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Abstrakt

Diplomová práce  Žitý prostor archaického Řecka  podává rekonstrukci prostorové 

strukturace světa v archaickém Řecka na základě systematického čtení Hésiodových děl, 

zejména Theogonie. Přihlíží však také k dalším dílům, která mohou archaické myšlení lépe 

osvětlit,  zejména  pak  ke  starým  básníkům  a  pozdějším  dramatickým  dílům,  která 

uchovávají řadu archaických představ a obrazů. V některých případech upozorňujeme také 

na další vývoj v pojednávání zkoumaných témat u autorů, která pozdější tradice pochopí 

jako první filosofy. Obsahovým jádrem práce je rekonstrukce kosmogonického procesu na 

základě Hésiodova básnického popisu. Tento proces je vyložen jako postupné ustavování 

celku  kosmického  řádu,  které  je  završeno ustavením Dia  na  postu  suverénního  vládce 

světa, a zároveň jako postupné ustavování světa jako diferencovaného prostorového celku. 

Toto  ustavování  se  děje  jakožto  diferenciace,  jednak  jakožto  diferenciaci  postupně 

vznikajících  kosmických  konstituentů  vůči  sobě  navzájem,  jednak  jako  vnitřní 

rozrůzňování  jednotlivých  prvků  kosmické  struktury.  První  diferenciaci  představuje 

ustavení Země jako pevného základu světa na pozadí naprosté neurčitosti a nevymezenosti 

Chaosu. Země je dále vnitřně diferencovaná na vnější zemský povrch a podsvětní nitro. 

Tato diferenciace vnitřku a vnějšku je také diferenciací vertikální, diferenciací mezi tím, co 

je hluboko dole a tím, co se nachází výš. Dále dochází k diferenciaci zemského povrchu, a 

to  jednak  na  hluboké  moře,  odkazující  k  podsvětí,  jednak  na  hory,  směřující  směrem 

vzhůru.  Vertikální  diferenciace  poté  pokračuje  ke  svému  završení  v  ustavení  nebeské 

klenby jako nejvyšší meze univerza. Tyto komplexní dynamické prostorové vztahy práce 

analyzuje v souvislosti s procesem proměny božské kosmické vlády (nástupnický mýtus) a 

také  v  souvislostech  antropologických  –  svět,  ustavovaný  načrtnutým kosmogonickým 

procesem, je totiž světem života člověka. 

Klíčová slova:
svět, prostor, kosmogonie, theogonie, nástupnický mýtus, řecké archaické myšlení



Abstract

The  diploma  work  Lived  Space  of  Archaic  Greece reconstructs  the  spatial 

structuration  of  the  world  in  archaic  Greece  on  the  basis  of  a  systematic  reading  of 

Hesiod's poems, mainly the Theogony. Nevertheless it takes into account also another texts 

which help to illuminate the archaic Greek thought, in particular the works of archaic poets 

and later dramatic texts, which preserve many of the archaic visions. In same cases the 

subsequent evolution of the subject is pointed out moreover, especially where the authors 

classified as first philosophers by the later tradition are concerned. The main contribution 

of the work lies in reconstruction of the cosmogonic process, based on the poetical account 

given by Hesiod. This process is interpreted as a successive constitution of the world order, 

which culminates by establishing Zeus as a world sovereign and at the same time as a 

successive constitution of the world as a differentiated spatial whole. This constitution thus 

proceeds in a form of differentiation, which means partly a mutual differentiation of the 

gradually  emergent  cosmical  constituents,  partly  an  intrinsic  differentiation  of  the 

particular  constituents  of  the  cosmic  structure.  First  differentiation  represents  the 

establishment of Earth as a fixed base of the universe, on the background of an absolute 

indeterminateness  of  Chaos.  Earth  itself  is  then  differentiated  by  a  difference  of  the 

terrestrial  surface  and  the  chthonic  abyss  inside  the  earth.  This  differentiation  of  the 

interior and the exterior represents also vertical differentiation of the lower and upper parts 

of the cosmos. The earth's surface is differentiated further when Earth gives birth to deep 

sea,  referring  to  underworld,  and  high  mountains,  pointing  upwards.  The  vertical 

differentiation then continues further and culminates in establishing the heaven firmament 

as an upper-most limit of the universe. This complex dynamic spatial structure is analysed 

in relation with the evolution of divine cosmic rule (the myth of succession), but also in 

anthropological relations – for the world constituted in this cosmogonic process represents 

a human world. 

Key words:
world, space, cosmogony, theogony, myth of succession, Greek archaic thought
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Vytknu pouze několik aspektů, které mají co dělat se 

samotným vymezováním, což je prvotní a skutečně "základní" 

otázka: prostor je strukturován rozdělováním. Ve skutečnosti 

všechno  odkazuje  k  této  diferenciaci,  která  umožňuje 

vymezení jednotlivých prostorů i jejich vzájemné vztahy.

MICHEL DE CERTEAU

L'invention du quotidien, vol. 1, Arts de faire, 
Paris 19902, s. 180



Úvod

Úvod

1. Prostor jako půda vzájemnosti člověka a světa
Při studiu staré filosofe, ba tím spíše při studiu těch forem myšlení, které vzniku 

samotné filosofie ještě předcházely, klade se otázka, zda existují i jiné než čistě historické 

důvody, proč se těmto dávným a odlehlým projevům lidského ducha věnovat. Může být 

úsilí věnované studiu starého myšlení nejen historií filosofie, ale také současnou filosofií? 

Zformulujeme-li  otázku  takto  vyhroceně,  vysvitne  snad  zřetelněji  nezrušitelná 

dvojznačnost, která se skrývá v každém zkoumání starého myšlení: jde o úkol procházet 

touž cestou myšlení, kterou kráčeli naši předchůdci, ovšem u vědomí toho, že tato cesta již 

není jejich, ale naše vlastní. Myslíme spolu se starými myšlení, které je i není naše vlastní: 

je, nakolik si jej přisvojujeme ve své vlastní životní situaci, nakolik jsme to my sami v 

nezrušitelné jedinečnosti svého vlastního bytí, kdo jej znovuoživuje, a není, nakolik se k 

němu vztahujeme jako ke svým kořenům, které nás dalece přecházejí a které náš vlastní 

současný  myslitelský  výkon  podmiňují  a  umožňují,  obohacují  a  formují,  ale  také  mu 

mohou  svou  cizostí  a  nepřístupností  klást  odpor.  Pokusím se  nyní  na  úvod  alespoň v 

hrubém a velmi předběžném nárysu předestřít,  v čem po mém soudu spočívá současná 

filosofická  relevance  tématu,  jímž  je  prostor  žitý  a  zakoušený  archaickým  řeckým 

člověkem, a jakým způsobem nás pohyb od našich velmi současných filosofických otázek 

směrem k této stránce starého myšlení může přivést opět k nám samým. 

V  průběhu  druhé  poloviny  20.  století  se  myšlení  v  proudu  fenomenologické 

filosofie  obrací  k  zakoušejícímu  člověku  pojatému  jako  tělesné  já existujícímu  uvnitř 

světa, jež je také světem druhých bytostí i ostatních jsoucích věcí. Bytí takového já je pak 

třeba pojímat jako pohyb, respektive jako proces uskutečňování možností,  jimiž toto  já 

jest. Tato dynamická ontologie vtěleného a světského subjektu vede ve svém důsledném 

domyšlení k nutnosti revidovat tradiční podoby duality mezi já a ne-já, mezi zakoušejícím 

člověkem a tím, co ho obklopuje jako jeho jeho různorodé okolí. V promýšlení tělesnosti 

se tato dualita ukazuje jako odvozená, založená v původní jednotě vlastní celku světa, z níž 

se  já a  ne-já vydělují za pomoci komplexních procesů jako její  rozličné póly,  různým 

způsobem  uchopitelné  jakožto  předměty  zkušenosti.  Svět  sám,  tato  jednotná  půda 

veškerého  možného  smyslu,  jak  je  ho  schopen  postihovat  zakoušející  člověk,  přitom 
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Úvod

zůstává  nepředmětným horizontem každé  možné zkušenosti  a  jeho adekvátní  postižení 

filosofickými  prostředky  zůstává  jedním  z  úkolů,  které  před  sebou  současná 

fenomenologie má. 

Jednota světa, ve které v předreflexivní nerozlišenosti takříkajíc splývá člověk se 

svým  okolím,  je  přitom  ukazuje  vzhledem  ke  každé  jednotlivé  lidské  zkušenosti 

předchůdná jak ve smyslu ontologického primátu (je podmiňující vzhledem k možnosti 

ustavení duality já a ne-já),1 tak ve smyslu primátu genetického (je původní vzhledem v 

pohybu ustavování  lidské bytosti,  která  nevstupuje do světa  jako hotový fragment  bytí 

světa, nýbrž musí se ve skutečné já teprve vyvinout),2 ba uvažovat lze i primát historický 

(v rámci lidské historie je prvotním stavem, předcházejícím rozvinutí plné podoby lidství).3 

Tento "svět" ovšem není jen novou metafysickou tezí – nepředstavuje jakousi hypotetickou 

jednotu  substance,  kterou  by  zprvu  já a  ne-já sdíleli.  Zůstáváme-li  věrni 

fenomenologickému východisku, jde spíše o jednotnou půdu vzájemnosti či sounáležitosti 

mezi já a tím, co se mu v jeho zkušenostech dává jako jsoucna od něho odlišná. Tato půda 

jednoty  světa  je  spoludána,  jakkoli  netematicky  a  nepředmětně,  v  každé  jednotlivé 

zkušenosti  jakožto to, co ji předchází a umožňuje. Člověk je vydán světu, který mu jako 

na oplátku dává vše, co se může stát předmětem lidské zkušenosti. Jestliže člověk vůbec 

může mít nějakou zkušenost s tím, co ho obklopuje, i se světem samým, pak tato možnost 

není pouze jeho – jakkoli ji přejímá a uskutečňuje, je to také možnost, jež mu musí být 

dána. V souběhu těchto dvou protichůdných směrů, v souběhu možnosti,  jež je lidskou 

možností žít život ve světě, a zároveň možností světa skýtat se lidské zkušenosti, se pak v 

síti vzájemných vztahů ustavuje to, co je možné v reflexi  uchopit jako já a ne-já. Já a ne-

já se tak ukazují jako směrově orientované póly jednotné škály bytí vzájemnosti, jež je 

bytím světa jako půdy veškeré možné danosti. Zdůrazněme znovu, že tato půda není již 

subjektivistickou půdou vědomí, nýbrž hmotnou, tělesnou skutečností bytí světa, který je 

tímto světem, v němž dýcháme a žijeme svůj život tělesných bytostí. Fenomenologie tedy 

nabádá  k  opuštění  představy,  že  já a  ne-já jsou  autonomní  jednotky,  které  teprve 

sekundárně  vstupují  do  vzájemné  interakce  –  přednost  má  dynamická  vztaženost, 

procesuální vzájemnost, z níž a v níž se uskutečňuje bytí  toho, co je k sobě vzájemně 

vztaženo.  A dále,  není-li  bytí  světa  jako  půdy  smyslu  bez  člověka,  jež  tento  smysl 

1 Ontologické analýzy tohoto druhu lze nalézt u Meleau-Pontyho, zejména v jeho pozdním díle, ale také u 
Patočky.

2 Genetickou fenomenologií se v současnosti zabývá zejména Marc Richir.
3 Tímto směrem se ubírají například některé úvahy Patočkovy.
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vyjadřuje svou životní aktivitou, včetně té reflexivní, platí stejně tak, že není bytí člověka 

beze  světa,  který  se  skýtá  lidské  zkušenosti,  včetně  zcela  elementární  zkušenosti 

uskutečňující základní biologické podmínky existence člověka. V komplemetaritě těchto 

dvousměrných konstitučních vazeb tedy vyvstává původní jednota člověka a světa, která si 

ve fenomenologických analýzách podržuje zásadní ontologickou relevanci. Fenomenologie 

sleduje tedy pohyb, v němž se člověku skrze jednotlivé zkušenosti se jsoucím otevírá svět 

jako jeho vnějšek, i komplementární pohyb, v němž se zakoušející člověk otevírá světu 

jako tomu vnějšku, jemuž bytostně náleží, přičemž tyto pohyby se vzájemně podmiňují.

Už z těchto formulací formulací je přitom zřejmé, že tento typ myšlení vynucuje si 

také odpovídající pojetí prostorovosti člověka a prostorovosti jeho okolí – prostorovost já a 

ne-já spolu budou muset zásadním způsobem korelovat,  nicméně musí  si  podržet  svou 

původnost, nemohou být redukovány jedna na druhou. Síť vazeb, která utváří póly já a 

toho,  co je mu zkušenostně dáno, má tedy nezbytně topologickou povahu – protože se 

jedná o dynamickou ontologii tělesného bytí, topologické popisy nejsou pouhými modely 

pro  zachycení  neprostorové  skutečnosti  vědomí,  ale  jde  o  přímé  a  adekvátní  způsoby 

popisu dynamických topologických struktur, které charakterizují bytí světa jako půdy, na 

níž  k setkání  já a  ne-já dochází  a která  toto setkání vůbec umožňuje.  Tento  jednotný 

prostor  světa  prosvítá  všude  tam,  kde  se  ve  fenomenologii  dostává  ke  slovu tělo  jako 

základní a nezrušitelná podmínka možnosti každé lidské zkušenosti. Možnost zkušenosti já 

s čímkoli od já odlišným je založena na možnosti zakusit cosi, co je vůči já vnější, co se 

bytostně liší od jeho vnitřní zkušenosti. Jsoucí, se kterým máme zkušenost, je více než jen 

korelátem naší zkušenosti právě proto, že s ním máme zkušenost jako s něčím, co leží za 

hranicemi  našeho  vlastního  bytí.  Prostorovost,  stejně  jako  tělesnost,  představují  tedy 

významné momenty jednoty mezi  já a  ne-já a prostor ve smyslu jednotného, sdíleného 

prostoru tělesného světa,  ukazuje se takto jako médium jejich sounáležitosti.  Prostor je 

však  také  primární  orientovanost,  elementární  směrová  rozlišitelnost  –  a  jako  takový 

představuje  strukturu,  která  rozlišuje  a  diverzifikuje  jednotnou  tělesnou  masu  světa. 

