

na Palatin a umístění quindecimviri sacris faciundis tamtéž.78 Přímá narážka na Apollónův a 

Augustův vztah se objevuje také ve třetí knize, v níž trójští námořníci připlouvají k Actiu 

(Aen. 3, 286) a vystrojí tam tomuto bohu hry. To připomíná podobné hry, které na stejném 

místě uspořádal Augustus po svém vítězství nad Marcem Antoniem.79 Aeneas také zasvětí 

v chrámu actijského Apollóna štít (Aen. 3, 288), což může upomínat na Octavianovu úpravu 

daného chrámu.80 

Obdobný motiv je přítomný také v osmé knize (Aen. 8, 671-713): na Aeneově štítě se 

nacházejí různé výjevy z budoucnosti včetně znázornění bitvy u Actia. Nalézá se tam 

Augustus, který vede do bitvy svá vojska proti Marcu Antoniovi, a současně zápasící božstva 

příslušných stran. Občas je zdůrazňována podobnost této scény s výjevy z Gigantomachie, 

Titanomachie či boji mezi bohy v Illiadě.81 To by naznačovalo, že tento konflikt sahá dále než 

obyčejná válka mezi lidmi a má dalekosáhlejší dopad.  Obě strany vzbuzují dojem, že si jsou 

silou vyrovnány, a boj pokračuje, dokud do něj nezasáhne Apollón: 

„Actius haec cernens arcum tendebat Apollo 

desuper: omnis eo terrore Aegyptus et Indi, 

omnis Arabs, omnes vertebant terga Sabaei.“ 82 (7,  704-706) 

 
77 „Z pevného mramoru chrám ti, Foibe, i Trivio, zřídím, 

    stanovím sváteční dny a nazvu je Foibovým jménem.  

    Sibyllo, čeká i tebe chrám prostorný v království našem,  

    ve kterém proroctví tvá a tajemné výroky složím,  

    sdělené národu mému, a sbor též zvolený kněžský  

    zasvětím, bohyně vlídná“ (přel. R. Mertlík na základě překladu O. Vaňorného).  
78 Miller, 2009, s. 139. 
79 Fratantuono, 2017, s. 173. 
80 Miller, 2009, s. 125-126. 
81 Miller, 2009, s. 68. 
82 „Apollón, aktijský bůh, to vidí a zeshora napne  

    luk; tou hrůzou a strachem hned prchne veškerý Egypt, 

    Indové, všechny sabské a všechny arabské kmeny“ (přel. R. Mertlík na základě překladu O. Vaňorného). 
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Po skončení boje následuje popis Augustova triumfu, který vedl do Apollónova chrámu, 

ovšem v normální praxi vedly triumfální průvody do Jovova chrámu na Kapitolu. Jiné 

prameny naznačují, že tomu tak bylo i tehdy a průvod opravdu vedl do tam.83 Jedná se tedy 

pravděpodobně o Vergiliovu inovaci, aby zdůraznil Augustův vztahu s Apollónem.84 

Apollónův válečný aspekt nacházíme rovněž  v deváté knize, když se Ascanius poprvé zapojí 

do bitvy a šípem zabije Numana Rema (Aen. 9, 638). Apollón Ascania za jeho lukostřeleckou 

zručnost pochválí, ale zároveň ho odradí od další účasti na boji. Je pravděpodobné, že touto 

konstrukcí chtěl Vergilius naznačit Apollónovu obavu o Ascaniův život a jeho touhu zajistit 

přetrvání julského rodu.85 Podle Millera je rovněž možné, že jako bůh umírněnosti odrazoval 

Ascania od podlehnutí bitevní horečce; Apollón by tak ztělesňoval zdrženlivost a spravedlivé 

vítězství.86 V této pozici bychom ho mohli vnímat také v jedenácté knize, v níž Aeneův 

etruský spojenec Arruns vzývá Apollóna Soracta,87 aby mu pomohl zabít panenskou válečnici 

Camillu a umožnil mu bezpečný návrat z bojiště (Aen. 11, 785-794). Apollón částečně jeho 

přání vyslyší: Arruns Camillu opravdu zabije, ale pravděpodobně kvůli zbabělému způsobu 

jejího usmrcení neodejde z bitevního pole živý. 

Během děje Aeneidy Vergilius často využívá Apollónova divinačního aspektu. 

Apollónem seslané proroctví nacházíme např. ve třetí knize, v níž se Trójané prostřednictvím 

Apollónova kněze na Délu dozvídají, že musí vyhledat svou pravlast (Aen. 3, 96-98). Věštbu 

si ovšem špatně vyloží a vydají se na Krétu, kde je postihne mor. Teprve Apollón situaci 

vyřeší, když jím poslaní Penáti vše vysvětlí. Vergilius touto scénou pravděpodobně odkazuje 

na Homérovo ztvárnění Apollóna, v němž je Apollón vyobrazen, jako ten, kdo zahání mor, i 

jako ten, který ho přináší, proto se nabízí logické vyvození, že Trójany takto potrestal právě 

on. Ale je otázka, zda by je Apollón opravdu potrestal tak krutě za vcelku malý a neúmyslný 

prohřešek.88 Další proroctví je Trójanům sděleno skrze Harpyji Kelainó (Celaeno), ovšem 

tentokráte je výhružného charakteru. Apollón, i když přeje Trójanům úspěch, pravděpodobně 

sdělil Harpyji takovýto druh věštby, protože Harpyje po právu bránily svůj majetek a Trójané 

se provinili zabitím a konzumací jejich dobytka.89 Vergilius takto vyobrazil Apollóna nejspíše 

v návaznosti na homérskou tradici, v níž rozhněvaný bůh Hélios potrestal Odyssea a jeho 

 
83 Miller, 2000, s. 409. 
84 Miller, 2000, s. 409. 
85 Miller, 2009, s. 157. 
86 Miller, 2009, s. 160. 
87 Kult Apollóna Soracta byl pravděpodobně faliského původu. V tomto kultu byl Apollón ztotožněn s božstvem 

jménem Soranus, který byl uctíván tzv. Hirpi, vlčími knězi. Podrobněji Miller, 2009, s. 189. 
88 Miller, 2009, s. 117. 
89 Miller, 2009, s. 124. 
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druhy za zabití svého posvátného dobytka.90 Povětšinou tedy Apollón věští skrze své 

vyvolené, ale v deváté knize pronese proroctví osobně, pravděpodobně aby bylo zvýrazněno 

oproti předešlým. Podle této věštby se Ascanius narodil z bohů a dá vzniknout dalším bohům 

(„dis genite et genite deos“, Aen. 9, 641-642), což můžeme považovat za narážku na 

zbožštění Caesara a možná také na Augustův císařský kult na východě říše. Apollón ovšem 

skrze své věrné nepředpovídá pouze budoucnost, ale využívá je také k faktickému naplnění 

své vůle: ve druhé knize Apollónův kněz předá Aeneovi obrazy Penátů, kteří zosobňují srdce 

Tróje (Aen. 2, 319); je tedy Apollónovou vůlí, aby Trója byla obnovena. Apollón vede 

Trójany skrze proroctví k příjezdu do Itálie a k založení nové Tróje, proto se můžeme 

domnívat, že zobrazením Apollóna jako patrona Trójanů a zároveň také patrona Říma a 

Augusta se Vergilius ztotožňoval s politizací tohoto božstva Augustem. 

Oproti Apollónovu divinačnímu aspektu není ve Vergiliově tvorbě příliš častý jeho 

básnický aspekt. V Aeneidě je patrný především v šesté knize, v níž se Aeneas dostává do 

Elysia. To je popsáno jako příbytek těch, kteří „mluvili důstojně Apollóna“ („Phoebo digna 

locuti“ Aen. 6, 662) - básníků a věštců. Souvislost s Apollónem je dále zdůrazněna popisem 

okolní krajiny, v němž je podtrhnuta přítomnost vavřínového hájku (Apollónovi posvátné 

rostliny) a řeky Eridanus, ve které zemřel Apollónův syn Faëthón.91  Zároveň jsou zde líčeni 

zesnulí trojští hrdinové, ke kterým se jako k předkům odvolával Augustus, čímž je Apollónův 

básnický aspekt propojen s Augustem samotným. Vergilius rovněž zřídka upozorňuje na 

Apollónův lékařský aspekt, jehož absence je očividná ve dvanácté knize: Aeneas je raněn a 

Apollónův kněz se ho pokouší bezvýsledně vyléčit (Aen. 12, 391-397). Navzdory tomu, že je 

Apollón po většinu děje Aeneidy popisován jako patron Trójanů, tentokráte Aeneovi 

nepomůže. Jako vysvětlení tohoto chování se se nabízí, že Vergilius možná usiloval o 

zvýraznění role Venuše jako Aeneovy matky a také přední patronky julského rodu, jelikož je 

to právě ona, která nakonec Aenea uzdraví.92 Je také možné, že tímto Apollónovým 

zobrazením Vergilius odmítal jeho lékařský aspekt v návaznosti na Sosiův chrám, a tím 

zdůrazňoval Apollóna Palatina.93 Obecně byl Apollón ve svém lékařském aspektu na ústupu a 

jen málokdy v této podobě asociován s principem.94  

 
90 Miller, 2009, s. 125. 
91 Fratantuono, 2017, s. 182. 
92 Miller, 2009, s. 179. 
93 Miller, 2009, s. 176-177. 
94 Miller, 2009, s. 177. 
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1.2.3 Propertius 

Propertiovo ztvárnění Apollóna je problematičtější než u jiných básníků, jelikož je 

těžké určit, do jaké míry je politické a v jakém duchu.95 To pozorujeme zejména na básni 4, 6, 

ve které Propertius využívá především Apollónův válečný aspekt společně s tím básnickým. 

Báseň začíná zmínkou Apollónově chrámu na Palatinu a v souvislosti s ním básník popisuje 

bitvu u Actia, kterou můžeme označit za hlavní téma. V Propertiově pojetí této bitvy se 

Apollón snese přímo na Augustovu loď, osobně pronese proroctví ohledně Augustovy 

budoucnosti, nazve Augusta spasitelem světa96 a přímo se zapojí do boje, při kterém 

vyprázdní celý svůj toulec.  Je možné, že Propertius celou situaci lehce ironizuje, ale nelze to 

dostatečně prokázat vzhledem k tomu, že tuto báseň můžeme považovat za panegyrik a zde se 

jistá nadsázka dá očekávat.97 Také je tento úsek možné vnímat v návaznosti na Kallimacha, a 

v tom případě by Propertiova chvála Augusta mohla odpovídat Kallimachově oslavě 

Ptolemaia (viz výše, str. 13).98 Po skončení bitvy mění Propertius Apollónův aspekt 

z válečníka na básníka, což je vyjádřeno Apollónovým odkládáním luku a jeho touhou po lyře 

(„citharam iam poscit Apollo victor et ad placidos exuit arma choros“, Prop. 4, 6, 69-70). 

Propertius spíše zobrazuje Apollóna v básnickém aspektu, což můžeme pozorovat také 

na básni 3, 1, v níž básník prostřednictvím Apollóna formuluje své recusatio („ah valeat, 

Phoebum quicumque moratur in armis!“, Prop. 3, 1, 7). Analogický motiv nacházíme také 

v básni 3, 3, v níž Propertius dává najevo svou touhu psát o velkých činech minulosti, 

konkrétně o králích z Alby Longy, ale sám Apollón mu v tom zabrání, přičemž je paradoxní, 

že patron julského rodu brání básníkovi, aby opěvoval Augustovy předky.99 To bychom mohli 

interpretovat jako jemné odmítnutí, jak epické poezie, tak i Augusta. Pokud bychom přijali 

tuto tezi, také báseň 2, 31 bychom mohli vnímat v podobném duchu. Zde Propertius popisuje 

nově postavený Apollónův chrám na Palatinu a jeho architektonické skvosty (viz výše, str. 

10-11), ale podle Millera vyzdvihuje převážně neválečné motivy ve výzdobě chrámu:100 uvádí 

pouze dvě Apollónovy sochy, a to ty, které zobrazují Apollóna jako patrona básníků, a 

nezmiňuje se o knihovnách nebo o výjevech na reliéfech, které tam měly být. Obecně zmiňuje 

 
95 Gosling, 1992, s. 502-503. 
96„… o Longa mundi seruator ab Alba, 

    Auguste, Hectoreis cognite maior avis, 

    vince mari: iam terra tua est. tibi militat arcus 

   et favet ex umeris hoc onus omne meis“ (Prop. 4, 6, 37-40). 
97 Miller, 2009, s. 81; Gosling, s. 504. 
98 Miller, 2009, s. 227. 
99 Miller, 2009, s. 314. 
100 Miller, 2009, s. 199-201; Bowditch, 2009, s. 411. 
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souvislost chrámu s Augustem, ale zároveň opomíjí Apollónovy aspekty související přímo 

s bitvou u Actia, které by se tady daly očekávat.101  

1.2.4 Tibullus 

Podobně jako u Propertia máme v Tibullově tvorbě problém určit, do jaké míry je jeho 

ztvárnění Apollóna politické, protože převážně vyobrazuje Apollóna v jeho básnickém 

aspektu nebo v milostných souvislostech.102 V básni 2, 3 je Apollón znázorněn jako milenec, 

který kvůli Admétovi opustil Olymp a věnuje se zemědělství („Pavit et Admeti tauros 

formosus Apollo…“, Tib. 2, 3, 11), kterážto činnost se na něm podepsala: ztratil svoje 

obvyklé božské aspekty a dokonce se mu dokonce zacuchaly jeho obvykle velmi 

zdůrazňované vlasy. Tím básník dává exemplum své vlastní ochoty trpět pro svou 

milovanou.103 Apollón tak podléhá jinému a tedy i silnějšímu bohu, Cupidovi, což je 

vyjádřeno také jeho neschopností uzdravit se pomocí bylin („Nec potuit curas sanare 

salubribus herbis“, Tib. 2, 3, 13). Rovněž ve 4, 4 je Apollón jako lékař žádán o pomoc při 

uzdravení těhotné dívky, ale v tomto případě nevíme, zda ji opravdu vyléčil. Apollón je 

ústřední postavou básně 2, 3, ale jeho vyobrazení není příliš obvyklé,104 jelikož je tam do jisté 

míry zesměšňován, a to i ve svém aspektu básníka, jelikož jeho zpěv je častokrát přerušen 

bučením krav. Zdá se, že toto vyobrazení nemá politické konotace, ale Burkowski soudí, že 

pokud tuto báseň propojíme s Apollónovým obrazem v básni 2, 5 (viz níže), můžeme ji 

rovněž interpretovat z politického hlediska.105  

V básni 2, 5 je Apollón vzýván jako zdroj básnické inspirace, symbol řádu a zdraví 

státu u příležitosti uvedení Messalova syna do kolegia quindecimvirů.106 Tibullus oslovuje 

přímo Apollóna a žádá ho, aby mu pomohl zpívat o triumfu, jako on (Apollón) kdysi 

opěvoval Jovovo vítězství nad Saturnem, což možná upomíná na Augustovo vlastní vítězství 

u Actia.107 V této souvislosti se ale nemusí jednat o dobrou věc, jelikož za Saturnovy vlády 

byl na zemi zlatý věk; toto srovnání by tedy poukazovalo na to, že Augustova doba je posun 

k horšímu. Dále ale Tibullus skrze Sibylino proroctví popisuje idylický venkov, což můžeme 

 
101 Miller, 2009, s. 204. 
102 Gosling, 1992, s. 502-503. 
103 Burkowski, 2016, s. 159. 
104 Miller, 2016, s. 238. 
105 Burkowski, 2016, s. 155. 
106 „Phoebe, fave: novus ingreditur tua templa sacerdos: 

    Huc age cum cithara carminibusque veni. 

    Nunc te vocales impellere pollice chordas, 

    Nunc precor ad laudes flectere verba meas“ (Tib. 2, 5, 1-4). 
107 Miler, 2009, s. 237. 
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být narážka na nový věk plný harmonie jako u Horatia108 a zároveň na hodnoty spojované 

s Augustem.109 Na konci básně žádá Tibullus Apollóna, aby nahradil svá obvyklá proroctví o 

válce proroctvími o míru, protože právě on dokáže zajistit, aby byl na světě mír („Pace tua 

pereant arcus pereantque sagittae…“, Tib. 2, 5, 105), ale zároveň uvádí, že ani Apollón 

nedokáže zbavit zbraní Cupida natrvalo, jelikož sám Tibullus je již rok sužován láskou, ze 

které se nemůže uzdravit. V básni 2, 5 se neobjevuje přímo řečená chvála na Augusta, ale 

zároveň jsou v ní oslavovaná témata korespondující s Augustovou politikou – chvála venkova 

a manželský život s dětmi. Na druhé straně je tato báseň v protikladu k obrazu Apollóna 

v básni 2, 3, která je ve sbírce umístěna velice blízko básně 2, 5 a ze srovnání těchto dvou 

básní by se mohlo zdát, že je Apollón z básně 2, 5 dáván do přímého kontextu se 

zamilovaným Apollónem z básně 2, 3. V tomto případě by tedy nebyl Apollón (a Augustus) 

vykreslen příliš vážně.110  

 

Augustus změnil pojetí Apollóna v římské společnosti, a tuto změnu do jisté míry ve 

své tvorbě odrážejí básníci píšící v jeho době. Někteří (Horatius, Vergilius) přejali jeho 

politizaci císařem Augustem a zobrazovali ho v jeho válečném aspektu souvisejícím s bitvou 

u Actia, nebo ho přímo ztotožňovali s Augustem a stavěli ho do pozice jeho osobního patrona, 

a tím i patrona Říma. K podtržení svého úmyslu často naráželi na chrám na Palatinu, Sibyliny 

knihy nebo vavřín, což vyvolávalo asociaci s císařem. Básníci (Horatius) rovněž zobrazovali 

Apollóna v jeho solárním aspektu a jako patrona nového a lepšího věku, který nastal díky 

Augustovi. Zároveň vnímali Apollóna jako patrona básnické sféry (Horatius, Tibullus, 

Propertius, Vergilius) a využívali ho k potrhnutí svého recusatio (Horatius, Vergilius, 

Propertius). Operovali však také s přechodem mezi jeho válečným i básnickým aspektem, což 

bylo vyjádřeno jeho atributy – lukem a lyrou (Propertius). Nic z toho jim ovšem nebránilo 

přiřazovat Apollónovi i jeho tradičnější aspekty, věštecký a lékařský (Vergilius, Horatius), a 

vykreslovat ho v situaci odpovídající řecké mytologii (Tibullus). 

 

 
108 Miller, 2009, s. 261. 
109 Gosling, 1992, 502-503. 
110 Burkowski, 2016, s. 155-169. 
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2 Ovidiovo pojetí Apollóna 

Ovidius je představitelem druhé generace básníků, která působila v Římě během 

Augustovy vlády.111 On sám již občanskou válku nezažil a nechová k Augustovi vděčnost za 

to, že ji ukončil jako Vergilius nebo Horatius.112 Mír, ve kterém žil a tvořil, bral jako 

samozřejmost,113 a proto je jeho postoj k Augustovi jako představiteli moci přinejlepším 

zdráhavý. To můžeme pozorovat také na jeho zacházení s Apollónem, protože, jak jsme viděli 

v předcházející kapitole, ztvárnění tohoto boha prošlo v literatuře Augustovy doby výraznou 

změnou, která odrážela blízký vztah, který k Apollónovi měl Augustus. Tato práce se proto 

pokouší stanovit jakým způsobem Ovidius reaguje na výše popsanou změnu v jednotlivých 

fázích své tvorby, a zda jeho zobrazování Apollóna odráží jeho osobní postoj vůči Augustovi, 

popřípadě zda mohlo přispět ke komplexu důvodů, kvůli kterým byl Ovidius vyhnán. Apollón 

je zkoumán v různých aspektech, tj. ve válečnickém aspektu, jelikož ten byl preferovaný 

Augustem a vypovídá tedy o postoji Ovidia k Augustovi, a zároveň také v lékařském, který 

může mít politické konotace vhledem k opravě chrámu Apollóna Medica Gaiem Sosianem. 

Rovněž je kladen důraz na Apollónův básnický aspekt, jelikož ten byl důležitý pro Ovidiovo 

osobní vnímání boha, a na ztvárnění Apollóna v milostných souvislostech. K dokreslení 

situace je třeba se také zaměřit na jeho divinační aspekt. Naopak Apollónův solární aspekt je 

opomenut, protože byla přijata teze Fontenroserova,114 že Ovidius důsledně rozlišoval 

Apollóna jako řeckého Hélia, a tedy římského Sola, a Apollóna v ostatních aspektech, i když 

pro oba bohy používal stejná jména a přízviska. 

 

 

 

 

 

 

 
111 Stiebitz, 1996, s. 8. 
112 Stiebitz, 1996, s. 8. 
113 Albrecht, 1997, s. 787. 
114 Fontenrose, 1940, s. 429-442. 
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2.1 Milostná díla 

Ovidius je v mytologické tvorbě do jisté míry svazován řeckou tradicí, což ovšem 

neznamená, že si ji nemůže upravovat a Apollónovu roli upozadit nebo naopak zdůraznit 

podle toho, co chce vyjádřit. Ve své milostné tvorbě ale může zacházet s Apollónem poněkud 

volněji, a proto právě v jeho milostně tvorbě můžeme nalézt neobvyklá ztvárnění Apollóna, 

ze kterých můžeme vyvozovat jeho postoj k Apollónovi i Augustovi samotnému.  V tomto 

období je u něj patrný vliv soudobých římských básníků, především Tibulla, ale i řeckého 

Kallimacha. 

2.1.1 Amores 

Apollón se ve svém básnickém aspektu objevuje na počátku Amores, ovšem již 

konstrukce této básně dává najevo, že Apollónova pozice jako boha básníků bude v Ovidiově 

tvorbě mnohem složitější, než by se očekávalo. Básník115 deklaruje čtenáři svůj záměr psát 

epickou poezii,116 ale jeho snahu překazí Cupido, jehož intervenci básník se brání, jelikož 

básníci primárně spadají do Apollónovy sféry vlivu („Pieridum vates, non tua turba sumus“, 

am. 1, 1, 6), a proto by Cupido neměl zasahovat. Cupidova převaha na poli básnictví je 

zdůrazňována také v dalších verších, ve kterých se ho básník ptá, zda (Cupido) již dobyl 

Helikón a zda se stal bohem básnictví namísto Apollóna („tua sunt Heliconia tempe? Vix 

etiam Phoebo iam lyra tuta sua est?“, am. 1, 1, 15-16). Tato otázka je zanedlouho potvrzena, 

když Cupido zasáhne básníka šípem a přinutí ho psát milostnou poezii. Zároveň ho tak zprostí 

Apollónova vlivu a eventuelně i všech povinností psát epickou poezii. Tato báseň spadá do 

kategorie recusatio: Ovidius formuluje prostřednictvím Cupida své odmítnutí psát epickou 

poezii a zároveň tím ospravedlňuje svůj úmysl věnovat se pouze milostným námětům. 

Ovidiovo pojetí je odlišné od podobných básní tohoto druhu, které nacházíme u jiných autorů 

(Hor. 4, 15; Prop. 3, 1), které od jejich úmyslu psát epickou poezii odrazuje převážně sám 

Apollón, i když i oni považují Cupida za inspiraci milostné poezie.117 U těchto básníků jsou 

tato odmítnutí vystavěna mnohem zdvořileji vůči Apollónovi; ukazují jejich respekt vůči 

tomuto bohu jako patronovi poezie.118 Cupido je v Amores vyobrazen jako Ovidiův patron, 

patron té sféry básnictví, která je Ovidiovi bližší, a vítězí nad tradičním bohem básnictví, aniž 

by o tuto oblast musel bojovat. Cupido je v básni osobně přítomen, sám k básníkovi 

 
115 V tomto případě Ovidius stylizuje sebe sama do pozice básníka, což ale nutně neimplikuje jeho samotného 

jako historickou osobnost. 
116 „Arma gravi numero violentaque bella parabam 

      Edere, materia conveniente modis…“ (am. 1, 1, 1-2). 
117 Amstrong, 2004, s. 532. 
118 Amstrong, 2004, s. 531. 
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promlouvá, zatímco Apollón je pouze několikrát zmíněn, ale sám se neobjeví, aby zakročil 

proti Cupidově snaze zasáhnout do jeho sféry vlivu. Motiv Cupidovy převahy se objevuje 

také v Amores 2, 1, kde básník za svého patrona opětovně označuje Cupida a Apollóna vůbec 

nezmiňuje („Carmina, purpureus quae mihi dictat Amor!“, am. 2, 1, 38). 