Prostorově  rozvržený,  strukturovaný  svět  představuje  jednotu  celku  sjednocujícího 

rozlišenou  mnohost  svých  částí  a  díky  tomu  umožňuje  nejen  setkávání  já a  ne-já ve 

zkušenosti,  ale  také  jejich  diferenciaci  v  protichůdných  a  komplementárních  pohybech 

jejich vztahů. V každé jednotlivé zkušenosti tak přichází svět ke slovu nejen jakožto půda 

jednoty,  ale  také jakožto půda diferenciace,  rozrůzňování.  Tuto dvojí  ontologickou roli 
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může svět plnit jen díky tomu, že nejen tělesný, ale také prostorový – přesněji: protože je 

nejen kontinuální tělesnou masou, ale také strukturou.

Sledování těchto podvojných vztahů a analýza těchto dynamických struktur, které 

lze rozkrýt v lidské zkušenosti, jak se o ně v různých podobách pokouší fenomenologie 

hledající další cesty myšlení po zakladatelských dílech Husserlových a Heideggerových 

klade  na  myšlení,  zabydlené  v  systémech  statických  dualit  a  jim  odpovídajících 

myšlenkových  operacích,  nemalé  nároky.  Pokud  se  nám  fenomenologické  promýšlení 

vnitřku a vnějšku, ve němž vnějšek se dává pouze jakožto se vztažený k vnitřku a vnitřek 

si rozumí pouze v procesu svého vlastního zvnějšňování, jeví obtížné, je tomu tak proto, že 

samo myšlení, které se v nich odehrává, je v mnohém cizí pragmatice našeho současného 

každodenního fungování i implicitním metafysikám, jež toto fungování umožňují a určují. 

Právě zde nám může v mnohém pomoci řecké archaické myšlení. Návrat k našim vlastním 

kořenům představuje totiž především zkušenost s odlišným typem myšlení, než s tím, jaké 

jsme zvyklí považovat za samozřejmé a intuitivní. Díla starých básníků, která předcházela, 

umožnila a v mnohém formovala to, co se později vydělilo jako samostatný myslitelský 

obor filosofie, představují typ myšlení, který je po mém soudu právě tím typem myšlení, 

které rozvíjí fenomenologická filosofie: diferenční myšlení dynamických struktur. Byla by 

však škoda redukovat přínos, který nám může poskytnout zkoumání archaického myšlení 

na pouhé formální cvičení.  Archaické básnictví  vyjadřuje také specifické pojetí  světa a 

prostoru, které může pro současné myšlení v mnohém podnětné a inspirující. Zvolíme-li 

jako své vedoucí téma zvolíme samotný prostor, jak byl archaickými mysliteli zakoušen a 

pojímán, pak snad naše zkoumání může sloužit nejen jako cvičení v typu myšlení, ale také 

jako obsahové poučení o tématech, které jsou pro současnou fenomenologii klíčová. Ba 

silněji: promýšlíme-li spolu se starými mysliteli prostor a svět, lidskou přirozenost a vztah 

člověka  a  světa  způsobem,  který  je  jim  vlastní,  vstupujeme-li  takříkajíc  do  jejich 

myšlenkového univerza, jde o jednu z možností, jak můžeme my sami promýšlet právě ty 

otázky, které jsme v souvislosti se současným fenomenologickým myšlením načrtli výše.

Vracíme se tedy nyní  na samotný začátek této úvahy,  kde jsme tvrdili,  že  staré 

myšlení je i není naše vlastní – a dodejme nyní, rozlišení obou aspektů je v jednotlivostech 

neproveditelné. Je-li každé setkání s cizím v posledku setkání s námi samými v nových 

aspektech a fasetách, které nás obohacují právě proto, že nejsou naše vlastní, pak je třeba 

přiznat, že nikdy nejsme a nebudeme sto přesně a jednou provždy rozlišit, zda to, s čím se 
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u starých setkáváme, jsou oni sami či my sami, protože v konkrétním pohybu myšlení tyto 

dva póly nikdy neexistují čisté a očištěné, protože naši předchůdci jsou právě vždy již naši 

a  protože  ani  my  zde  se  svým  myšlením  nikdy  nejsme  sami,  nýbrž  jsme  unášeni 

neosobním pohybem myšlení, který nás dalece přesahuje.

Překládané úvaha je tedy přiznaně kruhová: obracíme se k archaickému řeckému 

myšlení ze situace vlastního, současného myšlení, snažíme se ho číst tak, aby nám tuto 

situaci nově otevřelo, a zároveň ovšem přistupujeme k současným otázkám z půdy myšlení 

předchůdců, z otázek, jak byly položeny dávno před námi, v našem konkrétním případě na 

samém počátku  naší  myslitelské  tradice.  Zde  představená  interpretace  starého  myšlení 

necílí  tedy k "porozumění  Řekům" (na to  se mi  ostatně nedostává ani  kvalifikace,  ani 

schopností),  ale k určitému dílčímu prosvětlení naší současné, aktuální situace myšlení, 

která z archaického Řecka organicky vyrůstá jako ze svých kořenů. 

2. Obsah a členění práce

2.1. Kosmologické a antropologické hledisko
Překládaná práce je pojata v zásadě jako široce založený komentář k Hésiodově 

Theogonii, specielně pak k její rozsáhlé kosmogonické a theogonické části. Vycházíme z 

toho,  že  genealogický proces  představený v této  básni  je  popisem kosmogonie,  jinými 

slovy že jde o kosmologický výklad stávajícího celku světa v genetické perspektivě. Tento 

proces pak nesledujeme v postupu, jakým je v básni prezentován, nýbrž systematickým 

způsobem. Řídícím hlediskem pro systematizaci je pak naše vlastní téma prostoru světa. 

Průběžně  se  tak  v  naší  práce  střetávají  dvě  hlediska:  hledisko  kosmologické  či 

kosmografické a hledisko antropologické. Každý zkoumaný prvek hraje totiž jednak roli v 

konstituci celku kosmu,4 jednak v lidském životě, který v takto ustaveném světě probíhá. 

To je zvláště právě právě na prvcích prostorových – například Země hraje zcela klíčovou 

roli v konstituci celku univerza, ale zároveň je také místem života člověka, který se k ní 

určitým způsobem vztahuje a určitým způsobem jí rozumí, stejně tak jako rozumí sám sobě 

ze svého pozemského místa na světě. Nedomnívám se, že bez zásadní újmy by bylo možné 

vytknout pouze jednu z těchto perspektiv a zaměřit se na ni; z tohoto důvodu se tato práce 

v zásadě snaží o pokrytí obou. Nedaří se jí to však rovnoměrně – částečně také proto, že 

4 Kosmos představuje nejen svět ve smyslu univerza, ale také řád či uspořádání, které jsou tomuto celku 
podstatně vlastní, viz Kahn 1992.
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ani archaický materiál neakcentuje v případě každého prostorového prvku obě perspektivy 

stejným způsobem.  Ze  zřejmých důvodů je  antropologická  perspektiva  nejvýznamnější 

právě v případě Země, zatímco například v případě podsvětí je (alespoň v hésiodovském 

podání)  významnější  jeho  kosmologický  funkce.  Specifický  je  případ  Moře,  jehož 

antropologická  funkce  se  zdá  převažovat  nad  významem  jeho  kosmologické  role  – 

minimálně částečně je tomu tak z toho důvodu, že hlavní kosmologický význam náležející 

vodnímu živlu nese Ókeanos. S určitou mírou zjednodušení je možné říci, že hlavní důraz 

klademe v souladu se základní intencí Hésiodovy básně na kosmologickou perspektivu, 

kterou se ovšem snažíme doplňovat alespoň o základní antropologické náhledy, často za 

použití dalších textů uchovávajících archaické myšlení.

Pokud jde o samu kosmologickou perspektivu,  zaslouží  si  nyní  ještě  detailnější 

osvětlení. Každý jednotlivý prvek vstupuje v určité fázi kosmogonického procesu do bytí 

jako specifická božská mocnost. Jak však proces pokračuje, role tohoto prvku se obvykle 

vyvíjí a mění, a to zcela obecně řečeno k vyšší míře diferenciace. Určitou výjimku, nebo 

alespoň velmi specifický případ, představuje jen příklad Erota. Kosmické konstituenty se 

dále  diferencují  jednak  plozením potomstva  a  vytvářením vlastní  specifické  genetické 

linie,  jednak vstupováním do nových  vztahů s  ostatními,  postupně vznikajícími prvky 

celku celku světa. Výsledkem je tedy pojetí světa jako dynamické struktury, kde se role a 

funkce  určitého  prvku či  specifické  božské mocnosti  v  okamžiku jejího vzniku  liší  od 

jejích rolí a funkcí v ustaveném světě. Jde tedy o pohyb zurčiťování, vymezování vlastní 

specificity  a  bytnosti  na  pozadí  stále  komplexnější  vztažné  sítě.  Jinými  slovy:  kromě 

genetického pohybu vpřed je zde patrné i retrográdní působení – nové strukturní prvky 

zpětně ovlivňují prvky původnější, které jim častokrát přímo daly vzniknout, a to skrze 

stále určitější vymezování jejich místa ve světě.

Aby však bylo toto naše tvrzení úplné, je ještě třeba doplnit, že celý kosmogonický 

proces  se  vyznačuje  jistou  teleologií,  vyplývající  ze  samotného  záměru  básně:  cílem 

kosmologického  výkladu  je  osvětlit  stávající  stav  a  podobu  světa,  která  je  tedy  jaksi 

vtištěna do všech předcházejících stavů. Je třeba chápat – a v dalším výkladu budeme tyto 

motivy sledovat – že každé stádium, včetně toho zcela primordiálního, je v tomto smyslu 

preformováno. Nikdy se nejedná o indiferentní soubor různých možností dalšího vývoje, 

budoucnost není nikdy zcela "otevřená" – ale díky genetické dynamice a retrográdnímu 

pohybu ani  zcela  "uzavřená",  předem fixně  a  do detailu  určená.  Vždy je  zde  možnost 
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vzniku čehosi opravdu nového a tedy je přítomno i neustálé napětí plynoucího z inherentní 

nutnosti  inkrorporovat  ohrožující  nové  do pohybu konstituce  kosmického řádu.  Vlastní 

kosmogonickou dynamiku můžeme formulovat také takto: jde o pohyb vyrovnávání tenzí, 

aniž  by tímto pohybem byly tenze,  jež  ho vyvolávají,  zrušeny.  Později  budeme v této 

souvislosti mluvit také o "tonické povaze" univerza a lidské přirozenosti. 

Z  těchto  důvodu  bude  náš  výklad  obvykle  nabývat  podobu,  ve  které  nejprve 

vytkneme, jakým způsobem vstupuje zkoumaný prvek do bytí  a poté  budeme sledovat 

jednak jeho potomstvo, jednak způsoby, jakými dále on sám figuruje v kosmogonickém 

procesu a posléze v ustaveném světě.

2.1. Části práce
Z hlediska tematiky prostoru představují centrální části předkládané práce kapitoly 

Nebe, Země a Podsvětí.  Ty představují základní vertikálně uspořádané roviny univerza. 

Záměrně se od počátku vyhýbáme zavádějícímu termínu "hierarchie",  protože centrální 

postavení Země ruší jednoduchou představu celku pořádaného shora dolů. Pokud bychom 

však vybrali z Hésiodovy básně pouze tyto prostorové prvky a pojednali bychom je zvlášť, 

bylo by obtížné vyhnout se hrubému zjednodušení a dezinterpretaci celkové intence jeho 

kosmologického výkladu. Významovou osou či páteří výkladu je totiž postupný proces 

ustavování Diovy vlády nad světem. Jádrem tohoto procesu je pak nástupnický mýtus, tedy 

zachycení  pohybu,  v  němž  v  postupně  vznikajícím  světě  vzniklo  cosi  jako  pozice 

světového suveréna a v němž se tuto pozici  nakonec zaujal  Zeus.  Toto vypravování je 

přitom  neodmyslitelné  od  kosmologie  –  nese  primárně  kosmologický  význam.  Vždyť 

změna světové vlády znamená proměnu kosmického řádu, nové uspořádání světa i života 

bytostí,  které  ho  obývají.  Výklad  o  konstituci  světa  a  kosmického řádu a  nástupnický 

mýtus  patří  tedy nedělitelně  k  sobě a  nemohou být  od  sebe  odtrženy bez  překroucení 

celkového  smyslu  Hésiodova  výkladu.  Výkladu  o  prostorových  součástech  světa 

předesíláme tedy stručné shrnutí nástupnického mýtu v kapitole Ustavení Diova světového 

řádu. 

Pohyb  kosmogonie  a  theogonie  je  však  jako  takový  nemyslitelný  bez 

dynamizujícího momentu, který na počátku uvede primordiální kosmické prvky do pohybu 

diferenciace a který také neustále tento pohyb udržuje v chodu. Jinak řečeno: tematizace 

současného světového uspořádání z hlediska jeho vývoje a vzniku, z hlediska jeho historie, 
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předpokládá pohyb a ten opět předpokládá něco, co jej spouští a udržuje. V Hésiodově 

podání je touto hybnou příčinou Eros, jemuž tedy z tohoto důvodu věnujeme hned první, 

vstupní kapitolu.

Samotný výklad Hésiodovy kosmologie nemůže se pak vyhnout otázkám spjatým s 

vůbec  první  vzniklou  kosmickou  mocností,  jíž  je  Chaos.  Náš  výklad  Chaosu  a  jemu 

náležející genetické linie respektuje hésiodovké pořadí a zabývá se jím jako prvním, před 

samotnými  prostorovými  konstituenty.  Toto  pořadí  však  není  nikterak  nahodilé  a  i 

vzhledem k některým výše vytčeným systematickým souvislostem má své opodstatnění. 

Chaos  a  Země  představují  základní  kosmologický  protiklad,  protiklad  neurčitosti  a 

určitosti, nevymezenosti a vymezenosti. V souladu s celkovou intencí Hésiodovy básně je 

pól neurčitosti primární a náleží mu jeho vlastní bytí – tedy chtěj nechtěj i jistá elementární 

určitost. Určitost, vymezenost, ohraničenost a pevnost naproti tomu vyvstávají na pozadí 

prvotní neurčitosti, neustále se vůči ní musí vymezovat a chtěj nechtěj tak s sebou vždy 

nesou  odkaz  na  tento  protikladný  pól  –  odkaz,  který  nabývá  různých  podob.  Tuto 

vzájemnou polární provázanost protikladů budeme v různých formách průběžně sledovat 

ve všech svých výkladech.

Po výkladu Chaosu je  tedy možné přistoupit  k  výkladu Země a její  komplexní 

kosmické i antropologické role. Vzhledem k ohromnému množství motivů, které v této 

kapitole vystupují, předesílám na úvod, že jsem zvolila strategii pokrytí celé šíře významů, 

i za cenu redukce výkladu některých prvků na téměř karikaturní stručné výklady. Mým 

primárním  záměrem  však  bylo  umožnit  uchopení  Země  a  genetické  linie  Země  jako 

určitého celku významů, jako jednotné struktury vzájemným relací. Vztahy, ať už vztahy 

diferenční  či  vztahy  příbuznosti,  jsou  z  hlediska  zde  představeného  výkladu  až  příliš 

významné,  než  abychom  mohli  některé  vypustit  jen  z  toho  důvodu,  že  se  nedostává 

prostoru pro náležité vystižení prvků, které v těchto vztazích figurují.

Výklad  mnohotvárné  linie  Země  vyžádal  si  však  přece  jen  jednu  samostatnou 

hlubší sondu mimo úzce prostorovou problematiku. Po části věnované Zemi tedy následuje 

kapitola  Smrtelníci,  obsahující  samostatnou studii  o antropologických otázkách.  Zde se 

zabýváme přirozeností lidských bytostí, které na Zemi žijí a z jejichž perspektivy jsme ji 

také,  kromě kosmologického  úhlu  pohledu,  tematizovali.  Způsob,  jakým se  Země (ale 

samozřejmě nejen ona) dává člověku, totiž není jakýmsi nahodilým přídavkem k jejímu 

svrchovanému bytí, nýbrž náleží k němu podstatným způsobem. Popis funkčních struktur, 
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ve kterých Země vystupuje v rámci lidského života, zachycuje tudíž bytí Země stejně tak 

jako  popis  její  kosmické  role.  Smrtelné  bytosti  vznikají  sice  až  v  posledních  stádiích 

kosmogonického  procesu,  ale  přesto  jsou  jeho  plnohodnotnou  součástí,  jsou  do  něj 

organicky zapojené, včetně retrográdního pohybu, který jsme popsali výše. 

Po této části pak již můžeme plynule pokračovat dvěma kapitolami věnovanými 

Podsvětí  a  Nebi.  Po  studii  o  centrálním  postavení  Země  a  o  převážně  horizontálním 

rozvržení zemského povrchu z hlediska života, který na něm nachází své místo, dostane se 

nyní ke slovu vertikální dynamika prostoru světa. Jak uvidíme, vertikalita je pro archaické 

univerzum stejně významná jako rozvrhování celku prostoru z centra; dokonce do té míry, 

že oboje ní možné zcela a bezezbytku oddělovat a striktně rozlišovat. Konstituce z centra a 

vertikální ustavování jsou dva komplementární  typy pohybu, jež teprve dohromady tvoří 

pohyb kosmogonický a na jehož konci je tedy ustavený svět v té podobě,  ve které ho 

známe. 
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I. Eros

Na počátku vlastního kosmogonického procesu v Hésiodově Theogonii vznikají tři 

mocnosti: Chaos, Země (s Tartarem v útrobách) a Eros (Theog. 116 ff.). Z prvních dvou 

posléze vzcházejí dvě bohaté a komplexní linie potomstva, které se mezi sebou striktně 

nemísí.  Poslední  ze  tří,  Eros  (Theog.  120–122),  zůstává  bez  potomstva,  ba  v  dalším 

průběhu básně se o něm dočkáme sotva stručné zmínky. Hésiodos nám toho přitom ani o 

Erotovi samém mnoho výslovně neříká. Kromě toho, že ho označuje za "nejkrásnějšího z 

bohů" a poskytuje mu přízvisko "uvolňující údy" (Theog. 120-121) stručně uvádí již jen 

jeho působnost: veškerým lidem a také všem bohům přemáhá v prsou mysl a rozumnou 

úvahu (Theog. 121-122). Tato skromnost, pokud jde o bližší představení Erota, stejně jako 

jeho  zdánlivá  absence  v  kosmogonickém  dění,  přitom  nápadně  kontrastují  s  tím,  jak 

význačné genealogické místo Eros v hésiodovském podání zaujímá.1

Nesmíme však především opomenout to, co je dobovým posluchačům patrné již z 

Erotova jména samého: výraz  eros představuje označení pro touhu, z hlediska návazné 

tradice  především  pak  pro  lásku  či  touhu  milostnou.  Z  tohoto  základního  obecného 

významu je pro analýzu Erota a jeho kosmogonické role třeba vyjít. A to i z toho důvodu, 

že  Theogonie je vůbec první dochovaný text, který uvádí na scénu Erota výslovně jako 

božstvo – homérská tradice tohoto boha nezná, či minimálně neuchovává. Těžko přitom 

říci, jako ostatně často u Hésioda, jestli jde v tomto bodě o jeho autorskou novinku, nebo o 

návaznost na nějakou starší orální tradici, která do homérské epiky nepronikla.

Nejprve se tedy zaměříme na způsob, jakým se s výrazem eros nakládá v homérské 

epice.  Odtud se  pokusíme získat  první  předběžnou půdu smyslu,  na které  hésiodovské 

podání o Erotu jako bohu vyrůstá. Poté se zaměříme na další určení, která Erotu Hésiodos 

na počátku kosmogonie připisuje, zejména na tvrzení, že mu podléhají všechny smrtelné i 

nesmrtelné bytosti. Ve druhé části pak budeme sledovat, jakým způsobem Eros vystupuje v 

průběhu kosmogonického procesu a v průběhu ustavování Diova světového řádu a na závěr 

se dotkneme role, kterou Eros hraje v lidském společenství. 

1 Právě tento aspekt Hésiodova pojetí Erota je opakovaně zdůrazňován pozdější tradicí. Významnou roli 
zde nepochybně sehrál Platón, který právě v tomto kontextu Hésioda cituje v dialogu Symposium (Smp. 
178b) – jde o pasáž z hlediska další tradice velice vlivnou. Samostatnou kapitolou by pak tvořila recepce 
orfická, protože v orfických theogoniích zaujímá Eros také jedno z klíčových míst. 
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1. Eros na počátku kosmogonického procesu

1.1. Výraz eros v homérské tradici

Obrátíme-li se k homérské tradici, zjistíme, že zde je výraz výraz  eros (var.  erós) 

hojně užívaný v mnohem širším smyslu než jen ve smyslu lásky či touhy milostné.  Eros 

představuje  touhu v nejširším smyslu – daleko nejčastěji touhu po jídle a pití, zaháněnou 

na hostinách,2 ale také například touhu po nářku.3 Přesto jsou doloženy i případy, kdy eros 

představuje milostnou touhu po krásné ženě. Tyto případy jsou budou pak pro nás zvláště 

významné, protože vykazují řadu významných rysů, které mohou vrhnout určité světlo i na 

Hésiodovu báseň.

V  Íliadě jde zejména o významnou pasáž oklamání Dia Hérou, kdy náhlá touha 

(eros) po žádoucí manželce, lstivě opatřené Afrodítiným pásem, zahalila celý Diův rozum 

(ἔρως [...]  φρένας ἀμφεκάλυψεν,  Il.  XIV, 294),  zalila mu srdce v hrudi a přemohla jej 

(θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι περιπροχυθεὶς ἐδάμασσεν,  Il. XIV, 315-316). Podobnými slovy se i 

Paris svěřuje Heleně, že touha po ní mu zahalila rozum jako nikdy dříve (ἔρως φρένας 

ἀμφεκάλυψεν, Il. III, 442), a ženiši mají srdce očarované touhou po krásné Penelopé (ἔρῳ 

[...] θυμὸν ἔθελχθεν.  Od. XVIII, 212). Všechny tyto případy pak mají nápadné společné 

rysy. Eros zasahuje bez rozlišení lidi i bohy, ba dokonce i nejvyššího z bohů – ačkoli tedy 

Homér nejmenuje Erota jako boha, přesto jde o sílu nesmírně mocnou, před níž jsou si lidé 

i bozi zcela rovni. Přepadá je náhle, jako prudký útok nebo náhlý poryv vášně – Paris je po 

deseti letech, kdy sdílí s Helenou lože, nanovo zasažen její krásou, stejně jako když Héra 

svádí  Dia  či  když  Penelopé  nečekaně  předstupuje  před  ženichy.  Touha  působí  tak,  že 

zastírá mysl, potlačuje schopnost rozvažovat, nenechává v srdci místo pro jiné vášně či 

hnutí  mysli.  Eros je  přitom vždy uváděn  v  souvislosti  s  Afrodítou  –  Helena  sama  je 

Afrodítin dar Paridovi, Héra svádí Dia za pomoci zapůjčeného Afroditina pásu a Penelopé 

si potírá tvář Afroditinou mastí. Všimněme si však také, že podlehnutí touze a potlačení 

rozumu vede ke špatným koncům: Paris potupí svého hostitele a vyvolá osudovou válku, 

ženiši  nedbající  cti  Odysseova  domu skončí  rukou manžela,  kterého chtěli  potupit,  ba 

2 V Ilaidě i  Odyssei  velmi frekventovaná formule, vyplňující příhodně celý jeden verš: "když se zbavili 
touhy po jídle a pití" (αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο), Il. I, 469, II, 432, VII, 323, IX, 92, 
XIII, 638, atd., Od. I, 150, III, 67, IV, 68, VIII, 72, XII, 368, atd.

3 Il. XXIV, 227
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dokonce i v případě samotného Dia je touha jen součástí Héřiny léčky, kterou se úspěšně 

pokusila oklamat rozvahu otce bohů i lidí.

Tyto aspekty tvoří významné pozadí pro interpretaci Hésiodova pojetí Erota a pro 

určení, která mu Hésiodos na počátku kosmogonie připisuje. 

1.2. Eros přemáhající rozum bohů i lidí

Hésiodos jako jedno z hlavních určení Erotovy působnosti uvádí, že tato božská 

mocnost přemáhá všem lidem i bohům v prsou mysl a rozumnou úvahu (πάντων τε θεῶν 

πάντων τ' ἀνθρώπων | δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν, Theog. 121-122). 

Takové vyjádření  výstižně shrnuje roli,  jakou hrál  eros ve  smyslu touhy v homérském 

podání. Jestliže je Eros výjimečnou silou, která zasahuje bez výjimky všechny všechny 

bohy i  všechny lidi,  pak se nepochybně jedná o moc, která je sama božská.  Eros jako 

božská mocnost  s  vlastní  podstatou tak plynule vyrůstá  na půdě homérského uchopení 

erotu jakožto touhy, význačně pak touhy milostné. Erotovo působení přitom spočívá v tom, 

že ostatní bytosti zbavuje rozumu, že si podmaňuje veškerou jejich rozvážnost a rozumné 

úmysly. Toto vyjádření ma přitom i kosmologický smysl. Eros představuje primordiální 

touhu,  která  je  předchůdná  vůči  rozvaze,  záměrnému  jednání  a  schopnosti  spřádat  a 

uskutečňovat plány – ty začne ve světě poprvé uplatňovat až Kronos. Můžeme také již 

tušit, že Eros, který tyto hodnoty "přemáhá", bude proti nim protikladný – jakožto prvotní 

kosmická síla bude stát proti novým vztahům opírajícím se o rozum a rozvahu v širokém 

smyslu,    které  budou konstitutivní pro postupně ustavovaný Diův řád.  Kosmogonický 

proces tak je možné vidět mimo jiné i jako postup, který tento primát a nadřazenost Erota 

postupně zvrátí ve prospěch rozumu a rozvahy. Tento pohyb budeme sledovat dále.

1.3. Eros jako nejkrásnější z bohů

Představa Erota, který ohrožuje zdravý rozum a jakožto primordiální mocnost stojí 

proti pořádajícím kosmickým silám, je přitom ve zvláštním napětí s jeho označením za 

"nejkrásnějšího z bohů" (κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι,  Theog.  120). Eros, který sám 

neplodí žádné potomky, je daleko spíše než božskou osobou nesmírně mocnou silou, která 

prostupuje božskou i smrtelnou sféru. Jakožto síla tedy Eros není nejkrásnější co do svého 

jevu, ba dokonce ne nutně ani co do svých projevů – je krásný, dokonce nejkrásnější tím, 
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co  způsobuje.  Tato  "krásná"  působnost  pak  stěží  může  být  primárně  rozvratná  či 

protikosmická. Jak ještě dále doložíme, Eros je jakožto touha plodit nové, dávat mu vznik, 

hlavní hybnou sílou kosmogonického procesu a právě jakožto takový je "nejkrásnější". 

Světový řád, kosmické uspořádání, představuje strukturovanou diferencovanou mnohost, 

která vzniká jako výsledek genetického procesu. Dynamická povaha současné struktury 

světa je tedy úzce navázána jak na Erotovo působení, tak na hodnotu krásy, kterou s sebou 

tato působící síla nese.

V této  souvislosti  stojí  za  zmínku,  že  s  krásou není  u  Hésioda výsostně spojen 

pouze Eros, ale také Múzy, o nichž básník neustále v jim věnovaném hymnickém prooimiu 

nestále a v rozličných variacích opakuje, že pějí "překrásnou píseň" (περικαλλής ὄσσα, 

Theog. 10). Múzy jsou Diovy potomci – jejich matkou je Títánka Mnémosyné, sňatkem s 

ní Zeus propojil svůj nový řád s řádem starých Títánských božstev a napomohl tak k jeho 

upevnění.4 Múzy jakožto potomci tohoto svazku tedy plní určitou kosmogonickou funkci, 

která  má podobu hymnické  oslavy stávajícího  Diva  řádu (πάντων τε  νόμους  καὶ  ἤθεα 

κεδνὰ  |  ἀθανάτων  κλείουσιν,  Theog.  66-67).  Tato  oslava  se  pak  děje  líčením 

kosmogonického a theogonického děje, skrze který se svět ustavil ve své současné podobě 

(Theog. 43 ff., podobně i 105 ff.). Tímto způsobem Múzy spojují to, co bylo, jest a bude v 

celek jediné  oslavné písně (εἴρουσαι  τά τ'  ἐόντα  τά τ'  ἐσσόμενα πρό τ'  ἐόντα,  |  φωνῇ 

ὁμηρεῦσαι,  Theog.  38-39) a napomáhají tak k završení celého kosmogonického procesu. 

Múzy tak mohou představovat určitý finální protipól Erota, který stojí zcela na počátku 

kosmogonického procesu, přičemž obě tato božstva jsou spjata s krásou řádu, který se mezi 

těmito dvěma póly počátku a konce ustavuje. 