Tento počínají konflikt mezi Cupidem a Apollónem o básnickou sféru byl často 

interpretován jako spor mezi dvěma typy poezie, milostné a epické,119 a jeho prohloubení 

můžeme nalézt v příběhu o Dafné v Proměnách (viz níže, str. 31-33). Básník brání poezii také 

v Amores  1, 15. Tam Livor (Závist) vyčítá básníkovi, že se věnuje psaní poezie místo, aby 

např. bránil svou vlast. Tomuto nařčení básník odporuje, protože záslužné činnosti, o kterých 

Livor mluví, jsou smrtelné, ale on jako básník hledá nesmrtelnou slávu a té dosáhne psaním 

básnických děl, jak dokázali už jiní epičtí (Homér, Lucretius, Vergilius) či neepičtí (Gallus, 

Tibullus) básníci. Toto přesvědčení je nenápadně potvrzeno samotným Apollónem, když 

básníkovi podává pohár naplněný vodou z pramene Múz („mihi flavus Apollo pocula Castalia 

plena ministret aqua…“, am. 1, 15, 35-36). Podle Amstrongové struktura této básně vyznívá 

pro Apollóna nepříznivě, jelikož ho Ovidius zobrazuje v podřízeném postavení.120 Tato teze je 

podle ní potvrzena použitím slovesa ministrare, které naznačuje Ovidiovu nadřazenost 

v básnické sféře a vyvolává asociaci s příběhem o Ganymedovi,121 což se ale zdá jako příliš 

tvrdá formulace.   

Jak uvidíme na následujících třech příkladech, Ovidius velice často spojuje Apollóna 

v básnickém aspektu s milostnou tématikou. Ta ovšem byla diametrálně odlišná od aspektů, 

které v Apollónovi hledal Augustus, proto v tomto motivu můžeme spatřovat jistý rozpor vůči 

Augustově pojetí. V Amores 1,8 Ovidius nechává promlouvat kuplířku, která radí dívce, 

jakého muže by se měla vzít. Apollón má sice zlaté roucho a lyru zdobenou zlatem („Ipse 

deus vatum palla spectabilis aurea  tractat inauratae consona fila lyrae“, am. 1, 8, 59-60), 

ale obyčejný básník není z praktického hlediska příliš výhodný milenec, protože ji nedokáže 

materiálně zajistit. Podobné propojení nalézáme také v Amores 3, 12, kde si básník zoufá, že 

se od něj měli Múzy a Apollón odvrátit dříve, protože on již svým básnickým uměním 

vyhlásil krásu své dívky do světa a všichni tedy vědí, jak je krásná.122 Analogický motiv se 

objevuje také v Amores  1, 3, kde básník vyjadřuje touhu získat dívčinu lásku. Přiznává, že 

 
119 Armstrong, 2004, s. 528; Godzich, 2014, s. 50-53. 
120 Amstrong, 2004, s. 537. 
121 Amstrong, 2004, s. 537. 
122 „Aversis utinam tetigissem carmina Musis, 

    Phoebus et inceptum destituisset opus!“ (am. 3, 12, 17-19). 
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sice nemá slavné předky ani hmotné zajištění, ale má na své straně mocné bohy: tradiční 

milostná božstva jako Venuši nebo Amora, s nimi Bakcha a Apollóna s Múzami.  

Ovidius v jistých pasážích přiznává Apollónovi vliv v básnické sféře (viz příklady 

výše), ale zároveň velice často důrazem na tento aspekt popírá ten válečný, jak je vidět na 

následcích příkladech. V Amores 1, 1 Ovidius uvádí různé bohy, které staví do protikladných 

dvojic: Minerva a Venuše, Ceres a Diana, Apollón a Mars. Dále jim navzájem vyměňuje 

atributy, aby ukázal, jak je směšné, když jeden bůh získá atribut toho druhého. V případě 

Apollóna se básník podivuje, jak by někdo mohl dávat Martův oštěp právě Apollónovi a jeho 

lyru Martovi.123 Tato pasáž by mohla být považována za jistou negaci Apollóna v jeho 

válečnickém aspektu a zřetelné distancování se od Augustova nového (válečnického) obrazu 

Apollóna, který přijímal např. Vergilius (viz výše, str. 15-17). V Amores 3, 2 Ovidius 

vyjmenovává různá božstva s jejich sférami vlivu včetně Marta („Plaude tuo Marti, miles!“, 

am. 3, 2, 49) a Apollóna („Auguribus Phoebus … adsit!“, am. 3, 2, 51), které kategoricky 

rozlišuje, a tím upírá Apollónovi jakýkoli válečný aspekt. Podobně v Amores 3, 8 prohlašuje, 

že on jako básník je bez jakékoli možné viny, („ego Musarum purus Phoebique sacerdos“, 

am. 3, 8, 23), a kritizuje dívku, která by si kvůli penězům za partnera zvolila raději vojáka, 

který má na rukou krev („dextram tange: cruenta fuit!“, am. 3, 8, 16). Odmítá tak nejen válku 

celkově, ale i jakýkoli Apollónův válečný aspekt, který by tam mohl být přítomen. 

Pokud Ovidius zmiňuje Apollónův válečný aspekt nebo odkazuje na momenty, které 

by mohly být ztotožněny s Apollónovým spojením s Augustem (chrám na Palatinu, vavřín), 

vždy je to v situaci, která není příliš vážná, jak uvidíme níže. V Amores 3, 3 básník vyčítá 

bohům, že dovolují křivě přísahat dívkám, ale ne mužům, kterým hrozí Minervin oštěp, 

Martův meč, Apollónův luk a Jovův blesk („nobis flexibiles curvantur Apollinis arcus“, am. 

3, 3, 29). Muži se musí obávat trestu od bohů, ale krásné dívky nikoliv, protože ani bohové by 

se jim neodvážili ublížit. Toto je jediná zmínka v Amores, kde je Apollón zmiňován 

v souvislosti se svým slavným lukem, který ve Vergiliově a Propertiově pojetí přímo zajistil 

Augustovo vítězství u Actia, ale jeho válečný aspekt, podtržen přítomností dalších válečných 

božstev vychází naprázdno, jelikož tato božstva nejsou schopna zasáhnout proti krásným 

ženám. Podobný motiv nalézáme také v Amores 1, 7, kde si básník vyčítá, že vztáhl ruku na 

svou milovanou. Kriticky se přirovnává k triumfátorovi, který si má vavřínem ověnčit vlasy 

(„Cinge comam lauro“, am. 1, 7, 36). Vavřín byl Apollónovou posvátnou rostlinou a měl 

 
123 „Crinibus insignem quis acuta cuspide Phoebum 

      Instruat, Aoniam Marte movente lyram?“ (am. 1, 1, 11-12). 
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úzkou vazbu na Augusta, jelikož visel na jeho dveřích jako poděkování od senátu za záchranu 

státu.124 V Ovidiově díle se jedná o velice důležitý aspekt, který pomáhá odhalit jeho pojetí 

Apollóna, jelikož ho Ovidius v milostné tvorbě a Proměnách využívá v souvislostech, které 

nebyly příliš lichotivé:125 v Amores 1,11 chce básník ověnčit dopis, který mu přišel od 

milenky, vavřínem.126 Podobně v Amores 2,12 básník konečně strávil noc s vysněnou ženou a 

ve svém vítězství zvolá: Ite triumphales circum mea tempora laurus! (am. 2, 12, 1).127 Tím 

sice může Ovidius pouze zdůrazňovat svůj pocit vítězství, aniž by narážel na spojitost vavřínu 

s Apollónem a potencionálně také Augustem, ale jeho pozdější zacházení s vavřínem tuto tezi 

nepodporuje.128 

2.1.2 Ars amatoria 

V Ars amatoria je Apollónova role patrona básníků oproti Amores upozaděna a již na 

počátku celé básně je řečeno proč: 

„Non ego, Phoebe, datas a te mihi mentiar artes, 

Nec nos aeriae voce monemur avis, 

Nec mihi sunt visae Clio Cliusque sorores 

Servanti pecudes vallibus, Ascra, tuis: 

Usus opus movet hoc: vati parete perito.“ (ars  1, 25-30)129 

Ovidius nepotřebuje božskou inspiraci, aby mohl psát básně, protože jeho vlastní schopnosti a 

zkušenosti mu umožňují psát jakoukoli poezii, kterou si zvolí. Celé Ars je pojato jako snaha 

zkrotit Amora, ovšem básník k tomu, aby přemohl jiného boha, nepotřebuje pomoc Apollóna. 

A opravdu, oproti Amores není Apollón v básnickém aspektu zmiňován příliš často, a pokud 

ano, opětovně se objevuje v rozporuplných souvislostech. V Ars 3, 329 Ovidius vyjmenovává 

různé velké básníky, mezi něž touží patřit, a vybízí dívku, která se chce líbit, ať je čte; celé 

téma uzavírá vzýváním právě Apollóna a Múz. Podobný motiv nacházíme i v posledních 

verších celého díla: Ovidius vypisuje vhodné polohy k milování pro ženu a uvádí, že ani 

 
124 Ginsberg, 1989, s. 227. 
125 Podrobněji Wilkens, 2014, s. 41; 77-85. 
126 „Non ego victrices lauro redimire tabellas                

      Nec Veneris media ponere in aede morer“ (am. 1, 11, 25-26). 
127 „Vítězný vavříne, pojď, a oviň mi dokola skráně“ (přel. R. Mertlík). 
128 Podrobněji Wilkens, 2014, s. 41. 
129 „Nebudu, Foibe, lhát, že tys mi to umění svěřil, 

     ani hlasem svým učí mě nebeský pták, 

     ani že spatřil jsem Kleiu a ostatní Kleiny sestry, 

     když jsem v údolí Múz nad stádem svěřeným bděl: 

     zkušenost k dílu mě vede, nu slyšte mě, znalého pěvce!“ (přel. R. Mertlík). 
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Apollón by nemohl říci více pravdy.130 Také zde klade větší míru důležitosti na Apollónovu 

spřízněnost právě s milostnými tématy, ovšem ani tento Apollónův aspekt není vyobrazen 

příliš vážně. V Ars 2, 239 Ovidius podobně jako Tibullus uvádí jako příklad toho, že muž 

musí pro lásku mnohé vytrpět, příběh o králi Admétovi a Apollónovi,131 přičemž přímo 

oslovuje čtenáře a ptá se: Quod Phoebum decuit, quem non decet? (ars 2, 241).132 Ovidius se 

příliš nerozepisuje např. o Apollónově zanedbaném vzhledu, pravděpodobně předpokládá, že 

čtenáři znají Tibullovu verzi, se kterou se nejspíše ztotožňuje, jinak by svou báseň vystavěl 

jinak (viz výše, str. 20).  

 Podobně rozporuplnou scénu Ovidius vystavěl v Ars 2, 493. Tam se básníkovi - 

podobně jako Kallimachovi, Vergiliovi (ecl. 6, 3-5) nebo Propertiovi (3, 3)133 - zjevil Apollón 

a přerušil jeho výklad o lásce.134 Dále bůh vyzývá básníka, aby své žáky, které učí lásce, 

přivedl do jeho chrámu, konkrétně do chrámu, kde je slavný nápis „poznej sám sebe“.135 

Apollón dále dává rady, jak toto motto využít pro získání vytoužené dívky: každý musí využít 

toho, čeho se mu dostalo od přírody. Sérii rad uzavírá napomenutím, ať špatní básníci raději 

svá díla nečtou, a ke konci této pasáže básník vyzývá své čtenáře, aby opravdu uposlechli 

Apollónovy výzvy („Phoebo parete monenti!“, 2, 509). Těchto několik veršů je nejdelší 

epizoda v  Ars, kde je Apollón přítomen. Ovidius v této epizodě zobrazuje Apollóna s lyrou, 

vavřínem i jeho slavnými vlasy, dokonce odkazuje na Apollónovu věštírnu v Delfách, kam se 

scházel celý svět, aby si od Pýthie vyslechl rady v závažných politických otázkách. Na první 

pohled Ovidius vzdává hold Apollónovi pomocí jeho tradičních atributů a nechává si od něj 

radit, i když dříve odmítl jakoukoli Apollónovu inspiraci, ale v kontextu celé epizody se jedná 

o lehkou parodii Apollóna. Apollón zve mladé do Delf, aby se naučili, jak získat lásku, ale to, 

co jim on sám radí, už dříve sdělil čtenáři Ovidius.136 V tomto porovnání tedy Apollónovy 

 
130„Sed neque Phoebei tripode… 

    Vera magis vobis, quam mea Musa, canet“ (ars 3, 789-790). 
131 „Cynthius Admeti vaccas pavisse Pheraei 

     Fertur, et in parva delituisse casa“ (ars 2, 239-240). 
132 „Komupak nesluší to, co slušelo Foibovi?“ (přel. R. Mertlík). 
133 Casali, 1997, s. 19. 
134 „Haec ego cum canerem, subito manifestus Apollo 

    Movit inauratae pollice fila lyrae. 