1.4. Eros λυσιμελής

Zbývá  nám  ještě  zmínit  Erotovo  přízvisko  "uvolňující"  či  "osvobozující  údy" 

(λυσιμελής). Homér užívá stejného epiteta o spánku, který je vysvobozením z únavy a 

odpočinkem od různých denních starostí a strastí.5 Ještě dále zachází Eurípides, když totéž 

přízvisko  použije  o  smrti,  která  lidem zavírá  oči  navždy.6 Skoro  se  tedy  zdá,  že  toto 

označení  Erota,  akcentující  klidné  spočívání,  je  opačným  komplementem  k  jeho 

dynamickému aspektu, který z něj tvoří sílu uvádějící věci do pohybu. Komplementární je 

4 Theog. 53 ff., 915-917
5 Od. XX, 57, XXIII, 343
6 Supp. 47
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také  vzhledem  k  Erotově  kosmogonické  funkci,  protože  tento  jeho  aspekt  se  týká 

především  působnosti  Erota  ve  sféře  smrtelníků  –  právě  ti,  a  nikoli  blažení  bohové, 

potřebují  osvobozovat  od  námahy a  strázní  srdce,  jak  o  tom hovoří  Homér.  Milostná 

slabost, spánek či smrt také vesměs představují stavy, které vyvazují člověka z pragmatiky 

jeho každodenního života  –  člověk jejich prostřednictvím vstupuje do prostoru,  kde je 

vydán bezprostřednímu božímu působení.7 V případě působení Erota by pak šlo o sféru, 

kde se člověk svou vlastní milostnou touhou připojuje ke kosmogonickému pohybu světa, 

který je na této touze založen – erotická touha by pak byla jednou ze spojnic mezi lidskou 

sférou a celkem kosmického řádu. 

Tyto úvahy může podpořit i častá erotická tématika lyrických básníků, u kterých se 

také  používá  přízvisko  "osvobozující  údy"  ve  spojení  s  milostnou  touhou8 či  přímo 

Erotem.9 Kromě milostné slabosti, které milující podléhá, je zde ve hře i sama básnická 

tvorba,  milostným  šílenstvím  inspirovaná.  Eros  by  pak  byl  tou  silou,  která  vyvazuje 

člověka z jeho denních aktivit a rozumných plánů a uvolňuje ho pro plození a tvoření nejen 

ve smyslu sexuálních svazků a souvisejícího plození potomstva, ale také ve smyslu tvoření 

básnického. West ostatně upozorňuje,10 že μέλος neznačí pouze úd či končetinu, ale také – 

a pravděpodobně původněji – sloku písně či básnické skladby, zejména lyrické (odsud pak 

také melika jako termín pro řeckou lyrickou poezii). Eros, který by nejen osvobozoval údy 

od námahy, ale také by uvolňoval z nitra milujícího básně, by pak byl blízkým sousedem 

Múz, do jejichž působnosti božsky inspirovaná básnická tvorba přímo spadá.11 Hésiodos 

ostatně také jmenuje Múzy jakožto bohyně s "lehkým srdcem" (ἀκηδέα θυμὸν ἐχούσαις, 

Theog. 61) přinášející smrtelníkům zapomenutí na strasti a úlevu od námahy (λησμοσύνην 

τε κακῶν ἄμπαυμά τε μερμηράων, Theog. 55). V jejich blízkosti pak dlí Charitky a Touha 

– jak ještě uvidíme, dvě božské mocnosti úzce spjaté s Erotem a jeho místem v ustaveném 

světě.

Tato úvaha nás tedy znovu vede k souvislosti Erota a krásy kosmického řádu, který 

je ustavován vnitřně diferencujícím procesem plození a završen ve své konstituci oslavným 

zpěvem Múz, jenž je také plnohodnotným kosmogonickým aktem. Všimněme si přitom, že 

7 Sny ve spánku mohou být přímým médiem komunikace s božstvím, ale také setkání s mrtvými, kteří již 
propadli Hádovi (Od. XIX, 562, Il. XXIII, 62 ff.).

8 Archilochos, Bergk fr. 85
9 Sapfó, Campbell fr. 130
10 West 1966, ad. loc.
11 K božskému daru, který je v jádru básnické tvorby, viz Theog. 29 ff.
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od Múz a  krásy ustaveného světa  básník svou vlastní  píseň začíná – svět  pod Diovou 

vládou je jeho východiskem – a k němu se také na závěr své básně vrací, když v závěru 

kosmogonického procesu opět uvádí zrození Múz (Theog. 915-917). To je zcela v souladu 

s povahou básnického daru, který Hésiodos od Múz obdržel a který mu velí slavit božský 

řád, ale začínat i končit přitom u nich samotných (Theog. 32-34). Je to však v souladu také 

s rolí, kterou hraje Eros – jak uvidíme, samotný kosmogonický proces s touto božskou 

postavou začíná  a  s  její  plnou integrací  do  Diova  řádu se  také  završuje,  když  je  eros 

jmenován jako jeden z atributů Charitek, blízkých příbuzných Múz (Theog. 907-911).

2. Eros v kosmogonickém procesu

2.1. Eros jako všudypřítomná plodivá síla

Již jsme zmiňovali, že ačkoli Eros patří do trojice primordiálních mocností, sám se 

v dalším kosmogonickém dění zjevně neangažuje – neplodí žádné potomky – a kromě 

stručných zmínek se zdá zcela  zmizet  ze  scény.  Prvním vodítkem pro interpretaci  této 

zvláštnosti nám bude pěkný postřeh, který uvádí West ve svém komentáři.12

Výtvarné uchopení Erota na starých vázových malbách nápadně připomíná literární 

pojetí Hésiodovo. Erota spatřujeme nejčastěji ve scénách souvisejících s únosem Heleny a 

s počátkem Trójské války,  kde je zobrazen jako okřídlená postava v pozadí jednajících 

osob  –  ačkoli  sám obvykle  přímo  nezasahuje  do  dění,  představuje  klíč  k  porozumění 

zobrazenému výjevu. V případě Erota je pouhá přítomnost dostačující: divák vidí muže a 

odváděnou  ženu,  vidí  Erota  v  pozadí,  a  rozumí,  jaké  motivy  a  jaké  síly  jsou  ve  hře. 

Domnívám se, že podobně je tomu i v Hésiodově básni. Fakt, že Eros nehraje aktivní roli v 

genetickém procesu, neznamená, že v něm není přítomen. 

Celek  světa  je  u  Hésioda  výsledkem  generativního  procesu  rozplozování  dvou 

prvotních  božských  mocností,  Chaosu  a  Země.  –  plození  je  způsob,  jímž  postupně 

vznikající  božstva  ustavují  celek  všeho,  co  jest.  Vytčení  Erota  jako  třetí  prapůvodní 

mocnosti vedle těchto dvou počátků genealogických linií, které dohromady utvářejí celek 

světa,  svědčí o tom, že bez erotické síly by se  tyto linie vůbec nerozeběhly.  V tomto 

smyslu tedy Eros představuje prvotní kosmogonickou sílu, bez které by se proces, vedoucí 

12 West 1966
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ke vzniku světa, vůbec nedal do pohybu. Eros je takto ona touha a moc plodit, tvořit ze 

sebe cosi nového, cosi jiného, nadaného vlastním bytím, které vede primordiální kosmické 

mocnosti k tomu, že se skrze vlastní potomstvo dále zmnožují a diferencují.  Eros jakožto 

plodivá moc je síla dávající vše do pohybu.

Působení  Erota  se  tedy  podle  navržené  interpretace  neomezuje  na  plození  na 

základě sexuálních svazků, ačkoli ty jsou samozřejmě jeho výsostným vyjádřením. Jakožto 

puzení a moc dávat vznik je Eros hybným momentem také v případech samoplození, které 

jsou charakteristické právě pro počáteční stádia kosmogonického dění. Sama své potomky 

plodí na počátku kosmogonie například Země (hory, Moře a Nebe),13 ale také temná Noc 

(Smrt, Spánek, Sny a další mocnosti).14 V pozdějších stádiích kosmogonie si již plodivá 

moc  matky  nevystačí,  k  plození  potomků  se  připojuje  otec  a  Eros  se  realizuje  v 

manželských svazcích. Zde je kořen typického pojetí Erota jako milostné touhy a sexuální 

přitažlivosti. Proces, začínající u samoplození Matky Země a černé Noci a pokračující přes 

plození potomků ze vzájemného vztahu matky a otce kulminuje v závěru kosmogonického 

procesu u Dia, otce bohů i lidí. Ten svou těhotnou manželku zcela pohltil a dítě, dceru 

Athénu, byl posléze schopen porodit sám, z vlastní hlavy.15

Eros, jehož jsme viděli vzniknout spolu s vůbec prvními božskými mocnostmi, tedy 

z  kosmogonického procesu nemizí ani  na okamžik.  Zůstává v něm přítomen jako jako 

nepotlačitelná moc ovládající smrtelné i nesmrtelné, jako síla, která vlastní kosmogonický 

proces spouští a vysvětluje. Ale, jak uvidíme dále, zároveň také jako síla, která tím, že pudí 

k pohybu, představuje neustále riziko pro každý řád, který by měl být stabilní a pevný.

2.2. Eros jako hrozba řádu

Eros tedy představuje v kosmogonickém procesu vždy přítomnou dynamizující sílu, 

která pohyb ustavování světa udržuje v běhu. Na druhou stranu se zdá být nepochybné, že 

vzhledem  ke  kosmickému  řádu,  který  by  měl  být  pokud  možno  pevný  a  stabilní, 

představuje Eros neustálou hrozbu. To je nejnápadněji patrné na dvojznačné roli potomků, 

kteří představují jednotlivé kroky vývoje směrem k vyšší komplexitě uspořádání, prvky, 

skrze  které  se  uskutečňuje  realizace  stále  lepšího  kosmického  řádu,  ale  zároveň  jsou 

13 Theog. 126 ff.
14 Theog. 211 ff.
15 Theog. 886 ff.
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hrozbou  pro  své  rodiče,  garanty  a  představitele  stávajícího  řádu.  Božské  mocnosti  se 

realizují  ve světě  skrze  plození  potomků,  se  kterými  vstupuje do světa  hrozba svržení 

nejvyššího z bohů a nastolení nového vládce. Potomstvo vždy představuje latentní hrozbu 

vůči  panujícímu světovému řádu.  To jasně vyjadřuje Kronos vystupující  proti  Úranovi, 

Zeus a olympská generace vystupující proti Kronovi a Títánům, nebo syn, který se má 

podle věštby narodit  Diovi  a  zaujmout  jeho post  suveréna.16 Do této  kategorie  spadá i 

Tyfón, monstrózní potomek Země, který taktéž hrozí zaujmout Diovo místo.17 Vidíme tedy, 

že  riziko  destabilizace  nevystupuje  pouze  ze  strany  potomků  vlastních,  ale  obecně  z 

plodivé síly, která je nevyčerpatelná – vždy může dát zrod bytostem ještě mocnějším, než 

byly všechny předchozí. Na případu vztahu Úrana a Krona vidíme, že provinění je přitom 

přítomno na obou stranách: špatného jednání se dopouští otec, který se snaží udržet status 

quo násilným potlačováním svých potomků, ale i syn, který násilným jednáním vystupuje 

proti  svému otci.  Ve hře je  tu  dialektika  provinění  a  odplaty  (τίσις,  Theog.  166,  210), 

vyjádřená také zrozením Erinyí, trestajících bohyní, v okamžiku Úranovy kastrace.18 Tento 

řetězec provinění a trestu se podaří prolomit až Diovi. 

Eros jakožto plodivá moc však nepředstavuje riziko jen proti stabilitě řádu obecně, 

ale některými svými aspekty také zvláště proti kosmickému řádu Diovu. Jak ukážeme dále, 

Diův řád je  významným způsobem postaven na rozumnosti a moudré rozvaze, tedy právě 

na těch hodnotách, které Eros svým působením fatálním způsobem rozrušuje.19 Diův řád je 

také spravedlivý, a to v tom smyslu, že každé bytosti se dostává ve světě toho místa a toho 

postavení, které jí vzhledem k její povaze přináleží. To zahrnuje nejen Diovo pořádání a 

přidělování božských údělů,20 ale také jeho péči o náležité postavení lidí v řádu světa.21 I 

zde je tedy působení Erota, který přemáhá bez rozlišení rozum lidí i bohů, protichůdné 

diovské kosmické strukturaci. Zeus, chce-li si udržet vládu a zajistit stabilitu svého řádu, 

má tedy před sebou zásadní úkol: musí zvládnout dynamizující erotické síly, a to jednak ve 

smyslu  eliminováni  latentní  hrozby  plynoucí  z  potomků,  jednak  ve  smyslu  posílení 

důmyslu  a  rozvahy  takovým  způsobem,  aby  vůči  nebylo  erotické  působení  zcela 

devastující. Oba tyto aspekty spolu půjdou ruku v ruce v nástupnickém mýtu, který bude 

16 Theog. 894-898
17 Theog. 836-839
18 Na motiv odplaty a jeho význam upozorňuje F. Solmsen 1982.
19 Poznamenejme jen na okraj, že i u Homéra ve výše citované pasáží Héra oklame Diův důmysl právě za 

pomoci milostné, erotické touhy. 
20 Theog. 390-396, 885
21 Viz prométheovský mýtus, Theog. 535 ff.
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detailněji  sledovat  dále.  Předběžně  poukažme  v  tomto  kontextu  zejména  na  výše  již 

zmíněnou  epizodu  se  zrozením  Athény:  je  to  právě  internalizace  bohyně  Métis,  tedy 

"Rozumnosti",  skrze  níž  Zeus  zvládne  zásadní  riziko  zrození  syna,  který  nastoupí  na 

suverénní  post  otce.  A ostatně  i  výše  zmíněného  Tyfóna  Zeus  porazí  nejen  díky  své 

ohromné síle, ale také díky své bystré mysli.22

2.3. Vřazení Erota do světového řádu

Předně je třeba vytknout následující: ačkoli Kronos a později i Zeus vědí o rizicích, 

jaká s sebou nese plození potomků, a ačkoli se oba svými vlastními prostředky usilovně 

snaží tato rizika eliminovat, varianta vůbec potomstvo neplodit není v žádném případě ve 

hře.  Eros  představuje  vůbec nejstarší  působící  sílu,  primordiální  kosmickou moc,  která 

nemůže být žádným způsobem jednoduše popřena či zcela nivelizována. Zeus dokáže tuto 

sílu  skutečně  ovládnout  nikoli  jejím  částečným  potlačením,  ale  zejména  jejich 

integrováním do svého nového řádu. Na rovině jednání a Dia jeho postupu vůči starším i 

bohům i vlastním potomkům budeme tento proces sledovat později.  Nyní  se zaměříme 

pouze na to, co se děje výslovně se samotným Erotem v průběhu kosmogonického dění. 

Také  tento  proces  představuje  postupné  usměrnění  působnosti  tohoto  primordiálního 

božstva jeho vřazením do širších kosmických souvislostí.

Po úvodní pasáži, která uvádí Erota na scénu kosmického dění, následuje o něm v 

celé  básni  jen  dvojí  další  zmínka,  obě  tato  místa  jsou  však  významná.  V  průběhu 

kosmogonického procesu je Eros poprvé zmíněn v pasáží popisující zrození Afrodíty, ke 

které se přidružuje ihned po jejím zrození (τῇ δ' Ἔρος ὡμάρτησε, Theog. 201). Afrodíté se 

přitom rodí v okamžiku, kdy Úranos sestupuje k Zemi přepadlý milostnou touhou (ἱμείρων 

φιλότητος ἐπέσχετο,  Theog.  177), ale namísto milostného spojení se dočká kastrace od 

vlastního syna. Uťaté přirození roní krev, kterou přijímá Země a rodí mim již výše zmíněné 

trestající Erinýe, ale když dopadne do moře a nese se po hladině, roní také pěnu, ze které se 

zrodí právě bohyně lásky a touhy, která nalezne své místo ve sboru ostatních blažených 

bohů.23 K Afrodítě se jakožto její atributy druží touha (ἵμερος, Theog. 201), sladké potěšení 

a láskyplné milování (γλυκεῖα τέρψις,  μελίχια φιλότης,  Theog.  206), ale také panenské 

úsměvy a milostné léčky (παρθένια μειδήματά, ἐξαπάτη, Theog. 205).

22 Theog. 838
23 Theog. 202
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Afrodíté  tedy  představuje  novou  podobu  primordiálního  Erota,  projevující  se  v 

plození potomstva prostřednictvím sexuálních svazků, v erotické přitažlivosti a v potěšení 

z lásky. V této své podobě je pak Eros zahrnut do božského pantheonu Diova řádu. Vedle 

Erota přitom Afrodíté podobně přivtěluje k řádu i další potenciálně nebezpečné, "temné" 

síly:  Láska (Φιλότης) a Lest (Ἀπάτη) a jsou vzápětí  uvedeny jako dcery samotné Noci 

(Theog.  224).  Zde zmíněný "čestný úděl" (τιμή,  Theog.  203, μοῖρα,  Theog.  204),  který 

Afrodítě náleží mezi nesmrtelnými bohy i  lidmi (ἐν ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι, 

Theog. 204), čili její role a působnost ve světovém řádu, odkazuje nicméně bezprostředně k 

diovskému světovému uspořádání, kde má každé božstvo svou své místo a vymezenou 

sféru vlivu.24 Povšimněme si však významného posunu: zatímco Erotova působnost byla 

výslovně uvedena jako neomezená v obou sférách, působení Afrodíty mezi nesmrtelnými 

bohy  takto  omezené  není.  Homérská  tradice  uvádí,  že  ačkoli  Afrodítino  působení  na 

smrtelníky je neomezené, existují hned tři olympské bohyně, které jsou z její působnosti 

vyňaty, tři panny, které odmítají manželský svazek: Hestie, Athéna a Artemis (h. Ven. 2 ff.). 

A významné je také to, že na rozdíl  od Erota Afrodíté své vlastní  moci sama podléhá: 

Hésiodos jmenuje její milostné spojení a potomky zplozené s Areem (Theog. 933-937). 

Také v homérské tradici jde o významný motiv, vyvažující ohromnou moc, kterou Afrodíté 

nad bohy i lidmi má – sama podléhá lásce, a to dokonce ke smrtelnému muži (h. Ven. 45 

ff.). 

S  určitou  nadsázkou  se  tedy  dá  hovořit  o  transformaci  primordiálního  Erota  v 

olympskou Afrodítu, či přesněji, o převedení Erota jako autonomního božstva na jednoho z 

mnoha  Afrodítiných  "průvodců",  kteří  hrají  roli  jejích  atributů.  Tento  pohyb 

depersonalizace  je  posléze  završen  v  pasáži  o  zrození  Charitek,  kde  je  Eros  zmíněn 

podruhé a naposledy. Nacházíme se v závěrečné fázi kosmogonického procesu, když Zeus 

upevňuje  svůj  řád  sňatky  se  staršími  bohy.  Z  Dia  a  Ókeanovy  dcery  Eurynomé 

("Dalekosáhlé  zákonitosti")  se  takto  narodila  trojice  spanilých  Charitek:  Aglaia 

("Nádherná"), Eufrosyné ("Dobré mysli") a Thalié ("Skýtající radost"). Z jejich očí pak 

proudí údy uvolňující eros (ἀπὸ βλεφάρων ἔρος εἴβετο [...] |  λυσιμελής, Theog. 910-911), 

neboť mají krásný pohled. Charitky už nejsou božstva spjatá s plozením, nýbrž s krásou, 

líbezností  vzhledu  a  čistě  vizuální  erotikou.  Převedení  Erota  na  atribut  těchto  bohyní 

24 Viz také V. Konrádová 2008.
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představuje tedy poslední krok v procesu integrace primordiální plodivé moci do Diova 

kosmického řádu, který jsme si vytkli za cíl sledovat.

Z hlediska posunů, ke kterým ve významu výrazu eros docházelo, by se tedy snad 

dal naznačit takovýto průběh: zatímco u Homéra je eros obecně touhou (jejímž význačným 

případem je touha milostná), u Hésioda je touhou plodit (jež se opět realizuje zejména, ale 

nikoli  výlučně  skrze  milostné  spojení)  a  u  autorů  pozdějších,  zejména  u  archaických 

básníků,  představuje již prakticky výlučně milostnou touhu, touhu erotickou v dnešním 

smyslu slova. V rámci hésiodovského pojetí přitom platí, že tato působnost má především 

kosmogonický  smysl,  že  zásadním  přispívá  k  ustavení   světového  řádu  jakožto 

harmonického, krásného celku, přičemž do něj ovšem zároveň vnáší také dynamizující, 

destabilizující  prvky,  jež  souvisejí  s  genetickým původem světa.  Nepřímým dokladem 

tohoto  pohybu může být  i  Platónova zpětná reinterpretace  Erota  v  dialogu  Symposion, 

který otevírá Faidros přímou citací Hésidovy z Theogonie.25 Eros je nakonec v Sókratově 

vrcholné řeči představen právě jako touha plodit, dávat vznik novému a překračovat meze 

pouze svého vlastního, individuálního bytí, přičemž milostný styk je jen jednou z forem – a 

jednou z těch nejnižších – vyplňování této touhy.26 

3. Působení Erota na smrtelné bytosti

Podívejme se nyní jen v krátkosti na roli, jakou Eros hraje v konstituci lidské sféry. 

Jde o souvislosti, které budou později významné pro náš výklad antropologických otázek 

po původu člověka a po jeho místě ve světě. Zároveň se však znovu v nové perspektivě 

ukáží tytéž dvojznačnosti a téže napětí,  které jsme až dosud sledovali na kosmologické 

rovině.

3.1. Plození v lidské sféře

Na  počátku  Theogonie  byl  Eros  představen  jako  mocnost,  které  podléhají  bez 

rozlišení  všichni  lidé  i  všichni  bohové.  Viděli  jsme  nicméně,  že  v  průběhu 

kosmogonického pohybu  dochází  v  působnosi  Erota  k  určitým proměnám a  posunům, 

které  vyústí  v  diferencovanější  pojetí  působení  tohoto  božstva.  Tuto  diferenciaci  však 

můžeme sledovat také na rovině smrtelníků, byť zde nabývá poněkud jiné podoby. Historie 
25 Smp. 178b
26 Smp. 204d ff.
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lidských bytostí je odlišná než genealogické dějiny kosmu. V lidské sféře neplatí, že co 

jednou  vstoupí  do  bytí,  to  v  něm  již  provždy  nezrušitelně  setrvá,  jakkoli  třeba  v 

modalizované  podobě.  Historie  smrtelníků  na  této  zemi  nepředstavuje  kontinuální 

organický  proces,  kde  pozdější  stádium vyrůstá  z  předchozího.  O  tom nás  dostatečně 

poučuje Hésiodova báseň Práce a dni, která má za své ústřední téma lidský způsob života 

a která představuje historii smrtelných bytostí jako sekvenci pěti oddělených pokoleních27 

– vzhledem k historii současných lidí je tedy spíše při analýze těchto stavů na místě mluvit 

o prehistorii. I Theogonie však pracuje s pojetím lidské sféry, které počítá s prehistorickými 

stavy, kdy smrtelné plémě žilo docela jinak než dnes. Především pak žilo bez žen, které v 

procesu božského stvoření člověka citelně následují prvotní ryze mužské pokolení.28 

Ačkoli tedy dnešní lidé samozřejmě plodí sami své potomky v milostném spojení a 

spadají  tak  bezprostředně  do  Erotovy  působnosti,  první  smrtelníci  se  v  tomto  smyslu 

bytostně lišili. Ve vypravování o "zlatém pokolení", které žilo na Zemi za vlády Kronovy, 

Hésiodos líčí, že tyto první smrtelníci žili život zcela podobný bohům, bez strázně, bez 

stárnutí a bolestného umírání a také bez námahy a obtížné práce – Země jim sama plodila 

jejich potravu (Op. 109-120). Toto líčení prahistorického smrtelného pokolení prohlubuje a 

dále rozvíjí úvahu o tom, jak se žilo člověku   před stvořením žen a před tím, než spolu se 

ženou  vstoupila  do  lidského  života  rozličná  zla  –  právě  tehdy  totiž  výlučně  mužské 

pokolení žilo "bez čehokoli zlého a bez ohavné dřiny" (ἄτερ τε κακῶν καὶ ἄτερ χαλεποῖο 

πόνοιο, Op. 91).29

Toto pokolení smrtelníků, jež nepotřebovalo pracovat a bylo svým způsobem života 

blízké  bohům,  neznalo  tedy  ještě  pohlavní  diferenciaci,  a  tudíž  ani  sexuální  svazky a 

plození  potomků.  Tyto bytosti  se velmi pravděpodobně rodily přímo ze Země.30 Přímá 

působnost  Erota  v  lidské  sféře,  touha  a  moc  smrtelníků  plodit  vlastní  potomky,  úzce 

souvisí s ustavením té podoby lidského života, jak ji známe nyní. Vidíme přitom, že jde o 

moment, který člověka sice vydává řadě neblahých nezbytností, charakteristických právě 

pro život smrtelníků, ale paradoxně jej také přibližuje božským mocnostem, které touhou a 

27 Op. 109 ff.
28 Viz příběh o stvoření Pandory, který v obou básních tvoří součást prométheovského mýtu (Theog. 535 ff., 

Op. 42 ff.). Teprve od Pandory pak vzalo svůj počátek plémě žen (Theog. 590).
29 Srv. také Op. 42-49, Theog. 592 ff.
30 Hésiodos  toto  ovšem  výslovně  netvrdí.  Ke  konkrétnímu  vzniku  smrtelníků  zlatého  pokolení  se 

nevyjadřuje. Jeho výklad však takto pochopil už Platón (Plt. 271a). V nové době pro tuto interpretaci 
argumentoval Vernant 1990 [1] a konstruktivně s ní pracovali na něj navazující badatelé strukturalistické 
školy, např. P. Vidal-Naquet 1981.
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schopností realizovat se skrze vlastní potomky disponují od počátku. S tímto působením 

Erota je také spjatá snaha a schopnost udržovat rod, překonávat individuální smrtelnost 

účastí na kolektivní paměti, krátce, odsud pramení založení rodiny a na jejím základě i 

širších  sociálních  vazeb.  Konstruktivní  role  Erota  je  tedy  patrná  nejen  v  procesu 

kosmogonie, ale i v procesu ustavování sféry lidského společenství v její současné podobě. 

3.2. Dvojznačná role Erota

I  na  rovině  života  lidských  bytostí  je  ovšem patrný  destabilizující  a  ohrožující 

moment Erota – tentýž, který jsme již sledovali výše z kosmologické perspektivy. Předně 

je samotná existence ženy představena jako jako Diova odplata za Prométheovu krádež 

ohně (Theog. 570, Op. 57) – vrací se tu tedy motiv provinění a odplaty či trestu, který byl 

významný i v nástupnickém mýtu. Lidé proti přirozenému Diovu řádu získali úskočným 

skutkem Títána Prométhea oheň a jeho sílu. Toto vychýlení musí však být narovnáno – 

když lidé získali výsadu, která do té doby náležela jen bohům, budou přiblíženi bohům i 

skrze novou možnost  – a  nutnost  – samostatně se rozmnožovat,  samostatně plodit  své 

potomky. V odpověď za krádež ohně vydá Zeus smrtelné plémě do rukou Erotovi. 

Není  třeba  pochybovat,  že  Hésiodos  zná a  uznává i  lepší  stránky tohoto Diova 

postihu – již jsme viděli, že atributy Afrodíty a později i  Charitek, s nimž je Eros také 

spjatý,  představují  působení  erotické  touhy  spíše  z  jeho  lepší  stránky,  která   přináší 

potěšení,  radost  a  líbeznost  do  lidského  života.  V  Prométheovském  mýtu,  kde  jde 

především  o  provinění  proti  Diovu  řádu  a   příslušnou  odplatu  je  však  žena  spjata 

především s trýzní a tisícerými starostmi. V Pracích a dnech Hésiodos mluví o nádobě se 

zly, která žena vpustila do lidského světa,31 ale zejména ona sama je zlem, kterým se lidé 

přesto kochají, neštěstím, které si navzdory jeho zhoubnosti hýčkají.32 V Theogonií je pak 

soužití se ženou i vlastní potomstvo představeno jako tíživé existenciální břemeno, které 

navíc může zničit všechny dobré naděje, které do nich člověk vkládá – naděje na klidný 

život ve stáří i přetrvání rodinných  hodnot po vlastní smrti.33

Vidíme tedy,  že celý tento proces vedoucí k ustavení současné podoby lidského 

života  je  plný  paradoxů:  člověk  žije  život  podobný  bohům,  dokud  se  jejich  výsadám 

31 Op. 94 ff.
32 Op. 53 ff.
33 Theog. 585 ff.
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nepřiblíží  až  příliš.  Když  dojde  k  předání  ohně  lidem,  překonání  bariéry  mezi  sférou 

smrtelných a nesmrtelných je odplaceno tím, že člověk je vydán Erotu právě v té podobě, v 

jaké  jí  dosud  byly  vydány  jen  božské  bytosti  –  na  člověka  je  uvalena  v  posledku 

nevyplnitelná touha prodlužovat své vlastní bytí v jiném, tedy plodit potomky a udržovat 

skrze rodovou kontinuitu své vlastní bytí jaksi při díle, navzdory  faktu smrtelnosti. Tato 

touha je pak spjata s nutností zabezpečovat si samostatně vlastní život, je spjata s prací, s 

tíživou péčí o rodinu i zodpovědností za vlastní posmrtný osud – za způsob, jakým bude 

paměť na náš vlastní život uchována. Těmto tématům se budeme ještě později detailně 

věnovat.