    In manibus laurus, sacris inducta capillis                

    Laurus erat; vates ille videndus adit“ (ars. 2, 493-496). 
135 „Is mihi 'Lascivi' dixit 'praeceptor Amoris, 

    Duc, age, discipulos ad mea templa tuos, 

    Est ubi diversum fama celebrata per orbem, 

    Littera, cognosci quae sibi quemque iubet!“ (ars  2, 497-500). 
136 Amstrong, 2004, s. 541-542. 
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rady nejsou ke skutečnému užitku a Ovidius ze srovnání vychází jako ten, kdo svému umění 

opravdu rozumí.137  

Podobně jako v Amores se v Ars neobjevují přímo explicitní zmínky Apollónova 

válečného aspektu, Ovidius spíše na tento aspekt a Apollónovu spojitost s Augustem 

poukazuje např. v souvislosti s chrámem na Palatinu. Ale ani tentokrát tyto zmínky nejsou 

příliš uctivé, a to z podobných důvodů jako dříve. V první knize Ars Ovidius mezi vhodnými 

místy, kde se dají nalézt ženy, uvádí i sloupoví, které ztvárňovalo „surového otce… 

s dcerami, které smrt zchystaly ženichům svým“ (přel. R. Mertlík),138 čímž bylo míněno 

sloupoví Danaoven, které náleželo k Apollónovu chrámu. I když Ovidius místo přímo 

nespecifikuje, čtenáři bylo pravděpodobně jasné, o jakou stavbu se jedná. Podobné téma 

nalézáme v Ars 3, 119, kde Ovidius naráží na Palatin, který se nyní skví v nebývalé kráse, 

protože, i když se tam kdysi pásl dobytek, dnes tam má zářivé sídlo samotný Apollón („Quae 

nunc sub Phoebo ducibusque Palatia fulgent“, ars 3, 119). Tato báseň by se na první pohled 

zdála být neutrální, kdyby ovšem chrám nebyl použit jako přirovnání, které vybízí ženy, aby 

řádně pečovaly o svůj zevnějšek. O pár veršů dál Ovidius radí ženám, jak si nejlépe česat 

vlasy, a Apollóna uvádí jako příklad.139 Analogicky k radám z první knihy ve třetí knize 

vybízí básník dívky, aby se ukazovaly na veřejnosti, a mezi vhodné lokality nabízí také 

Apollónův chrám na Palatinu, přičemž v této pasáži přímo zmiňuje, že tato budova byla 

postavena jako poděkování Apollónovi za námořní vítězství („Visite laurigero sacrata 

Palatia Phoebo: (Ille Paraetonicas mersit in alta rates)“, ars 3, 389-390). V tomto případě je 

na chrám kladen větší důraz, protože v básni z první knihy by sloupoví mohlo zůstat 

anonymní, ale tentokráte je místo specifikováno. Ovidius příliš neuvádí Apollóna přímo 

v souvislosti s Augustem, což můžeme vidět také v Ars 1, 176, kde básník vybízí různá 

božstva, aby Augusta podpořila v jeho válečných kampaních, jmenovitě Herakla, Baccha 

nebo Marta, ale Apollóna nikoliv.   

V Ars se stejně jako v Amores Ovidius vyhýbá Apollónově lékařskému aspektu, ale je 

možné, že na něj naráží na počátku druhé knihy. V prvním verši Ovidius vyzývá čtenáře: 

Dicite 'io Paean!' et 'io' bis dicite 'Paean!' (ars 2, 1).140 Jak jsme viděli výše (str. 8), tímto 

zvoláním Vestálky vzývaly Apollóna v jeho léčitelském aspektu v návaznosti na řeckou 

 
137 Amstrong, 2004, s. 541-542. 
138 „Quaque parare necem miseris patruelibus ausae 

     Belides et stricto stat ferus ense pater“ (ars, 1, 73-74). 
139 „Alterius crines umero iactentur utroque; 

    Talis es adsumpta, Phoebe canore, lyra…“ (ars 3, 141-142). 
140 „Volejte: „Vítězství, sláva!“ a zas volejte: „Sláva!“ (přel. R. Mertlík). 
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tradici, ve které Paeon (nebo Paean) bylo jedním z Apollónových epitet; léčitelský bůh tohoto 

jména se objevuje také v Homérovi, postupně se ale toto slovo stalo také ustáleným vítězným 

zvoláním.141 Ovidius tak úmyslně mate čtenáře použitím tohoto epiteta, které by implikovalo 

Apollónovu přítomnost, ale Apollón je z prologu druhé knihy zcela vynechán, což 

pravděpodobně odkazuje na prolog první knihy, kde je jeho vliv odmítnut.142  

2.1.3 Remedia amoris 

V tomto díle zachází Ovidius s Apollónem diametrálně odlišně oproti  předchozím 

dílům. Dříve využíval řadu Apollónových aspektů; soustředil se převážně na ten básnický 

nebo na Apollónův vztah k lásce. Ale zde Ovidius Apollóna pojímá spíše vzhledem k jeho 

léčitelským vlastnostem, což je v kontextu jeho tvorby poprvé, nepočítáme-li možný náznak v 

Ars 2, 1 (viz výše). Ovšem charakter díla samotného tento důraz odůvodňuje. Remedia se 

snaží vyléčit čtenáře od nešťastné lásky, proto básník vzývá Apollóna jako patrona básnictví a 

zároveň lékařství, aby jeho dílu přál, protože právě on jako první vynalezl obě tyto disciplíny 

(„Te precor incipiens, adsit tua laurea nobis, carminis et medicae, Phoebe, repertor opis“, 

rem. 75-76). Obdobně se Ovidius opírá o Apollónovu autoritu básníka a léčitelé ve verších 

251-252, kde právě Apollón svou písní zjevuje správný lék na nešťastnou lásku oproti 

zbytečným praktikám jako je magie. Básník zakládá důvěryhodnost svých rad na Apollónovi 

(„siquid Apollo, utile mortales perdocet ore meo“, rem. 489-490; „Quod nisi dux operis 

vatem frustratur Apollo“, rem. 767), můžeme se tedy domnívat, že ho činí zodpovědným za 

jejich správnost, a pokud by byly špatné, veškerá vina by spočívala právě na Apollónovi. Ten 

by byl současně vinen, kdyby někdo obviňoval Ovidia ze špatných úmyslů vůči jinému bohu 

(Cupidovi), protože Apollón ukazuje básníkovi svou přízeň „zazněním lyry i toulce.“143   

Ovidius tedy v tomto díle do jisté míry uznává Apollónovy schopnosti jako boha 

lékařství a své rady opírá právě o něj, proto by se na první pohled zdálo, že je jeho vztah 

k tomuto božstvu mnohem úctyplnější než v předešlých dílech. Ale podle Amstrongové 

Ovidius nevyužívá Apollóna léčitelského charakteru natolik, nakolik by opravdu mohl, kdyby 

se snažil Apollóna zobrazit v opravdu respektu hodné pozici; staví Apollóna do role léčitele 

pouze tehdy, aby zvýraznil, že on sám je v tomto případě lepším rádcem.144 Tento postřeh 

můžeme doložit také na úplném začátku tohoto díla, kde je nejdříve kladen důraz na 

 
141 https://www.merriam-webster.com/dictionary/paean (poslední přístup 22.7.). 
142 Amstrong, 2004, s. 538.  
143„Utque facis, coeptis, Phoebe saluber, ades! 

    Phoebus adest: sonuere lyrae, sonuere pharetrae;                 

    Signa deum nosco per sua: Phoebus adest“ (rem. 704-706). 
144 Amstrong, 2004, s. 548-549. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/paean
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básníkovy vlastní schopnosti a Apollón je zmíněn až ve verších 71-72.145 Neobjevuje se žádná 

zmínka, která by narážela na Augustovo nové pojetí Apollóna, konkrétně na chrám na 

Palatinu nebo na Apollónův válečný aspekt (krom zmínky o luku), ale vzhledem ke 

zdůraznění Apollónova léčitelského aspektu můžeme v této básni hledat politické konotace, 

jelikož – jak jsme viděli výše - jediný chrám v Římě zasvěcený Apollónovi Medicovi, byl 

opraven Gaeiem Sosianem, příznivcem Marca Antonia. Zdůrazněním tohoto aspektu se tedy 

možná Ovidius vymezuje vůči Augustovu pojetí Apollóna, ale je těžké určit do jaké míry má 

toto zobrazení politické konotace. 

 

V mnoha ohledech Ovidius ve své milostné tvorbě vychází ve svém ztvárnění 

Apollóna ze zažitých vzorů, ale často ho staví do situace, ze které vychází poměrně 

nepříznivě. Zobrazuje ho jako boha básnictví, ale jeho roli v této sféře upozaďuje a dává 

přednost jiným bohům, převážně Cupidovi, a často zcela popírá Apollónův vliv, protože on 

sám se prezentuje jako samostatný. Často ho také spojuje s  tématy, které se příliš nehodí 

k bohu, jenž dopřál Augustovi vítězství (např. milostná témata). Stejně často také popírá 

Apollónův válečný aspekt, který by se dal v určitých pasážích očekávat, a téměř nikdy 

neuvádí Apollónův status Augustova patrona. Apollón není stavěn do úctyhodné pozice ani 

ve svém aspektu milence nebo lékaře. Celkově lze Ovidiovo zacházení s Apollónem popsat 

jako hravé až neuctivé. Převážně kvůli Apollónově spojení s mravně pochybnými tématy a 

absenci jeho válečného aspektu můžeme vyvozovat závěr, že vyobrazení v tomto stylu bylo 

pojato jako jisté nerespektování Augustova nově vytvořeného obrazu Apollóna a teoreticky i 

Augusta samotného. 

 

 

 

 

 
145 Amstrong, 2004, 548. 
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2.2 Mytologická díla 

2.2.1 Metamorphoses 

Jak již bylo řečeno výše, oproti milostné tvorbě je Ovidius v mytologických námětech 

do jisté míry svazován řeckou tradicí, což ale neznamená, že si ji (a Apollóna) nemůže 

upravovat, aby vyjádřil to, co zamýšlí. Jeho Metamorphoses jsou mnohovrstevným dílem a 

vnímat je pouze z politického hlediska (zdali jsou pro-augustovské nebo ne) by bylo 

reduktivní, jelikož byly ovlivněny mnohými kulturními a filozofickými směry, ale i tento 

přístup je možný:146 v Proměnách nalézáme mnoho náznaků, které bychom mohli považovat 

za pro-augustovské (např. oslava Augusta na konci 15. knihy), ale neobjevují se jako hlavní 

motiv, což naznačuje, že se jedná spíše o povinné pasáže, které tam Ovidius přidal, aby 

naplnil očekávání čtenáře.147 Také vzhledem k této situaci je interpretování Ovidiova pojetí 

Apollóna složité. Navíc, i když jsou příběhy o Apollónovi v Proměnách vcelku časté a 

některé vybízejí k hledání politických konotací, jsou tam i takové, v nichž je to velice obtížné.  

Ovidius zobrazuje Apollóna v Proměnách v mnoha aspektech, které do jisté míry 

vyplývají z potřeb příběhu, ale zároveň mají zřetelné ovidiovské rysy. Nejzřetelněji je to vidět 

v první knize v příběhu o Dafné, ve kterém postava Apollóna (a Cupida) vyvolává asociace 

s Ovidiovou milostnou tvorbou. Ovšem před interpretací toto příběhu je nejdříve nutné 

prozkoumat pasáž o Pýthonovi, která mu předchází. Ovidius představuje v Proměnách 

Apollóna jako velkého lukostřelce, který skolil mocného draka Pýthóna jako svou první 

kořist.148 Ovšem už v tomto příběhu může vnímat určité mírně kritické hledisko; v porovnání 

s příběhem o Dafné je tato pasáž, kterou můžeme interpretovat jako představení Apollóna 

v augustovském duchu (válečnický aspekt), velice krátká. Má určité souvislosti, které ji 

spojují s díly autorů (Verg. Aen. 8, 704; Prop. 4, 6), v nichž byl Apollón představen 

v podobném stylu: např. Apollón na porážku Pýthóna vypotřeboval téměř celý toulec šípů 

(„mille gravem telis, exhausta paene pharetra“, met. 1, 443), což pravděpodobně odkazuje na 

Vergiliovo a Propertiovo ztvárnění bitvy u Actia, kde Apollónovo lukostřelecké umění hrálo 

ústřední roli.  