Nyní jen v krátkosti doplníme tuto úvahu o odvrácené stránce Erotova působení 

ještě doklady z jiné než hésiodovské tradice, a sice z archaické lyriky. Právě v tento žánr 

totiž uchoval některé zvláště hluboké vhledy do erotických hlubin lidského života. Básníci 

jako  Sapfó  nebo  Anakreón  prosluli  spíše  verši  oslavujícími  krásu  a  radost,  jež  jsou  s 

působením  Erota  a  Afrodíty  v  lidském  životě  nedílně  spojené.  Přesto  právě  u  nich 

nacházíme také jasné doklady, že povědomí o  ohrožujících až děsivých aspektech, které 

Eros do lidského života vnáší, po Hésiodovi v žádném případě nemizí, naopak je velmi 

intenzivně prožíváno.  Způsob, jakým si Eros podmaňuje rozum a ničí každou rozumnou 

úvahu vyjadřuje například 

Tak  pro  Sapfó  je  Eros  jakožto  ochromující  touha,  která  jí  bezohledně  zmítá, 

"sladkotrpký a nepřemožitelný plaz" (Campbell fr. 137, překlad F. Stiebitz). Jinde Sapfó 

hovoří  zase o Erotóvi,  který jí  otřásl  myslí,  jako když do horských dubů vpadne vichr 

(Campbell fr. 47). K divokému severáku, který se spolu s rozličným šílenstvím přižene na 

Afrodítin povel, přirovnává Erotovo  působení také Ibykos a vzápětí zoufale vyznává, že 

tato strašná moc poutá jeho ducha již od dětství (Campbell fr.  286). V další své básni, 

kterou  proslavil  Platón,34 se  Ibykos,  stojící  tváří  v  tvář  zlým  nástrahám lásky a  tlačen 

touhou jako těžkým jhem nutnosti,  přirovnává k zestárlému koni,  který se chvěje před 

obtížným  závodem,  neboť  velmi  dobře  tuší,  co  mu  opět  nastává  (Campbell  fr.  287). 

Anakreón, Ibykův druh z požitkářské společnosti u samského tyrana Polykrata, zná nejen 

Erota nejen jako boha líbezného, zdobeného stužkami a květinami (Campbell fr. 505d), ale 

také jako boha hrozivého, který jak kovář, kalící rozpálený kov, těžkým kladivem udeří 

nebohého člověka a  poté  jej  vrhne do ledové vody (Campbell  fr.  413).  Anakreón také 

34 Prm. 137a
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tematizuje častý motiv, kterým je pojetí milostné toužení jako šílenství, ztráty zdravého 

rozumu a schopnosti rozlišeně myslet: "Toužím a zas netoužím, šílím i nešílím." (Campbell 

fr. 428) Uzavřeme však tuto pasáž sevřenými verši, ve kterých Anakreón vystihuje Erotovy 

temné  hlubiny  s  neporovnatelnou  působivostí:  "Kostky,  v  něž  Eros  hraje  stále,  jsou 

šílenství a hrůza." (Campbell fr. 398, překlad F. Steibitz). 
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II. Ustavení Diova světového řádu
Theogonie  jako  celek  představuje  jedinečnou  autorskou  artikulaci  zpěvu  Múz, 

jejichž  kosmogonickou  funkci  jsme  se  již  zmiňovali:  jde  o  hymnickou  oslavu  Diva 

světového řádu ve formě líčení kosmogonického a theogonického procesu, kterým se svět 

konstituoval  ve  své  současné  podobě,  tedy  jakožto  kosmos pod  vládou  Diovou.  Tento 

proces si nyní celkově představíme jakožto základní rámec, ve kterém se budeme nadále 

pohybovat. 

1. Původ a vývoj světa
Otázka  původu,  po  počátcích  a  vývoji,  je  pro  porozumění  současnému  světu 

klíčová. Svět, stejně tak jako smrtelné bytosti, má svou historii – takovým, kterým je nyní, 

se musel teprve stát a současný stav nese v sobě nesmazatelně stopy předchozího vývoje. 

Na rovině kosmického řádu, stejně tak jako na rovině na něj úzce navázaného lidského 

života,  je proto přítomno nezrušitelné napětí  –  můžeme snad hovořit  o  tonické povaze 

skutečnosti či lidské přirozenosti -, které vyplývá z toho, že současné uspořádání integruje, 

a  nikoli  nivelizuje,  působnost  kosmických  mocností,  které  jsou  mnohem  starší  než 

současný Diův řád a v podstatných rysech se od něj odlišují, ba jsou vůči němu v jistých 

ohledech  protikladné.  Krátce  řečeno,  vývoj  zde  není  možné  chápat  jako  prosté 

překonávání,  opouštění  nižších  stavů.  Tento  pohyb  budeme sledovat  nejprve na  rovině 

vzniku  současného  světového  řádu,  ale  později  ji  budeme  tematizovat  také  na  rovině 

vzniku současného člověka a jeho stávající přirozenosti. 

Je  důležité  zdůraznit  na  úvod,  že  počátek  samotný přitom není  to,  od  čeho  by 

začínal  básnický  výklad.  Vycházíme  vždy  z  naší  současné  lidské  situace,  z  našeho 

současného světa – a to je svět uspořádaný pod vládou Diovou, svět Olympské generace 

bohů.  Chceme-li  však  uchopit  jeho  současnou povahu,  je  třeba  promluvit  o  původu a 

vývoji  –  tento  výklad  však  bude  nezbytně   kulminovat  opět  v  současnosti,  popisem 

stávajícího uspořádání. Jedná se tedy v podstatě o cirkulární úvahu, kde Zeus představuje 

počátek i na konec, respektive o dvojí protichůdný pohyb myšlení: od současného stavu k 

jeho počátku a zpět.

Těchto  motivů  si  lze  všimnout  v  prooimiu Theogonie.  První  představení 

hymnického zpěvu Múz začíná od Dia a Olympské generace a přes několik vybraných 
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Títánů  sestupuje  až  ke  vzniku  nebeských  těles  a  Noci  a  Země (Theog.  11-20).  Druhé 

představení je zvláštním způsobem dvojznačné: praví se zde již, že Múzy nejprve velebí 

pokolení, které na počátku zrodila Země a Nebe, ale zároveň také že Zeus, který je z bohů 

nejlepší a nejmocnější, je slaven na počátku i na  konci písně (Theog. 45-49). Převracení 

perspektivy nicméně pokračuje a předběžné vymezení, o čem Hésiodovým prostřednictvím 

Múzy  promluví  v  této  básni,  vykazuje  již  v  podstatě  pravidelné  genetické  pořadí, 

vycházející  od  Země a  Nebe a  postupující  přes  Noc,  Moře hvězdy a  další  bohy až  k 

Olympské generaci (Theog. 105-113).

S touto dvousměrností úzce souvisí dvojí pohyb, ke kterému v rámci kosmogonie a 

theogonie dochází.1 Jednak jde o pohyb ustavování Diova řádu a upevňování jeho moci na 

postu světového suveréna, jednak jde o pohyb vystupování rozličných hrozeb, které se stojí 

proti tomuto řádu a které tedy musí být eliminovány. Navzdory očekávání, že čím silnější 

řád, tím méně rizik, se téměř zdá, že je tomu naopak: čím silnější je Diovo postavení, tedy 

čím dále se v kosmogonickém procesu posouváme, tím významnější jsou ohrožení, které 

proti Diovu řádu vystupují a tím větší nároky jsou kladeny na Dia, který se s nimi musí 

vypořádat. Každý krok na ceste k řádu následuje protitah – zjeví se něco, co řád ohrožuje. 

Eliminací je učiněn další krok k řádu – ale také k vynoření další hrozby. To samozřejmě 

vrhá  nové  světlo  na  současný  stav  světa:  jakkoli  je  Diův  řád  nepochybně  stabilní  a 

upevněný – a je třeba zdůraznit,  že pohyb fixace řádu je ten,  na který klade Hésiodos 

zejména  důraz  –  díky  pohledu  na  proces,  kterým  byl  tento  řád  konstituován,  v  něm 

můžeme vyhmátnout jistá latentní rizika a možná ohrožení.

V dalším se nejprve zaměříme na postup ustavování Diova řádu, a poté na jeho 

zrcadlový  protějšek  –  na  jednotlivá  ohrožení,  která  Zeus  překonává.  Jde  přitom 

samozřejmě o dvě strany téže mince: hodnoty Diova řádu prokazují svou účinnost mimo 

jiné právě tím, že s jejich pomocí dokáže Zeus vystupující hroby eliminovat. Tyto postupně 

se vynořující  hrozby však nicméně svědčí o latentním riziku,  které trvale nemizí ani z 

ustaveného Diova řádu – je sice zvládnuto a integrováno, ale jako takové stále trvá. A jsou 

také významné z hlediska povahy samotného kosmogonického pohybu,  který se jeví  – 

když od sebe obě linie oddělíme – jako oscilace mezi kontrastními póly. Protichůdnost a 

zároveň  komplementarita  konstitučních  a  ohrožujících  momentů  jsou  přitom  právě  ty 

1 Zde představený tohoto dvojího pohybu se významně opírá o přesvědčivou analýzu Konrádové 2008, 
která sama vychází z Hamiltona 1989. Oba se však zabývají uvedenou podvojností pohybu především 
jakožto kompozičním, literárním prostředkem.
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aspekty, které generují ono ve světě neustále přítomné napětí, o kterém jsme hovořili na 

počátku.  Z  těchto  důvodů  se  domnívám,  že  je  na  místě  vytknout  pohyb  postupného 

vynořování  hrozeb   stranou  samotného  nástupnického  mýtu,  který  sleduje  postupné 

ustavování Diovy suverénní moci. 

2. Nástupnický mýtus
Nástupnický mýtus tvoří páteř narativní výstavby Hésiodovy  Theogonie.2 Ačkoli 

nenese  bezprostředně  prostorový  význam,  při  analýze  této  básně  se  mu  není  možné 

žádným způsobem vyhnout.  Naopak  se  jeví  užitečné  představit  na  úvod tuto  základní 

kostru Hésiodovy theogonické a kosmogonické básně alespoň v jejích základních rysech. 

Na mnohé z nich se totiž budeme ve vlastním výkladu konstituce prostoru světa opakovaně 

odvolávat. Zároveň se však nelze vyhnout tomu, že mnohé, co zde bude uvedeno pouze v 

podobě heslovité teze, bude argumentačně a textově podloženo až v pozdějších částech 

práce. 

2.1. Úranos – otec kosmické rodiny
První generace božských mocností stojí na klíčové počáteční trojici: Chaos, Země 

(s Tartarem v útrobách) a Eros. Chaos a Země jsou ti, kteří plodí, zatímco Eros je sama 

plodivá síla či moc. Chaos a Země dávají zrod dvěma liniím potomstva, která posléze tvoří 

celek světa: celek všeho, co jest, tedy vzniká generativním procesem a prvotní božská moc 

je mocí plodit, dávat zrod. Svět je takto ustavován zevnitř: vyrůstá z primordiálního stavu 

procesem vnitřní diferenciace a zmnožování. Podstatný moment tohoto pohybu nastává, 

když Země rodí Úrana, hvězdné Nebe. Tento potomek rovný své zroditelce (Theog. 126) je 

nejen dítětem Země, ale také jejím manželem – Země, schopná plodit sama, plodí také ve 

spojení s Úranem, který je jí v tomto ohledu postaven na roveň. Tím jsou ustaveny dva 

základní  typy  vztahů  charakteristické  pro  plodivou  moc:  nerovný  vztah  mezi  rodiči  a 

potomky a rovný vztah mezi bytostmi, jež plodí ve vzájemném spojení. 

Úranos  se však této  své moci  chápe způsobem, který symetrii  spoluplodilského 

svazku  jednou  provždy  poruší:  začne  vystupovat  jako  suverénní  otec  vůči  svým 

2 Viz  West  1966.  Podobně  také  Richir  1995  a  1996  vidí  v  Theogonii dva  rozdílné  pohyby:  jednak 
generativní pohyb theogonický, jednak významnější pohyb směřující k ustavení a proměně božské vlády 
nad světem. Theogonie představuje podle něho v jádru transcendentální zakladatelský mýtus – totiž mýtus 
o založení Diova kosmického království.
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potomkům, Títánům, Kyklópům a Storukým, a v souvislosti s tím i jako manžel nadřazený 

své manželce (Theog. 154–158), když svým dětem nedovoluje vyjít z matčiných útrob a 

působí jí tak utrpení. Toto jednání  obsahuje však v sobě rozpor: Úranos je Zemi roven 

jakožto spoluploditel a brání-li tedy plození, zpochybňuje toto své rovné postavení. Jeho 

jednání také není řízeno žádným záměrem – své hrozivé  (δεινότατοι,  Theog.  155)  děti si 

zkrátka oškliví a raduje se svých zlých skutků. Úranos svou plodivou moc, jedinou kterou 

disponuje,  neužívá  k  vládě  nad  světem,  ale  k  rozporuplnému  sebepotvrzení  ve  své 

manželské  a  otcovské  roli.  Úranos  si  nárokuje  nadvládu,  která  mu  nenáleží  –  jde  o 

akosmický stav, který Kronův čin napravuje. Není tedy náhoda, že u Hésioda není Úranos 

ani náznakově označen za krále či vládce – takové pojmenování je rezervováno až pro 

Krona.3 

2.2. Kronos – první vládce světa
Země  si  navzdory  Úranovu  jednání  udržuje  svébytné  postavení,  dané  její 

původností a nezrozeností. To není vidět jen z toho, že i po zplození Úrana ještě pokračuje 

v samoplození (dává zrod entitám, které představují diferenciaci jejího vlastního těla, jako 

jsou hory nebo Moře), ale také z toho, že na počátku Kronova převzetí moci stojí úklad 

(δόλος,  Theog.  175),  který  Země zosnovala.  Úranovo absurdní  uplatnění  plodivé  moci 

blokováním plození dochází kastrací adekvátní odplaty – Úranos skutečně již nikdy žádné 

děti nezplodí. Ovšem zbaven natrvalo své plodivé moci přichází o jedinou moc, kterou 

disponoval, a prostor pro Krona je otevřen. Všimněme si však, že stará božstva nejsou 

tímto odstraněna ze scény – naopak se otevírá otázka, jak tyto primordiální mocnosti a jim 

odpovídající  síly  zahrnout  do  nově  ustavovaného  řádu.  Kolem  tohoto  úkolu  a  jeho 

zvládnutí či nezvládnutí se bude točit další dění. 