Zároveň se ale Ovidius netají tím, že tato pasáž mu slouží pouze jako přechod 

k hlavnímu příběhu tj. k Dafné: po skolení draka založil Apollón Pýthijské hry, ve kterých byl 

 
146 Miller, 2009, s. 333. 
147 Little, 1972, s. 395; podrobněji o Ovidiově postoji vůči Augustovi v Proměnách viz také Otis,1938, s. 188-

229.  
148„hunc deus arcitenens, et numquam talibus armis 

    ante nisi in dammis capreisque fugacibus usus…“ (met. 1, 441-442). 
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v normální praxi vavřín tradiční cenou za vítězství,149 ale podle Ovidia v této době vavřín 

ještě neexistoval („nondum laurus erat“, met. 1, 450). Odlišuje se tak od verzí podobného 

příběhu u Kallimacha nebo Theopompa, v nichž Apollón získává vavřín téměř okamžitě po 

svém vítězství nad Pýthónem jako odznak svého vítězství; místo toho připisuje vznik vavřínu 

Apollónově milostnému vzplanutí.150 Právě na tento příběh klade Ovidius důraz a Apollón je 

v něm vyobrazen odlišně oproti předešlé pasáži: jako arogantní válečník, který ve své pýše 

nad vítězstvím urazí Cupida („victo serpente superbus“, met. 1, 454), a jako poblázněný 

milenec. Cupido se Apollónovi pomstí nešťastnou láskou; zamilovaný Apollón pronásleduje 

Dafné, ale počíná si při tom bláhově,151 což si můžeme vysvětlovat jako Ovidiův pokus o jeho 

lehké zesměšnění.152 Dafné od Apollóna ale utíká a raději se nechává proměnit ve vavřín. Tím 

se Ovidius vědomě odchyluje od původního mýtu a vyzdvihuje tak skutečnost, že vavřín 

vznikl z pokusu o znásilnění,153 čímž pouze zdůrazňuje Apollónovy negativní konotace. 

Zároveň ale také naráží na spojitost Apollóna s Augustem a na vztah jich obou k vavřínu, 

když popisuje další osudy této rostliny,154 jelikož vavřínový věnec opravdu visel na 

Augustových dveřích jako poděkování od senátu za vítěznou bitvu u Actia.155 Další 

rozporuplnou scénu nacházíme ke konci tohoto příběhu: zdá se, že proměněná Dafné je 

ochotna přijmout Apollóna pouze proto, že se vavřín stane odznakem římského triumfu a 

Augusta. Mnozí soudí,156 že Dafnin souhlas nebyl explicitní, a že doopravdy s ničím 

nesouhlasila. Podle Wilkinse se mohlo se jednat pouze o Apollónovu interpretaci událostí;157 

podobný názor zastává také Ginsberg, který tvrdí, že Apollón donutil vavřín stát se tímto 

symbolem, a tím se na něm dopustil většího bezpráví než na Dafné.158 

Nabízí se tedy tyto dva příběhy (Pýthón a Dafné) porovnávat. V jednom je Apollón 

vyobrazen jako velký válečník, který skolil svou první kořist, ale ve druhém je arogantní a 

pyšný, přičemž se svými schopnosti vychloubá jinému lučištníkovi, jenž svou převahu na 

tomto poli neváhá demonstrovat. Tato pasáž pravděpodobně odkazuje na scénu z první knihy 

Amores (viz výše, str. 23-24), v níž Cupido přejal Apollónovu pozici jako zdroj básnické 

 
149 Miller, 2009, s. 343. 
150 Wilkens, 2014, s. 79-80; Ginsberg, 1989, s. 225. 
151 „… moderatius, oro, 

    curre, fugamque inhibe: moderatius insequar ipse“ (met. 1, 510-511). 
152 Segal, 1971, s. 391. 
153 Wilkens, 2014, s. 79-80. 
154 „postibus Augustis eadem fortissimo custos 

    ante fores stabis, mediamque tuebere quercum…“ (met. 1, 562-3). 
155 Wilkens, 2014, s. 84; Ginsberg, 1989, s. 227. 
156 Wilkens, 2014, s. 84; Ginsberg, 1989, s. 227. 
157 Wilkens, 2014, s. 84. 
158 Ginsberg, 1989, s. 227. 
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inspirace. Ta byla často interpretována jako spor mezi milostnou a epickou poezií,159 a 

v tomto případě by vítězila ta milostná. Apollónův básnický aspekt je metaforicky poražen a 

současně s ním také další aspekty: během pronásledování Dafné se Apollón vychloubá svými 

věšteckými schopnostmi („per me, quod eritque fuitque estque, patet“, met. 1, 517-518), aniž 

by byl schopen předpovědět, jaký konec tato situace bude mít. Současně se pyšní svým 

básnickým uměním („per me concordant carmina nervis“, met. 1, 518), i když byl na tomto 

poli již poražen Cupidem, a aniž by jeho slova měla na Dafné většího účinku. Zároveň ho již 

dříve zklamaly jeho válečnické a léčitelské atributy („ei mihi, nullis…est… sanabilis herbis“, 

met. 1, 523), což sám přiznává. Ovidius tedy hned na začátku svého díla staví Apollóna do 

rozporuplné pozice: ani jeden jeho aspekt mu není schopen pomoci, a tím spíše se Ovidius 

vymezuje vůči Augustově představě Apollóna jako schopného válečníka a dárce vítězství.  

V Proměnách je Apollón nejčastěji zobrazován jako neúspěšný milenec, ale i v těchto 

na první pohled politicky neutrálních příbězích se mohou skrývat narážky na politickou 

situaci. To můžeme demonstrovat např. na příběhu o Koronis. Ta byla milenkou Apollóna i 

jiného muže, a když se Apollón o její nevěře dozvěděl, zabil ji. Ovidius detailně popisuje 

Apollónův šok: z hlavy mu spadl vavřín („laurea delapsa est“, met. 2, 600), čímž možná 

Ovidius opětovně popírá Apollónův divinační aspekt, jelikož jako věštec měl tuto situaci 

předvídat. V následujícím verši mu odpírá i ten básnický („plectrum…excidit“, met. 2, 601-

602), přičemž tuto pasáž ve spojitosti s následujícím veršem, kde se Apollón chopí svého luku 

(„arma assueta rapit“, met. 2, 603) můžeme vnímat také jako odkaz Propertia (Prop. 4, 6, 69-

70), který pomocí přechodu mezi lyrou a lukem symbolizoval přechod mezi mírem a válkou. 

Ovidius zdůrazňuje míru Apollónova rozčilení („animus tumida fervebat ab ira“, met. 2, 

602), což je do jisté míry očekávatelné, ale podle Zankera Augustus v Apollónovi kladl důraz 

spíše na pravý opak tohoto postoje: umírněnost a řád.160 Upozorněním na tyto emocí by tedy 

Ovidius opětovně mohl vytvářet jiné pojetí Apollóna. Jisté odmítnutí Apollóna v Augustově 

pojetí můžeme vnímat také v dalším vývoji: Apollón zabil svou milenku lukem. Luk je sice 

jeho obvyklý atribut, ale zároveň je to zbraň, která u Vergilia nebo Propertia hrála hlavní roli 

v bitvě u Actia, proto by také tato souvislost mohla být vnímána různě. Celý příběh vyznívá 

pro Apollóna negativně, což opětovně přiznává i sám Apollón: když mu Koronis odhalí své 

těhotenství, svého činu lituje a nenávidí svůj luk („odit…nec non arcumque 

manumque…temeraria tela“, met. 2, 614-616). Tento motiv by mohl korespondovat 

s určitými pasážemi z Ovidiovy milostné tvorby, v nichž Ovidius nezastírá svůj odpor k válce 

 
159 Armstrong, 2004, s. 528; Godzich, 2014, s. 50-53. 
160 Zanker, 1998, s. 52. 
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(viz výše, str. 25). Apollón se snaží Koronis oživit, ale jeho schopnosti na to nestačí 

(„medicas exercet inaniter artes“, met. 2, 618); dokáže zachránit pouze svého nenarozeného 

syna Asklépia. Zároveň si svůj vztek vybije na havranovi, který mu zprávu přinesl, čímž 

zároveň možná odmítá odpovědnost za svůj čin.161 Ve výsledku tedy Apollóna zklamaly 

všechny jeho schopnosti: nedokázal předpovědět nevěru své milenku; teoreticky si ji nebyl 

schopen udržet svým básnickým nadáním; svou zbraní způsobil téměř katastrofu a nedokázal 

svou chybu napravit svým lékařským uměním.  

Ani nadále nezobrazuje Ovidius Apollóna jako milence v příznivém světle. Jeho 

milostné příběhy se objevují především v desáté knize, kterou vypráví Orfeus, podle tradice 

Apollónův syn. V příběhu o cypřiši, který byl původně Apollónovým milencem, je Apollón 

charakterizován jako hráč na lyru a lukostřelec.162 Ovšem toto umění nakonec přinese zhoubu 

jeho milému; chlapec omylem zastřelí svého oblíbeného jelena a sám si proto přeje zemřít. 

Apollón se ho pokouší utěšovat, ale není toho schopen,163 což je velice zvláštní postavení 

k patronovi básníků, který měl oplývat výmluvností a měl tedy být schopen poskytnout svému 

milovanému útěchu. Apollónovi nakonec nezbude nic jiného než přijmout, že svému 

milovanému nedokáže pomoci, a když se chlapec smutkem změnil v cypřiš, jen pro něj 

truchlit.164 Podobné motivy jsou také v příběhu o Hyakinthovi, kterého prý Apollón miloval 

ze všech nejvíce („te…ante omnes…dilexit“, met. 10, 167). Kvůli němu Apollón odcházel 

z Delf, zapomínal hrát na loutnu i věnovat se lukostřelbě („nec citharae nec sunt in honore 

sagittae“, met. 10, 170). Apollón se tedy kvůli lásce (Cupidovi) vzdal (dobrovolně) svých 

obvyklých aspektů a věnoval se lovu nebo podobným činnostem. Ani při nich ale nebyl příliš 

úspěšný; když hodil diskem, ten se odrazil a Hyakintha zabil. Apollón se pokoušel svého 

milého uzdravit, ale opětovně mu jeho schopnosti nepomohly („nil prosunt artes…“, met. 10, 

189). Kromě léčitelských schopností ho opětovně zklamaly také věštecké schopnosti, protože 

nebyl schopen tuto situaci předvídat. Zároveň není přítomný jeho básnický aspekt, kterého se, 

jak už bylo řečeno, v této situaci Apollón kompletně vzdal. Apollón následně přiznává, že za 

Hyakinthovu smrt může on, a naříká do té míry, že si také přeje zemřít. Ovšem znenadání se 

objevují Apollónovy obvyklé aspekty, které ustoupily, když byl zamilovaný: Apollón bude o 

 
161 Fulkerson, 2006, s. 393. 
162

„… puer ante deo dilectus ab illo, 

    qui citharam nervis et nervis temperat arcum…“ (met. 10, 106-108). 
163 „… quae non solacia Phoebus 

    dixit, ut utiliter pro materiaque doleret, 

    admonuit!“ (met. 10, 132-134). 
164 „ingemuit, tristisque deus 'lugebere nobis 

    lugebisque alios, aderisque dolentibus' inquit“ (met. 10, 141-142). 



35 

 

Hyakinthovi zpívat („te lyra pulsa manu, te carmina nostra sonabunt“, met. 10, 205) a 

prorokuje, že květina hyacint, ve kterou se mladík proměnil, bude mít význam. Jeho 

schopnosti se mu nakonec navracejí, ale jejich dočasná nepřítomnost měla závažný důsledek. 

Podobný motiv - ztráta Apollónových schopností kvůli lásce - se objevuje také 

v okrajovém příběhu ve druhé knize. Když byla Cheirónova dcera proměněna v koně a 

Apollón byl požádán o pomoc, nepomohl také proto, že se v té době soužil láskou („dumque 

amor est curae“, met. 2, 683) a věnoval se pastevectví, přičemž podobný motiv jsme již u 

Ovidia viděli dříve a stejně tak u Tibulla (viz výše, stra. 20, 27). Ale ani v tomto odvětví 

nebyl příliš úspěšný, jelikož mu Merkur zvířata odcizil. K této epizodě je vhodné podotknout, 

že se v té době Apollón nevěnoval hře na lyru nebo jiný strunný nástroj, ale na pastýřskou 

píšťalu („alterius dispar septenis fistula cannis“, met. 2, 682), což možná značí, že se nebyl 

schopen věnovat úctyhodné hudební činnosti, protože dechové nástroje nebyly v antice příliš 

ceněny. Může to ilustrovat známý příběh, který Ovidius znal, protože ho zakombinoval do 

svých Fasti (fast. 6, 699-700), v němž Athéna vyrobila píšťalu, ale odmítla na ni hrát. 

Apollóna tedy kvůli lásce zklamal jeho básnický aspekt a zároveň byl oklamán Merkurem. Do 

určitého konfliktu s Merkurem se Apollón dostává také v příběhu o Chioné, do které se oba 

bohové se zamilovali a nezávisle na sobě s ní strávili noc (met. 11, 303-309).  

Na Apollónovy prorocké schopnosti je naráženo v průběhu knihy vcelku často. 

Apollón je charakterizován jako vládce v Delfách, který skrze proroctví odhalí např. Kadmovi 

ve třetí knize jeho budoucnost ohledně založení Théb (met. 3, 10-13) nebo pomůže Římanům 

v knize patnácté (viz níže). Jeho věštecké schopnosti tedy mnohdy fungují velice dobře, ale 

někdy není schopen odhalit svůj vlastní tragický osud, což je často vlastnost věštců. 

Pravděpodobně nejdůležitější roli tento Apollónův aspekt hraje v patnácté knize, v níž je 

naráženo také na jeho léčitelský aspekt: Kvůli moru bylo do Delf z Říma vysláno poselstvo, 

aby se otázalo Apollóna na radu. Pýthie poradí Římanů, že nepotřebují pomoc Apollóna, ale 

naopak jeho syna Asklépia, protože ten jediný je toho schopen.165 Ovidius tedy zdůrazňuje 

Apollónův divinační aspekt, ale zároveň potlačuje ten lékařský, protože i když byl Apollón 

bohem lékařů a v tomto aspektu měl v té době svůj jediný chrám v Římě, on sám nedokázal 

Římanům pomoci. Apollónova role v tomto příběhu je Ovidiova inovace, pravděpodobně aby 

zdůraznil vztah mezi Apollónem a Asklépiem.166  

 
165 „…. nec Apolline vobis… 

    opus est, sed Apolline nato.“ (met. 15, 638-689). 
166 Miller, 2009, s. 364. 
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V Proměnách Ovidius příliš často nezobrazuje Apollóna v jeho básnickém aspektu; 

v porovnání s milostnými příběhy je tato tématika opravdu ojedinělá. Když je Apollónův 

básnický aspekt zmíněn, velice často je to jen okrajová záležitost, která je použita jako 

standardní epitetum nebo dokreslení jiného příběhu: v osmé knize (met. 8, 15) je do hlavní 

příběhové linky zakombinována zmínka o tom, jak Apollón stavěl hradby megarského paláce, 

na které odkládal svou lyru, a ty dodnes zvučně hrají. Naopak primární roli hraje tento aspekt 

v příběhu o Marsyovi, který vyzval Apollóna k zápasu ve hře na flétnu. V tomto příběhu je 

tedy v sázce Apollónova schopnost „básníka“, která může připomínat scény z Ovidiovy 

milostné tvorby, v nichž sám Ovidius povětšinou tuto Apollónovu charakteristiku neuznává. 

Ovšem oproti Ovidiovi, kterému tato opovážlivost prošla, Marsyás je za svou drzost stažen 

z kůže. Scéna sdírání z kůže je velice detailní, což může zdůrazňovat Apollónovu krutost, 

která možná nebyla na místě.167 Tuto tezi může podporovat fakt, že ostatní přírodní božstva 

Marsyovi smrti želela („ruricolae, silvarum numina, fauni…satyri fratres…carus Olympus… 

nymphae…flerunt“, met. 6, 392-394), což můžeme interpretovat jako jistý nesouhlas 

Apollónovi krutosti. Apollón samotný není v toto pasáži vůbec přítomen, pravděpodobně, aby 

se tak zdůraznilo jeho povýšené chování vůči Marsyovi. Paralelu k tomuto příběhu vylíčil 

Ovidius ve svých Fasti (viz níže, str. 40). 

Konotace k příběhu o Marsyovi má také Apollónova role v příběhu o králi Midovi 

(met. 11, cca. 170). Bůh Pan hrající na syrinx vyzval Apollóna k hudebnímu klání („ausus 

Apollineos prae se contemnere cantus“, met. 11, 155); Apollón hrál na svou lyru. Ovidius 

velice detailně líčí jeho vzezření: byl oblečen v nachu, ozdoben šperky a stejně tak jeho lyra 

se skvěla drahými kameny.168 Apollónův zjev je velice zdůrazňován, což ovšem může 

vyznívat poněkud povrchně, obzvláště v porovnání s Panem, kterého Ovidius nijak 

nepopisuje. Soudce nakonec přisoudí vítězství Apollónovi, ale s tímto rozhodnutím není 

spokojen Midás, který je za svůj názor potrestán proměnou svých uší v ty oslí. Apollón tak 

dává najevo své vůdčí postavení na poli hudby, které bylo vidět i v předešlém příběhu. 

Zároveň tento příběh může mít politický přesah: Apollón si počíná jako despota, který odmítá 

 
167„Clamanti cutis est summos direpta per artus, 

    nec quicquam nisi vulnus era.; cruor undique manat, 

    detectique patent nervi, trepidaeque sine ulla 

    pelle micant venae; salientia viscera possis                

    et perlucentes numerare in pectore fibros“ (met. 6, 387-391). 
168 „ille caput flavum lauro Parnaside vinctus                

    verrit humum Tyrio saturata murice palla: 

    instructamque fidem gemmis et dentibus Indis 

    sustinet a laeva, tenuit manus altera plectrum“ (met. 11, 165-168). 
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vyslyšet názor jiného, což  může posloužit jako přechod k dalšímu Apollónovu aspektu, a to 

aspektu válečníka, v němž si Apollón počíná podobně. 

Krom epizody s Pythónem není Apollónův válečný aspekt příliš zřetelný, je dáván do 

popředí jen v několika příbězích, protože se Ovidius pravděpodobně příliš neztotožňoval 

s Apollónem jako válečníkem. Ale lze v nich vidět jisté politické konotace, jelikož k tomuto 

aspektu nejvíce odkazoval Augustus. Mezi takovéto příběhy patří především ten o Niobé, 

který byl v Římě velice zřetelný, jelikož motivy tohoto příběhu zdobily Apollónův chrám na 

Palatinu. V tomto příběhu Apollón téměř horlivě reaguje na žádost své matky o satisfakci, 

která byla uražena Niobou („'desine!' Phoebus ait, 'poenae mora longa querella est!“,  met. 6, 

215). Samozřejmě se mohlo jednat pouze o důkaz synovské pietas, ale také se můžeme 

domnívat, že tak Ovidius dává najevo Apollónovu bojechtivou povahu, kterou jsme doposud 

neměli příliš příležitostí vidět. Následuje podrobný a detailní výčet zabití Niobiných synů, 

čímž možná Ovidius zdůrazňuje násilí, kterého se Apollón dopustil podobně jako u Marsya. 

Pouze posledního syna, který prosil bohy o pomoc, chtěl Apollón ušetřit, ale svou střelu již 

nedokázal zastavit. To by mohlo vyvolávat konotace k dalším příběhům, v nichž Apollón také 

nebyl schopen napravit svoji chybu nebo pomoci, když ho někdo žádal o pomoc. Tento námět 

nacházíme v osmé knize, v níž Mopsos žádá Apollóna o pomoc při skolení kance: Apollón 

mu opravdu pomůže, ale pouze do jisté míry, protože Mopsos kance pouze zraní (met. 8, 350-

354).   

Ovidius do Proměn zapojil také příběhy o Aeneovi a založení Říma. Na rozdíl ovšem 

od např. Vergilia, který svou Aeneidu vystavěl jako oslavu nejstarších římských dějin, 

v Ovidiově pojetí jsou tyto příběhy na stejné úrovni jako řecké mýty ve zbylé části Proměn a 

nevytvářejí dojem chvalopěvu. Ovidiovo pojetí Apollóna můžeme pozorovat především 

v těchto příbězích, protože je můžeme porovnávat s Vergiliem, na kterého Ovidius úmyslně 

reaguje. Ve třinácté knize je líčen pád Tróje i to, co po něm následovalo včetně Aeneova 

putování, které je ovšem oproti Aeneidě mnohem stručnější. Aeneas sice stejně jako u 

Vergilia proplouvá kolem Actia („Actiaco quae nunc ab Apolline nota est“, met. 13, 715), ale 

Ovidius pouze mimochodem zmíní slavnou budoucnost tohoto místa, a důraz klade spíše na 

město Ambrakii, čímž naráží na okruh legend spojených s Apollónem, které Vergilius 

nezmiňoval.169 Toto město si nárokovali tři bohové včetně Apollóna a svůj spor svěřili 

k rozřešení soudci Krageleovi. Ten rozhodl ve prospěch Héraklea, za což ho Apollón promění 

v kámen. Tato epizoda tedy připomíná jiné aspekty Apollóna, než na které mířil Vergilius, 

 
169 Miller, 2009, s. 79. 
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protože vyobrazuje Apollóna jako poněkud arogantní božstvo, které není schopno snést 

porážku, a tím může upomínat na Apollóna z příběhu o Dafné či Midovi nebo jeho potrestání 

havrana v příběhu o Koronis. Zároveň s tímto motivem souvisí také nepříliš lichotivý obraz 

Augusta vážící se k tomuto místu:170 když Augustus na oslavu svého vítězství u Actia založil 

město Níkopolis, ostatní města z té oblasti byla vylidněna, protože jejich obyvatelé byli 

přinuceni se přestěhovat právě tam.171  

Také epizoda se Sibylou má zásadní význam také proto, že tato věštkyně hraje 

klíčovou roli v Aeneidě. Oproti důrazu na setkání Aenea s Anchísem a proroctví o zářné 

budoucnosti Říma se Ovidius soustředí na Sibylin osobní vztah s Apollónem. Aeneas se 

Sibylou rozmlouvá a slibuje jí chrám a oltář („templa tibi statuam, tribuam tibi turis 

honoris“, met. 14, 128), na němž by se jí dostávalo božských poct. Ta to ale odmítá, protože 

božské pocty náležejí pouze bohům, což může být odkaz na počátky uctívání Augusta. 

Zároveň narážka na chrám, který jí chce postavit, vyvolává asociaci s chrámem, který na 

tomto místě v Aeneidě přislíbil Aeneas Apollónovi, ale Ovidiův Aeneas ho vůbec 

nezmiňuje.172 Sibyla namísto toho vypráví Aeneovi příběh o tom, jak díky Apollónově lásce 

získala prorocký dar. Miller nabízí vysvětlení, že se zde Sibyla nevyskytuje jako Apollóna 

slavná věštkyně, ale spíše jako jeho oběť, která trpí kvůli jeho lásce.173 Apollón je v 

„Ovidiově Aeneidě“ podobně jako ve Vergiliově Aeneidě stavěn do pozice ochránce Trójanů, 

ale rovněž v tomto aspektu je jeho pozice zmenšována. Spolu s Neptunem pomohl trojskému 

králi vystavět zdi okolo Tróje, ale když jim král odmítl zaplatit, situaci řeší pouze Neptun. 

Důležitý moment Apollón zastává také v Ovidiově verzi trojské války, v níž na Neptunovu 

žádost pomohl Paridovi zabít Achillea, ale ani Paris174 ani lukostřelba nejsou popsány nijak 

pozitivně („at si femineo fuerat tibi Marte cadendum“, met. 12, 610). Apollón není také příliš 

spojován přímo s Augustem mimo zběžnou zmínku na konci díla.  Tam je Apollón uveden 

jako jeden z Augustových domácích bohů („tu, Phoebe domestice“, met. 15, 865), což Miller 

považuje za poněkud provokativní, obzvláště kvůli použití slova domesticus, které naznačuje 

podřízené postavení boha vůči Augustovi.175  

 

 
170 Miller, 2009, s. 79. 
171 Miller, 2009, s. 79. 
172 Miller, 2009, s. 359. 
173 Miller, 2009, s. 359. 
174  „… victus es a timido Graiae raptore maritae!“ (met. 13. 609). 
175 Miller, 2009, s. 370-71. 
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Ovidius v Proměnách vystavěl Apollóna jako mnohovrstevnou postavu, ve které 

můžeme nalézt různé narážky na aktuální politickou situaci, i když některé jeho příběhy mají 

zřetelnější politické konotace než jiné (např. příběh o Dafné). Apollón často podléhá ve všech 

svých aspektech lásce (Cupidovi): mnohdy nedokáže předvídat výsledek vývoje událostí a 

prudce na nastalou situaci reaguje nebo naopak nereaguje dostatečně rychle, což má za 

následek zhoršení stavu (např. příběh o Koronis nebo Hyakinthovi). Jeho lékařské schopnosti, 

ač jsou zdůrazňovány, téměř nikdy nejsou prospěšné (např. příběh o Koronis, Hyakinthovi 

nebo cypřiši). Jeho válečnický aspekt, který byl preferován Augustem, se naopak příliš 

neobjevuje, a když ano, spíše v souvislostech, které, podobně jako v Ovidiově milostné 

poezii, nejsou příliš lichotivé (např. příběh o Niobé). Rovněž ani Apollónův básnický aspekt 

Ovidius příliš nezdůrazňuje, a pokud ano, opětovně v rozporuplných situacích (např. příběh o 

Marsyovi nebo Midovi).  