Kronos sám není mezi ostatními dětmi Země a Úrana nejen nejmladší,  ale také 

nejhroznější  (δεινότατος  παίδων,  Theog. 138).  Jeho  výjimečnost  je  dobře  postižena 

charakteristickým epitetem: Kronos je záludný (ἀγκυλομήτης, Theog. 137). To ho jistě činí 

zvlášť dobrým vykonavatelem úkladu, který Gaia nachystala. Při bližším pohledu se však v 

této charakteristice skrývá jistá dvojznačnost. Úskočný Kronos je chytrý či rozumný (má 

μῆτις),  ale tato schopnost se u něho neuplatňuje přímočaře,  nýbrž je – jak už to tak u 

lstivých záškodníků bývá – pokřivená (ἀγκύλος). 

3 Pro toto vymezení role Úrana viz Vernant 1999, detailnější analýza Vernant 1981.
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Kronova chytrost hraje v celém příběhu důležitou roli: jako jediný z dětí je schopen 

nahlédnout neudržitelnost situace i sílu matčina plánu, ale zejména je schopen tento plán 

přijmout za svůj a poté chladnokrevně vykonat. Jeho čin (na rozdíl od jednání Úranova) je 

tedy v plném smyslu záměrný, vedený rozvahou a předem připraveným plánem. S Kronem 

vstupují  do světa  nové typy vztahů:  stává se králem  (βασιλεύς,  Theog,  476)  a  získává 

královskou čest (βασιληίς  τιμή,  Theog.  462).  Kronos se  tak nestaví  na Úranovo místo 

(nestává se například novým manželem Země) – jeho rolí není být manželem a otcem, 

nýbrž  skutečným  světovládcem.  Vládne  těm,  kterým  by  měl  být  na  základě  čistě 

generických vztahů podřízen. Jeho moc tedy již není jen mocí plodivou, vyvazuje se ze 

závislosti na rodinných vztazích. 

Plodivá síla však i nadále zůstává hlavním hybným momentem dění. Ačkoli byl 

Kronos  varován,  že  potomstvo  znamená  riziko  pro  jeho  vládu,  pokračuje  v  plození. 

Pokouší se sice toto  riziko zvládnout za pomoci schopnosti rozvažovat (φρονεῖν,  Theog. 

461), ale právě zde naráží na její meze – řešení, které volí, ukazuje totiž na její zásadní 

nedostatečnost.  Kronos  v  tomto  bodě  kráčí  v  otcových  stopách,  když  nedokáže  své 

potomstvo a rizika z něj plynoucí zvládnout náležitě. Kronovo polykání vlastních dětí však 

přesto  není  jednoduše  opakováním jednání  Úranova.  Je  nově  vedeno  úmyslem vládce 

udržet si moc a tělo matky bylo při skrývání potomstva nahrazeno tělem vlastním, nicméně 

snaha vyrovnat se s primordiální plodivou mocí jejím popřením a vytěsněním troskotá opět 

na úkladu ublížených matek, Země a Rhey. Lstivý Kronos nebyl schopen prohlédnout cizí 

úskok, svým rozumem nechopil, co se děje (οὐδ' ἐνόησε μετὰ φρεσίν, Theog. 488) a proto 

byl nakonec na postu suveréna vystřídán svým nejmladším synem. Podobná neschopnost 

integrovat staré kosmické síly do nového uspořádání je patrná i na Kronově lhostejném 

přístupu ke svým uvězněným bratrům, Kyklópům a Storukým – z vězení, do kterého je 

uvrhl Úranos, je k vlastnímu velkému užitku osvobodí až Zeus. 

Kronos tedy oproti Úranovi vnáší vtahuje do hry vedle síly plodivé i sílu rozumu a 

moc otce transformuje na moc vládce. Oproti Diovi je však jeho rozumnost nedostatečná – 

nedokáže předjímat možná rizika a efektivně jim předcházet, jinak řečeno není schopen se 

adekvátně vztahovat k budoucnosti. Proto je také neschopen novou suverénní moc jakkoli 

distribuovat,  například  přiznáním  jisté  role  v  řízení  světa  starým  božstvům  či  svým 

potomkům – v době Kronově spadá světovládná moc vjedno s jejím držitelem.
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Kronos takto představuje postavu, která u Hésioda nabývá oproti homérské 

tradici  zvláštní  důležitosti,4 která  je  však  také  zvláštním  způsobem  dvojznačná.  Jako 

postava přechodu od Úrana k Diovi je Kronos nutně ambivalentní: je možné ho vidět jako 

Diova předchůdce i protivníka; Zeus na něho navazuje i se vůči němu vymezuje. 

2.3. Zeus – spravedlivý vládce

Zeus oproti Kronovi nebojuje jen o právo na existenci svou a svých sourozenců, 

nýbrž o vládu na světem. Jinými slovy, nevystupuje jen proti otci, ale proti světovládci – 

prostá  kastrace už tedy rozhodně nemůže stačit.  Proti  lstivému Kronovi (ἀγκυλομήτης, 

Theog.  495) Zeus musí uplatnit  nejen sílu (βίη,  Theog. 496), ale také nové dovednosti 

(τέχναι,  Theog. 496). Poté, co s jejich pomocí vysvobodí své sourozence, uplatní je i pro 

budování nového vztahu ke starým božstvům.

Když  Zeus  osvobodí  Kyklópy  (Theog.  501-506)  a  Storuké  (Theog.  617-628), 

uvězněné otcem Úranem a ponechané v zajetí Kronem, prokazuje, že si vzal kronovskou 

lekci  k  srdci.  Zapojení  starých  monster  do  nového  řádu  se  Diovi  rozhodně  vyplatilo. 

Kyklópové mu poskytli blesk a hrom (srv. také Theog. 141) – dar, který je nejen základní 

zbraní v boji proti Títánům, ale také novému vládci pomůže v budoucím udržování vlády 

(Theog. 506). Storucí pak, tyto obludy z dávné minulosti světa, se nejen osobně zapojují do 

boje na straně Olympanů, ale také jasně vystihují, o jaké hodnoty se při nynějším střídání 

vlády jedná: protože Diově rozumné mysli  (πραπίδες, νόημα,  Theog. 656) vděčí za své 

osvobození, budou za něho bojovat "s vypětím mysli a rozvahou v srdci" (τῷ ἀπενει νῷ καὶ 

πρόφρονι  θυμῷ,  Theog.  661).  Stejné  hodnoty  vyjadřuje  i  incident  s  Tyfónem:  toto 

monstrum zplozené samotnou Zemí by se jistě jednoho dne stalo novým vládcem světa 

(Theog. 836–837), nebýt toho, že Zeus  rychle pochopil (ὀξύ νοεῖν, Theog. 838), oč běží, a 

nebezpečí zažehnal. 

Rozhodující moment přichází pro Dia poté, co jsou všechny bitvy vybojovány. Jak 

předejít osudu Krona a udržet si vládu navždy? Diův řád bude modifikací suverénní moci 

vládce, kterou do světa vnesl Kronos, přičemž modifikace zde znamená proměnu, a v této 

proměně  zároveň  uchování.  Směr  ukazuje  už  Diova  první  svatba  s  bohyní  Métis  (tj. 

rozumností), která "ze všech bohů nejvíce zná" (πλεῖστα θεῶν εἰδυῖα,  Theog. 887). Podle 

předpovědi má právě tato bohyně porodit syna, který bude novým vládcem světa. Zeus 

4 Kronos je u Homéra marginální postava: otec Dia, vězněný v podsvětí (Il. VIII, 478-481).
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využije  přesvědčovací  sílu  slov (αἱμύλιοι  λόγοι,  Theog.  890),  přemůže rozum (φρένες, 

Theog. 889) bohyně a podaří se mu těhotnou manželku spolknout, tedy navždy a naprosto 

ji internalizovat. Namísto pokřivené rozumnosti Kronovy tak získává rozum v čisté podobě 

– bezprostřední vhled do toho, co je dobré a co je špatné (Theog. 900). Sám poté ze své 

hlavy porodí Athénu, dceru stejné síly a stejné rozumné rozvahy, jakou má její otec (ἴσον 

ἔχουσα πατρὶ μένος καὶ ἐπίφρονα βουλήν,  Theog. 896). Pohyb zahájený Úranem, pohyb 

proti bezprostřední působnosti plodivé síly, je tak tímto Diovým skutkem završen – vládce 

prostřednictvím mocné síly slov získává rozumnost a podmaňuje si tak starou plodivou 

sílu, získává nad ní kontrolu, dokáže ji nyní sám usměrňovat. 

Zeus  je  vyzýván  k  vládě  od  ostatních  bohů  (Theog.  883),  mezi  nimiž  zavede 

zákonitý řád a přidělí jim sféry jejich působnosti (ἀθανάτοις διέταξε νόμους καὶ ἐπέφραδε 

τιμάς, Theog. 74, velmi podobně také Theog. 885). Každý podle svých dosavadních zásluh 

získává jemu příslušné místo v celku světa a náležitou čest (τιμή), takový je zákon (θέμις) 

Diovy vlády (Theog. 390–396). Jednotná moc světovládce je tak distribuována také mezi 

další božské mocnosti, kteří spolu s vládcem vykonávají a udržují kosmický řád. Ten tudíž 

přestává být garantován jediným samovládcem, ale je ukotven v komplexní síti božských 

vztahů, řízených a ovládaných z centra, jímž je Zeus. Dochází tedy k distribuci moci, k 

pluralizaci božských vládnoucích sil. Světový řád jako celek se stává  variabilnější a díky 

tomu i stabilnější – nové mocnosti, které vstupují do světa díky neustávajícímu působení 

Eróta, nadále nepředstavují hrozby, ale nové opory stávajícího řádu.5

3. Hrozby Diovu řádu
Pokud  nyní  shrneme  a  dále  doplníme  výše  řečené,  je  patrné,  že  nebezpečí,  se 

kterými  se  Zeus  musí  vyrovnávat,  či  přesněji  průběžně  vystupující  hrozby,  je  možné 

shrnout  do tří  okruhů:  nebezpečí  skrytá  v  plodivé  moci,  hrozby související  s  Títány a 

monstrózní entity.

5 Podobně také Richir 1996. Tři základní stupně ustavování Diovy vlády podle něho představuje nejprve 
Úranos  (podle  Richira  prvotní  proto-tyran),  reprezentující  pre-kosmický stav,  zcela  vyplněný tím,  že 
božské mocnosti plodí jiné božské mocnosti. Poté následuje Kronos (podle Richira model tyrana), který 
se  prostřednictvím kastrace  stává  slepou,  nicméně již  skutečně  vládnoucí  mocí.  Poslední  stupeň  pak 
reprezentuje Zeus, který se prostřednictvím rozumnosti stává novou vidoucí kosmickou silou a skutečným 
králem světa.
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3.1. Nebezpečí skrytá v plodivé moci

První typ nebezpečí tvoří tedy hrozby vyplývající z primordiální plodivé moci – 

hrozí, že se zrodí nový božský potomek, který svrhne Dia, a že střídaní suverénních vládců 

se u Dia nezastaví, nýbrž bude pokračovat. Nebezpečím tohoto druhu předně hrozba ze 

strany Diova  potomka,  odhalená  věštnou mocí  Země a  Úrana.  Je  souzeno,  že  bohyně 

Métis, dcera Ókeanova, má Diovi porodit dvě děti: nejprve dívku, silou i rozumem rovnou 

svému otci, ale poté i syna "s ještě silnějším srdcem" (ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντα, Theog. 898), 

který se stane novým králem bohů i lidí (παῖδα θεῶν βασιλῆα καὶ ἀνδρῶν, Theog. 897). Již 

víme, jak Zeus na základě lstivé rady Země a Úrana tuto situaci vyřešil: nikoli tak, že by se 

zřekl sňatku s Métidou – "Rozumností" a plození potomstva, ale tak, že bohyni hned, jak 

poprvé otěhotněla, vložil do vlastních útrob a dceru porodil  sám jakožto otec, z vlastní 

hlavy. Moc plodit představuje takto prvotní kosmickou sílu, kterou Zeus  musí nezbytně 

inkorporovat  do  svého  řádu,  musí  ji  zvládnout  a  dostat  po  svojí  kontrolu,  což  je  zde 

vyjádřeno doslovným obrazem přivtělení těhotné matky a zastoupením její role při porodu.

Druhým  nebezpečím  tohoto  typu  je  potomek,  kterého  plodí  Země  z  Tartaru, 

vlastních podsvětních útrob – Týfón, který by bez Diova zásahu opět mohl být novým 

božským vládcem (Theog.  836–837). Země zde vystupuje jako primordiální  Matka,  ale 

tato  její  prapůvodní  kosmická  moc se  nyní  ukazuje  jako  inherentní  riziko  vzhledem k 

ustavovanému řádu Diovu, jež by měl být co možná stabilní. Odsud vyplývá dvojznačné 

postavení  Země v průběhu theogonického procesu:  Země nestojí  na straně žádného ze 

světových suverénů, nýbrž zastupuje plození jako takové – její průběžná pomoc Títánům a 

posléze Diovi není pomocí řádům, které reprezentují, ale pomocí vlastním potomkům, kteří 

si  zjednávají  prostor  k  vlastnímu  životu.6 Těmto  otázkám  se  dále  budeme  věnovat 

detailněji.  Nebezpečí  spojené  s  Tyfónem  zažehnává  nyní  Zeus  uplatněním  kombinace 

bystrého rozumu a obrovské hrubé síly, kterou Tyfóna za pomoci blesků udolá a svrhne 

zpět pod zem. Tyfón jako takový je tedy nivelizován a v Diově řádu se nadále projevuje 

pouze skrze to, co po něm na zemi zůstalo, což je hrozivá sopka Etna a divoké, ničivé 

vichry (Theog. 859 ff.). 

6 Viz Bonnafé 1984.
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3.2. Títáni
Druhý  okruh  nebezpečí  představují  Títáni  a  vůbec  stará  božstva,  které  se  svou 

povahou vymykají Diovu řádu.  Sem patří  samozřejmě především Diův střet  s Kronem, 

který ovšem v  Theogonii není  přímo vylíčen.  Ačkoli  již  prooimion hovoří  o  "mocném 

vítězství" nad otcem Kronem (κάρτει νικήσας πατέρα Κρόνον, Theog. 73), na místě, kde k 

němu  dochází,  se  musíme  spokojit  jen  se  stručnými  narážkami.  Přesto  básník  určuje 

dostatečně  přesně,  jakými  prostředky Zeus  vítězí:  je  to  jednak Diova síla,  jednak jeho 

důmysl,  díky  kterým  lstivý  Kronos  svému  synovi  podlehne  (Κρόνος  ἀγκυλομήτης,  | 

νικηθεὶς τέχνῃσι βίηφί τε παιδὸς ἑοῖο,  Theog. 495-496). Zeus si tedy vítězství zajišťuje 

kromě síly svých rukou (βίῃ καὶ χερσὶ δαμάσσας,  Theog.  490) také vlastním úskokem, 

který  připojuje  k  úskoku  Země  a  Rheii,  když  přinutí  Krona,  aby  vyvrhl  všechny  své 

spolknuté potomky. Nic bližšího o podobě této léčky však nemůžeme říci.