2.2.2 Fasti  

Do Ovidiovy mytologické tvorby spadají také Fasti, na nichž Ovidius začal pracovat 

již před odchodem do vyhnanství; zároveň se částečně řadí také mezi jeho exilová díla, 

protože je Ovidius v Římě nestihl dokončit a, i když na nich nebyl schopen v Tomidě 

pracovat naplno, jelikož mu chyběl potřebný materiál, pravděpodobně je do jisté míry 

přepracovával.176 Proto v nich oproti Proměnám nalézáme jiné pojetí Apollóna, i když se jako 

postava ve Fasti nevyskytuje příliš často. Ovidius také téměř neuvádí informace o jeho 

významných svátcích nebo chrámech, ale tato situace je daná především kompozicí díla: 

každá kniha Fasti se zabývá jedním měsícem, přičemž Ovidius stihl popsat římský rok pouze 

do června a hlavní Apollónovy slavnosti (např. ludi Apollinares) se slavily v červenci. Stejně 

tak Apollónovy chrámy v Římě byly zasvěceny v druhé části roku.177  

Jelikož Fasti částečně spadají do Ovidiovy exilové tvorby, objevují se v nich motivy 

typické pro toto období: Ovidius se především snaží dosáhnout návratu do Říma nebo 

zmírnění formy vyhnanství, proto je v těchto dílech vůči Augustovi velice zdvořilý. S tím 

souvisí také zobrazení Apollóna, kterého Ovidius ve Fasti spojuje s Augustem a císařskou 

rodinou a především s Germanikem (tento motiv nacházíme také v dalších exilových dílech 

např. Pont. 4, 8 viz níže, str. 43-44). Již v úvodní části první knihy Fasti Ovidius přirovnává 

Germanica k Apollónovi, co do vzdělanosti i básnických schopností.178 Zdá se tedy, že 

 
176 Albrecht, 1997, s. 789. 
177 Chrám Apollóna Medica byl zasvěcen 23. září, chrám Apollóna Palatina 9. října. 
178„pagina iudicium docti subitura movetur 

     principis ut Clario missa legenda deo.               



40 

 

Ovidius v této pasáži do jisté míry přijal Apollónovo postavení Augustova patrona a ochránce 

císařské rodiny a snaží se využít této skutečnosti ve svůj prospěch. Zároveň upomíná na 

Apollónův básnický aspekt, pomocí kterého zdůrazňuje svůj kompliment Germanicovi, na 

jehož pomoc se spoléhal ve svém úsilí vrátit se Říma. Na tento Apollónův aspekt Ovidius 

naráží také v šesté knize, v níž je podobně jako v Proměnách líčen spor mezi Apollónem a 

Marsyem (viz výše, str. 36). Ovšem oproti scéně z Proměn, která zabírá 19 veršů, je celá tato 

příhoda shrnuta pouze do dvou.179 To může být odůvodněno tím, že se Ovidius tomuto tématu 

chtěl věnovat na jiném místě nebo tento příběh nechtěl opakovat, protože ho již detailně 

popsal v Proměnách. Ale možná se také záměrně vyhýbá situacím, které by Apollóna 

vyobrazily v negativním světle např. detailní popis Marsyova stažení z kůže a následný nářek 

přírodních božstev, která to pravděpodobně vnímala jako příliš krutý trest.  

Patrně nejzřetelnější odkaz na Apollónovu spojitost s Augustem nacházíme 

v posledních verších čtvrté knihy, v níž Ovidius vzývá bohyni Vestu. V souvislosti s ní se 

zmiňuje také o komplexu budov, který zahrnoval její chrám, chrám Apollóna a Augustův 

dům,180 přičemž podobný popis nacházíme také v Proměnách (met. 15, 865). Augustovo 

jméno v této pasáži Ovidius sice neuvádí, ale nemusí, jelikož čtenáři bylo toto uspořádání jistě 

známo. Ovidius ve Fasti často zdůrazňuje Augustovy úspěchy, vojenské či jiné, což 

pozorujeme také např. na jeho popisu Oltáře míru, který nechal senát vystavět na oslavu 

Augustových vítězství v Hispánii a Galii.181 Při popisu tohoto architektonického díla Ovidius 

neváhá připomenout další Augustovo slavné vítězství: jako jeden z ozdobných prvků oltáře 

uvádí actijský vavřín („frondibus Actiacis comptos redimita capillos“, fast. 1, 711). Tím 

připomíná spojitost Apollóna s bitvou u Actia, aniž by ho přímo zmínil, a zároveň také vztah 

Augusta s tímto bohem. Podobný motiv se objevuje rovněž v šesté knize, v níž bohyně míru 

Concordia s vavřínem vpleteným do vlasů, přeruší potencionální konflikt; Ovidius tak možná 

zdůrazňuje Augustovy zásluhy o nastolení míru, jelikož v následující pasáží neopomene 

připomenout, že o mír má usilovat každý správný vládce.182 Zároveň tak pravděpodobně 

odkazuje na skutečnost, že Apollón měl být patronem nové mírové éry, proto je příhodné, aby 

bohyně míru, měla takovýto symbol ve vlasech. Ve Fasti je tedy vavřín používán spíše 

 
   quae sit enim culti facundia sensimus oris, 

   civica pro trepidis cum tulit arma reis…“ (fast. 1, 19-22). 
179 „… provocat et Phoebum! Phoebo superante pependit; 

   caesa recesserunt a cute membra sua” (fast. 6, 707-708). 
180 „Phoebus habet partem, Vestae pars altera cessit: 

    quod superest illis, tertius ipse tenet” (fast. 4, 951-952). 
181 Zanker, 1988, s. 220-221. 
182 „… venit Apollinea longas Concordia lauro 

     nexa comas, placidi numen opusque ducis…” (fast. 6, 91-92). 
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v pozitivních souvislostech, jako prostředek ke zdůraznění Augustových vítězství. Jedná se o 

naprostý opak tohoto, co jsme mohli pozorovat v Ovidiově milostné tvorbě, ve které byl 

vavřín spojován právě s milostnými tématy, nebo v Proměnách, kde Ovidius sice upomínal na 

spojitost této rostliny s Apollónem a Augustem, ale v potencionálně kompromitující situaci 

(viz výše, str. 31-32). Ovidius se pravděpodobně v této fázi své tvorby snažil využívat 

symboliky vavřínu spíše v pozitivních konotacích, aby snáze dosáhl svého návratu do Říma. 

Tuto tezi podporuje také jeho zacházení s vavřínem v Žalozpěvech (viz níže, str. 42-43). 

Ovidiův nový postoj k Apollónovi je zřetelný také při popisu jeho divinačního 

aspektu. V Proměnách Apollóna často jeho věštecké schopnosti zklamou, když nedokáže 

předvídat své vlastní chyby, ale ve Fasti se tento motiv téměř neobjevuje. Ve vysvětlení 

vzniku souhvězdí Hada, Havrana a Poháru je líčen příběh, v němž Apollón pověřil havrana 

úkolem, ale ten jej nesplnil podle rozkazu a snažil se bohu zalhat. Ovšem Apollón se v tomto 

případě nenechal oklamat („audes...fatidicum verbis fallere velle deum?”, fast. 2, 261-262). 

Nabízí se tedy srovnání s příběhem o havranovi z druhé knihy Proměn, ve kterém Apollón 

nedokázal předpovědět, co se stane a sám za to zaplatil. Tentokrát jsou ovšem jeho divinační 

schopnosti prospěšné, přičemž tento motiv nacházíme ve Fasti i nadále: Apollón hraje roli 

např. při ustanovení římské republiky, jelikož předpovídá Brutovo vyhnání králů z Říma (fast. 

2, 713-714), nebo při ohrožení Říma poradí přenést kult bohyně Kybelé do města (fast. 4, 

263-264). 

 

Jak jsme viděli, Ovidius ve Fasti zachází s Apollónem diametrálně odlišně oproti 

svému předešlému mytologickému dílu; do jisté míry se ztotožňuje s Augustovým pojetím 

tohoto boha a dává ho do souvislostí s císařskou rodinou. Apeluje tak především na 

Germanika, aby byl dosáhl svého návratu z vyhnanství. Zároveň zdůrazňuje Apollónův vztah 

s Augustem prostřednictvím odkazů na Apollónův chrám na Palatinu nebo na vavřín, a staví 

ho do pozice patrona Říma, který pomáhal při ustanovení republiky a měl další zásluhy na 

jejím rozvoji díky svým věšteckým schopnostem. K zdůraznění těchto Apollónových 

vlastností se také vyhýbá spojování Apollóna s milostnými tématy nebo s jeho lékařským 

aspektem. 
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2.3 Exilová díla 

Jak již bylo řečeno, Ovidiův odchod do vyhnanství znamenal zlom v jeho tvorbě, 

proto je jeho exilová tvorba poměrně specifická a do jisté míry samostatná. Objevují se v ní 

zcela nové motivy, které měly vyústit v Ovidiův návrat do Říma nebo zmírnění jeho trestu. 

Tomuto cíli je také podřízeno zobrazení Apollóna, se kterým Ovidius podobně jako ve Fasti 

zachází s velkou vážností. Je ovšem třeba zdůraznit, že  se Apollón v Ovidiově exilové tvorbě 

oproti předešlým dílům nevyskytuje příliš často: objevuje se v několika příbězích 

v Žalozpěvech, ale v Listech z Pontu je pouze jedna, i když poměrně zásadní, zmínka. 

2.3.1 Tristia 

V Žalozpěvech Ovidius zobrazuje Apollóna převážně v situacích, ve kterých on sám 

dává najevo lítost nad svým proviněním a touhu vrátit se domů; zároveň je Apollón používán 

jako prostředek jisté formy lichocení Augustovi, proto je Apollón opětovně dáván do 

pozitivních souvislostí. V úvodu druhé knihy Ovidius promlouvá přímo k Augustovi 

samotnému a prosí ho o odpuštění za své pochybení, kterého se měl dopustit psaním milostné 

poezie. Jako argument pro odpuštění Ovidius mimo jiné uvádí, že o ludi saeculares se k poctě 

Apollóna také psaly básně, 183 čímž pravděpodobně naráží na Horatiovu Carmen saeculare.184 

Touto připomínkou se Ovidius pravděpodobně snažil zmírnit Augustův hněv, protože se měl 

provinit pouze psaním poezie. Zároveň se tak možná snažil upozornit, že, i když jeho 

předchozí díla příliš nezapadala do Augustových představ o literatuře, jeho další, podobně 

jako ta Horatiova, mohou. Také mohl připomenutím této Apollónovy slavnosti, která měla 

symbolizovat nástup nové mírové éry, naznačovat Augustovi, že nastal čas zapomenout na 

stará provinění. 

Ovidius opětovně prosí o odpuštění v úvodu třetí knihy; nechává svou knihu chodit po 

Římě a obdivovat jeho architektonické skvosty, mezi něž patří také Augustův dům a 

Apollónův chrám na Palatinu. Kniha se obzvláště podivuje nad vavřínem, který visí ze dveří 

Augustova domu,185 a vysvětlením tohoto motivu - vavřín je odměnou Augustovi za to, že 

zachránil občany („.servatos civis indicat huius ope“, trist. 3, 1, 48) - Ovidius připomíná 

Augustovo vítězství (bitva u Actia), a zároveň poukazuje na Apollónovu souvislost s touto 

situací („domus...amata…Leucadio deo“, trist. 3, 1 41-42). Podobně jako ve Fasti se 

 
183„Iusserat et Phoebo dici, quo tempore ludos  

     Fecit, quos aetas aspicit una semel” (trist. 2, 25-26). 
184 Miller, 2009, s. 276. 
185 „Cur tamen opposita velatur ianua lauro,  

     Cingit et augustas arbor opaca comas?” (trist. 3, 1, 39-40). 
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setkáváme s jiným pojetím vavřínu oproti Ovidiovým milostným dílům a Proměnám: vavřín 

je používán ke zdůraznění Augustových minulých i současných úspěchů a jako kompliment 

Augustovi, aby Ovidius snáze docílil svého návratu. Dále Ovidius popisuje také Apollónův 

chrám, čímž připomíná Propertiovu báseň 3, 6 i některé pasáže z jeho Umění milovat: 

upozorňuje na sloupoví Danaoven a knihovnu, která patřila k chrámovému komplexu, kam 

ovšem jeho knížky mají zapovězený přístup.186 Obdobný motiv nacházíme také v 

Žalozpěvech 4, 2. Tam je Augustus líčen jako triumfátor, který s velkým průvodem kráčí 

Římem, přičemž Ovidius opětovně prostřednictvím vavřínu upozorňuje na jeho předešlá 

vítězství, jelikož má skráně ověnčené právě vavřínem, který je v tomto případě specifikován 

použitím Apollónova jména („tempora Phoebea lauro cingetur”, trist. 4, 2, 10). Narážku na 

Apollónův a Augustův vzájemný vztah Miller spatřuje rovněž v úvodních verších této básně, 

protože se zdá, že tento Augustův triumf (pravděpodobně v reakci na Vergilia) začíná 

v chrámu na Palatinu, místo na Kapitolu.187  

Okrajově jsou v Žalozpěvech zmíněny také Apollónovy lékařské schopnosti, a to ve 

dvou pasážích: ve třetí knize Ovidius naříká, že v barbarské zemi nemá přístup k lékům 

(„Apollinea...arte”, trist. 3, 3, 10); podobně ve čtvrté knize Ovidius hořekuje nad svým 

vyhnanstvím, které mu je ovšem do jisté míry prospěšné, protože jeho utrpění ho učiní 

známým, tak jako jsou Apollónovy lékařské schopnosti známé kvůli nemocným („si valeant 

homines, ars tua, Phoebe, vacet.”, trist. 4, 3, 88). Ovidius také pouze na okraj uvádí 

Apollónův básnický aspekt, když ho vzývá, ať je příznivý básníkům, Ovidiovým přátelům,188 

kteří na něj vzpomínají, zatímco je ve vyhnanství. To je prakticky jediná zmínka o Apollónovi 

jako patronovi básnické sféry v tomto díle, Ovidius vzývá spíše Múzy jako své patronky, aby 

mu byly při psaní nápomocny. 

2.3.2 Epistulae ex Ponto 

V Ovidiově druhém hlavním díle exilového období se Apollón, jak již bylo řečeno, 

téměř nevyskytuje. Jediná zásadní zmínka se nalézá ve čtvrté knize: v dopise 4, 8 věnovaném 

Suilliovi (manželovi Ovidiovy nevlastní dcery) Ovidius sepsal chvalořeč na Germanica, který 

 
186 „Inde tenore pari gradibus sublimia celsis  

    Ducor ad intonsi candida templa dei,  

    Signa peregrinis ubi sunt alterna columnis,  

    Belides et stricto barbarus ense pater,  

    Quaeque viri docto veteres cepere nouique  

    Pectore, lecturis inspicienda patent” (trist. 3, 1, 59-64). 
187 Miller, 2009, s. 211. 
188 „Sic igitur dextro faciatis Apolline carmen:  

    quod licet, inter vos nomen habete meum!” (trist. 5, 3, 57- 58). 
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jako jediný (podle Ovidiova soudu) mohl zlepšit jeho životní situaci. Proto mu básník nabízí 

své služby, které ovšem implikují protiakci, proto se zdá, jsou podmíněny Germanicovou 

intervencí.189 A tomto případě není básníkova pomoc zanedbatelná, protože jsou to především 

básně, které hlásají do světa dobré vlastnosti vladaře, přičemž Germanicus se jimi vyznačuje, 

jelikož  on sám je zároveň básníkem a válečníkem.190 Podobně jako ve Fasti (i když je těžké 

určit, která báseň byla dříve)191 připodobňuje básník Germanicovo literární umění 

k Apollónovým schopnostem,192 ale oproti Fasti se soustředí také na Germanicovy válečné 

dovednosti, které jsou také rovny těm Apollónovým. Z tohoto důvodu je v této pasáži Apollón 

charakterizován svými obvyklým atributy lukem a lyrou, přičemž toto je jediná epizoda z celé 

Ovidiovy exilové tvorby, v níž je Apollónův luk zmíněn. Ovidius se možná vyhýbal 

přílišnému zdůrazňování Apollónova válečného aspektu, protože v tuto dobu apeloval 

především na Augustovo (popřípadě Germanicovo) milosrdenství.  

 

Exilová poezie zaujímá v Ovidiově tvorbě specifické místo také s ohledem na jeho 

zobrazování Apollóna. Ovidius velice často prostřednictvím tohoto boha apeluje na Augusta 

nebo na jiné členy císařské rodiny (např. na Germanica). Snaží se tak dosáhnout návratu do 

Říma nebo zmírnění formy vyhnanství, proto je také Apollón líčen převážně v pozitivních 

konotacích, o čemž svědčí také zdůraznění Apollónovy souvislosti s bitvou u Actia, popřípadě 

s jeho chrámem na Palatinu nebo vavřínem. Aby Ovidius podpořil toto pojetí Apollóna, často 

opomíjí jeho obvyklé aspekty, které jsou více přítomny v jeho mytologické tvorbě, jako ten 

básnický, lékařský nebo divinační. 

 

 

 
189 Miller, 2009, s. 330. 
190„Nam modo bella geris, numeris modo verba coerces,  

       Quodque aliis opus est, hoc tibi lusus erit“ (Pont. 4, 8, 73-74). 
191 Miller, 2009, s. 329. 
192 „Utque nec ad citharam, nec ad arcum segnis Apollo est,                            

    Sed uenit ad sacras nervus uterque manus,  

    Sic tibi nec docti, desunt nec principis artes,  

    Mixta sed est animo cum Iove Musa tuo” (Pont. 4, 8, 75-78). 
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3 Závěr 

Císař Augustus inicioval v Apollónově pojetí řadu změn; on sám se vztahoval 

k Apollónovi zejména jako k ochrannému bohu, který mu pomohl zvítězit v mnoha bitvách, 

především v bitvě u Actia, a proto mu také na důkaz své vděčnosti nechal vystavět nový 

chrám na Palatinu vedle svého domu, čímž se v očích veřejnosti utvrdila jejich vzájemná 

souvislost. Tato změna se promítla také v literatuře, přičemž soudobí autoři na ni reagovali 

rovněž podle svého politického přesvědčení: Horatius a Vergilius ji do jisté míry přijali,  

podporovali a navíc napomohli ustanovit toto nové pojetí jako literární topos; její projevy 

nacházíme rovněž u elegických básníků Propertia a Tibulla.  

Na tuto změnu reaguje také Ovidius, i když jeho zobrazování Apollóna vychází rovněž 

z řecké tradice, z děl soudobých římských autorů a z vnějších okolností jeho života (např. 

vyhnanství), proto v různých fázích jeho tvorby nacházíme odlišné ztvárnění Apollóna. Ve 

svých milostných dílech (Amores, Ars amatoria, Remedia amoris) Apollóna často pojímá 

podle zažitého vzoru jako patrona básníků, přičemž ale dává najevo, že on sám jeho pomoc 

při psaní nepotřebuje. Příliš nevyužívá jeho válečného aspektu, a pokud ano, většinou tento 

aspekt popírá s ohledem na ten básnický. Rovněž zřídka naráží na Apollónův přímý vztah 

s Augustem; naopak tohoto boha většinou spojuje s milostnými tématy, která ovšem příliš 

neodpovídala jeho novému pojetí. Ovidius také příliš nezdůrazňuje Apollónův divinační nebo 

lékařský aspekt. Výjimku tvoří Remedia amoris, v nichž je Apollón pojat jako lékař, který má 

pomoci od nešťastné lásky. V této fázi své tvorby Ovidius příliš nerespektuje Apollónovo 

nové pojetí, distancuje se od něj a přichází s originálním konceptem, pomocí kterého 

vyjadřuje své vnímání tohoto boha a pravděpodobně také svůj postoj k soudobé politické 

situaci.  

V Ovidiově mytologické tvorbě, konkrétně v Proměnách, je Apollón velice často líčen 

jako zamilovaný muž, který ovšem kvůli lásce ztrácí své obvyklé atributy a schopnosti. 

Většinou se jedná o jeho divinační aspekt, jelikož často není schopen předvídat své chyby 

těch druhých, což vede k eskalaci situace, kterou není schopen napravit, rovněž proto, že ho 

zklamou jeho lékařské schopnosti (např. příběh o Koronis, cypřiši nebo Hyakinthovi). 

V Proměnách Ovidius příliš neupozorňuje na Apollónův vztah s Augustem a rovněž příliš 

nezdůrazňuje Apollónův válečnický aspekt. Pokud ano, Apollón je mnohdy popisován jako 

arogantní válečník, jenž není schopen přijmout odpovědnost za své pochybení (např. příběh o 

Koronis nebo Niobé). Rovněž ve svém básnickém aspektu je Apollón vyobrazen spíše 
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v negativních konotacích, je kladen především důraz na jeho krutost (např. příběh o 

Marsyovi). Tímto zacházením s Apollónem se Ovidius pravděpodobně opětovně vymezuje 

proti Augustově změně v chápání tohoto boha, i když na ni několikrát naráží (např. příběh o 

Dafné). Tím může být také vyjádřeno Ovidiovo osobní vnímání Augusta, které by v tomto 

případě odpovídalo tomu z předešlých děl. 

Změnu Ovidiova přístupu k Apollónovi (a Augustovi) nalézáme ve Fasti, které spadají 

do Ovidiovy mytologické a zároveň exilové tvorby. V tomto díle Ovidius často zobrazuje 

Apollóna v pozitivních situacích: spojuje ho s Augustem a císařskou rodinou (např. 

s Germanicem), čímž se snaží zlepšit svou životní situaci. Rovněž upřednostňuje Apollóna v 

jeho básnickém a divinačním aspektu namísto zdůraznění jeho souvislosti s láskou. Také 

pomocí motivu vavřínu - Augustova a Apollónova symbolu - upozorňuje na Augustovy 

úspěchy. Naopak se vyhýbá Apollónovu lékařskému aspektu, pravděpodobně aby se 

distancoval od potenciálně kontroverzních situací (oprava chrámu Apollóna Medica C. 

Sosianem). Zřídka se rovněž soustředí na příběhy, které by mohly zobrazovat Apollóna 

v negativním světle např. jako krutého boha (např. příběh o Marsyovi). Analogické pojetí 

Apollóna dodržuje Ovidius také v hlavních dílech své exilové tvorby (Tristia, Epistulae ex 

Ponto), ve kterých je Apollónovo pojetí rovněž podřízeno Ovidiově snaze docílit návratu do 

Říma. Proto, i když se Apollón v těchto dílech příliš nevyskytuje, Ovidius využívá jeho 

spojitosti s Augustem, a popřípadě s Germanicem, k jisté formě lichocení. Ze stejného důvodu 

nejsou patrné Apollónovy obvyklé aspekty, konkrétně ten básnický nebo divinační. 

V Ovidiových dílech se tedy opravdu projevila změna Apollónova pojetí, která nastala 

z Augustova podnětu. Ve své milostné tvorbě a Proměnách dává Ovidius najevo, že si je této 

změny vědom, ale velice často ji popírá a soustředí se spíše na ty Apollónovy aspekty, které 

vyhovují jemu samotnému. Také proto se můžeme domnívat, že tento Ovidiův postoj mohl 

přispět k řadě důvodů, kvůli kterým byl vztah mezi Ovidiem a Augustem napjatý, obzvláště 

proto, že s odchodem do exilu se jeho zobrazování Apollóna diametrálně změnilo: ve Fasti a 

exilových dílech Ovidius Augustovo pojetí Apollóna přijímá a snaží se ho využít ve svůj 

prospěch. Jelikož se Ovidiovo zacházení s Apollónem měnilo podle toho, jaký postoj 

potřeboval zaujmout k Augustovi, můžeme předpokládat, že jeho zobrazování Apollóna 

opravdu do jisté míry odráželo jeho vnímání Augusta.  
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