Dalším střet se starými božstvy představuje Títánomachie, kde proti sobě nestojí 

dva individuální bohové, ale dvě nepříliš diferencované božské skupiny. Zde je základním 

prvkem, který Zeus uplatňuje pro dosažení vítězství, právě hrubá síla či fyzické násilí. Jak 

jsme však viděli, bitva se otevírá tím, že Zeus díky své nové rozumnosti osvobodí rodné 

bratry Títánů, Kyklópy a Storuké, a motiv důmyslu či rozvahy tedy není ani zde zcela 

nepřítomen. Stojí však za zmínku, že samotné bojující skupiny jsou značně neurčité. Na 

straně  Olympanů  je  výslovně  zmiňován a  zdůrazňován  pouze  Zeus  jako  jejich  mocný 

vůdce (zejm. Theog. 687 ff.) a Storucí jako ti, kdo svou mohutnou silou významně přispěli 

k vítězství Olympanů (Theog. 666 ff. a 713 ff.). V pozadí stojí Kyklópové jako dárci blesku 

a snad i Ókeanova dcera Styx a její synové Síla a Moc, o kterých se dozvídáme, že patří 

mezi ty, kdo ve velkém zápase bojovali spolu s Olympany (Theog. 392-398). Na straně 

Títánů individualizace zcela chybí, zejména je nápadné, že kromě úvodní pasáže, kde jsou 

kontrastováni  Títánové a  ti,  "kdo se  zrodili  Krona" (Τιτῆνές  τε  θεοὶ  καὶ  ὅσοι  Κρόνου 

ἐξεγένοντο,  Theog. 630), totiž Olympané, mizí Kronos v průběhu bitvy úplně ze scény. 

Zmíněn je až posléze, v kontextu uvěznění poražených Títánů v podsvětí, kde dlí "okolo 

Krona" (Τιτῆνές θ' ὑποταρτάριοι Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες, Theog. 851). Skoro se tedy zdá, že 

hlavní  důraz  Títánomachie  je  položena  na  poj  Dia  jako  nového  výrazného  vůdce  s 

nerozlišenou skupinou "starších bohů" (προτέροισι θεοῖσιν, Theog. 424) na jedné straně a 

na  Diovu  schopnost  získávat  si  spojence  a  navazovat  konstruktivní  vztahy se  starými 

božstvy na straně druhé. Tato druhá stránka Títánomachie je pak ještě posílena tím, že řada 
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konkrétních Títánských božstev se stane integrální součástí Diova řádu a nelze je pojímat 

jako  Diovy  nepřátele  –  jedná  se  především  o  Diovy  manželky,  Títánky  Themis  a 

Mnémosyné  (Theog.  901  ff.  a  915  ff.).  Minimálně  dvojznačné  se  jeví  i  postavení 

nejstaršího  Títána  Ókeana  jakožto  mocnost  vymezující  okraje  Země plní  vzhledem ke 

světovému řádu stabilizující, konstruktivní funkci. 

Jistou protiváhu Títánomochie představuje pak individuální střet Dia a Prométhea, 

syna Títána Íapeta.  V tomto střetu je výrazně potlačena silová složka,  jde především o 

souboj dvou typů rozvahy (βουλή, Theog. 534). Ačkoli se Prométheus "rozvahou v srdci" 

(πρόφρονι θυμῷ, Theog. 536) pokoušel ošálit Diovu mysl (Διὸς νόον ἐξαπαφίσκων, Theog. 

537),  na  něco  takového  nemohl  stačit.  Prométheova  rozumnost  je  totiž  Títánskou 

rozumností starých božstev, je dokonce nazýván úskočný (ἀγκυλομήτης, Theog. 546), tedy 

se stejně pokřivenou rozvahou, jakou měl sám Kronos. Podobně dvojznačná jsou i ostatní 

Prométheova přízviska, která ho označují za obmyslníka nadaného mnohým chytráctvím 

(ποικίλος αἰολόμητις, Theog. 511, ποικιλόβουλος, Theog. 521) či za toho, jehož rozum je 

lstivý (δολοφρονέων, Theog. 550). Nedostatečnost Prométheova úsudku je   patrná také z 

toho, že jeho činy vyústí v mnohá zla pro lidi, jimž se snažil pomoci. Těmto tématům se 

budeme detailněji věnovat dále. Nyní pouze zdůrazněme, že Prométhova úskočnost stojí v 

protikladu k Diově rozvaze a prozřetelnosti, k jeho schopnosti správně nahlížet budoucí 

události, když je Zeus opakovaně označován za toho, kdo nahlíží a určuje budoucí dění a 

tato jeho schopnost je nenarušitelná (κερτομέων Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς,  Theog.  545, 

podobně i Theog. 550, 561). 

3.3. Obludy
Poslední,  z  kosmogonického hlediska méně významnou hrozbu řádu představují 

monstrózní entity, které vzešly z pokolení Ponta a jeho dcery Kétó (Theog. 280 ff.). Těmto 

obludám a jejich povaze se budeme věnovat  více v genealogickém přehledu.  Pro naše 

nynější téma je však významné, že tyto zčásti  smrtelné bytosti  tvoří již svou smíšenou 

tělesnou povahou kontrastní protipól Diova řádu – představují ohrožující síly, které musí 

být buď zlikvidovány, nebo vymístěny na samý okraj světa.7 Jako takové pak hrají roli 

mezí, vůči nimž se kosmický řád ustavuje negativně. V nivelizaci tohoto ohrožení Zeus se 

však již neangažuje sám – nejvýznamnější roli tu sehraje jeho syn Héraklés.

7 Obludy jako artikulaci znepokojivé, anti-kosmické stránky Země vykládá též Bonafé 1984.
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Celou  tuto  pasáž  si  nyní  dovolím uzavřít  citací,  která  pregnantně  shrnuje  výše 

řečené a  kterou můžeme chápat  i  jako základní  vytyčení  půdorysu,  na němž se budou 

odehrávat veškerá naše další  zkoumání:  "Svět,  který rýsuje Hésiodova Theogonie,  tedy 

skutečně odpovídá určité vizi. Tato vize je systematická, jednotná, a v básnickém vyjádření 

důsledně  propracovaná.  Jejím nosným prvkem je  schopnost  komplementárního  vidění, 

která v první řadě umožňuje postihnout trvalý řád božských struktur světa ve vztahu ke 

vznikání, v druhé řadě pak diktuje ztvárnění stability ve vztahu k ohrožujícím tendencím."8

8 Konrádová 2008, s. 135
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Na samém počátku kosmogonického a theogonického procesu figuruje v Hésiodově 

podání mocnost,  kterou básník označuje jako Chaos. K tomu, abychom porozuměli,  co 

tímto původním výrazem básník míní, máme k dispozici v zásadě dvě cesty: první je cesta 

analýzy samotného výrazu, který zde Hésiodos užívá jako první v celé dochované tradici, 

navíc na takto exponovaném místě – můžeme se tedy pokusit o rekonstrukci významů, 

který tento výraz mohl pro posluchače mít, a to zejména na základě vazeb a příbuzností s 

výrazy blízkými; otázka etymologické správnosti či nesprávnosti je přitom až druhotná. 

Druhou cestou je analýza kontextů, ve kterých Chaos vystupuje. Na začátku kosmogonie je 

tento kontext ovšem velmi omezený – máme zde pouze sousedství (ale nikoli genetickou 

návaznost) Chaosu a Země. Větší množství kontextuální pestrost a určitost nám však může 

poskytnout  další  pokračování  básně,  ve  které  se  dozvídáme o  potomcích,  které  Chaos 

plodí, a o místě, které v postupně ustavovaném světě zaujímá. Zdá se tedy, že i Chaos je 

zapojen do základní dynamiky, kterou se Hésiodova kosmogonie vyznačuje – do dynamiky 

postupného narůstání určitosti a vymezenosti, která vede k ustavení kosmu v té podobě, v 

jaké ji znají současní lidé, fixované vládou Olympské generace s Diem na postu suveréna. 

Obsahová  a  metodická  hlediska  nás  tedy  vedou  k  tomuto  postupu:  Nejprve  se 

budeme  zabývat  Chaosem  jakožto  původní  kosmogonickou  mocností.  Zde  se  nejprve 

zaměříme  na  významy,  který  může  nést  již  samotné  označení  této  původní  mocnosti 

jménem Chaos,  dále  si  všimněme bezprostředního  kontextu,  který zde  tvoří  sousedství 

Chaosu a Země. V dalším bodu se zaměříme na Chaos jako počátek vlastní kosmogonické 

linie a budeme ho tedy tematizovat nepřímo, skrze jeho potomky. Nakonec se pak blíže 

podíváme na místa, která nám pomohou osvětlit, jaká je další role samotného Chaosu ve 

strukturovaném světě pod vládou Diovou. 

1. Chaos jako ten, který vznikl úplně první
Je symptomatické, že na začátku kosmogonie je Chaos jmenován bez jakéhokoli 

dalšího určení, čistě jako zcela primordiální mocnost – pouze jako ten, kdo vznikl úplně 

první (πρώτιστα Χάος γένετ',  Theog. 116). Tato neurčitost a bližší nevymezenost je, jak 

uvidíme, pro tuto mocnost zcela charakteristická.
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1.1 Výraz chaos
Současná filologie je schopna ve výrazu  χάος odlišit dvojí etymologickou vazbu. 

První je příbuznost s adjektivem χαῦνος, které označuje vlastnosti jako řídkost, jemnost či 

měkkost. Interpretaci, že se jedná o nepřítomnost vymezeného tvaru či formy, o neurčitost, 

podporuje fakt, že v pozdější době (od Platóna dále) bývá užíváno jako opositum k výrazu 

στερεός, pevný či stálý.1 Druhou etymologickou vazbu představuje příbuznost se slovesem 

χάσκω,  které  značí  zení,  sahání  do  hloubky,  otevírání  se  něčeho  hlubokého.  V tomto 

smyslu může být používáno o hloubce země či vody, typicky ve spojení se smrtí v těchto 

zejících hlubinách,2 ale  také o doširoka otevřených ústech či  tlamě.3 Blízce příbuzné s 

tímto slovesem je pak i substantivum χάσμα, které znamená hlubokou propast, zející jícen.4 

U Hésioda bude hrát právě tento výraz významnou roli, když ho básník použije k označení 

hluboké propasti v podsvětí (Theog. 740-744). Hésiodova báseň takto zvýslovňuje spíše 

vazbu chaosu na tento druhý významový okruh, což posiluje i situování chaosu samého do 

podsvětních  hlubin  (viz  dále,  Theog.  700,  814).  Vzhledem k  této  blízkosti  se  někteří 

interpreti dokonce kloní k tomu, že chasma je v podstatě jen jiné označení pro chaos, která 

nalezl  své  místo  v  ustaveném  světě.5 Mezi  badateli  však  panuje  převážně  obecný 

konsensus o etymologické vazbě mezi oběma významovými skupinami.6 Ani pro nás není 

až  tak  podstatné  mezi  oběma  etymologiemi  rozlišovat,  jako  spíše  si  uvědomit,  že 

Hésiodovým posluchačům mohl výraz chaos konotovat oba zmíněné okruhy významů.

Patrně  podstatnější  než  etymologie,  konstruované  na  bázi  moderní  srovnávací 

filologie, jsou však další doložitelné antické kontexty užití výrazu chaos. Kromě Hésioda 

máme  nejstarší  doloženou  tu  tradici,  která  pracuje  právě  s  výše  uvedenými  významy 

nevymezenosti a nepevnosti, nicméně na rozdíl od Hésioda nesituuje  chaos do podsvětí, 

nýbrž do oblasti mezi nebem a zemí. Hlavní tři zdroje tohoto přístupu představuj lyrický 

básník Bakchylidés, Aristofanés a jeden zlomek z Eurípida. Právě tento poslední výslovně 

uvádí, že existují tací, kteří to, co se nachází mezi nebem a zemí, nazývají chaos (ἐν μέσῳ 

1 Viz  Konrádová 2008.  Její  výklad  se  opírá  zejména  o  Mondi  1989.  O  obě  práce  se  bude  v  této 
"etymologické" pasáži významně opírat i náš výklad. Lexikální podklady pro uváděná tvrzení čerpáme z 
Chantraine 1868-1980 a z Liddell, Scott 19969.

2 Il. IV, 182, Il. VI, 282, Il. XVII, 417, Od. XII, 350
3 Il. XVI, 350, Il. XX, 168
4 Např. Hérodotos, Hist. IV, 85, VII, 30.
5 Zejména pokud jde o místa Theog. 814 a Theog. 740, kde po totožné podsvětní lokalizaci ke zdrojům a 

koncům Tartaru, Země, Moře a Nebe následuje v prvním případě zmínka o chaosu, ve druhém popis 
chasmatu. Viz West 1996, Kirk, Raven, Schofield 1957.

6 Viz zejména West 1966. Proti tomu ovšem Mondi 1989 a v návaznosti na něj i Konrádová 2008.
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τοῦ οὐρανοῦ τε καὶ χθονός, | 'οἳ μὲν ὀνομάζουσι χάος, Nauck fr. 448, 2-3). Bakchylidés pak 

hovoří o Diovi v podobě orla, jehož nesmírnost neunesou ani vrcholky pozemských hor, 

ani vlny moře, nýbrž pohybuje se neomezeným chaosem (ἐν ἀτρύτῳ χάει, V, 27). V této 

linii se pak pohybuje i Aristofanés: v Ptácích je chaos označením pro oblast mezi nebem a 

zemí, kudy procházejí božští poslové k lidem a naopak kouř lidských obětin k bohům a 

kterou si nárokuje pokolení ptáků (Av. 192, 1218). Není přitom nutné se domnívat, že se 

jedná o ztotožnění chaosu se vzduchem – zejména Bakchylidovy verše spíše poukazují k 

nedostatku vymezenosti a k nezměrnosti, k rozlehlému prostoru, který umožňuje naprostou 

volnost pohybu. Pro člověka je ovšem oblast mezi nebem a zemí neobyvatelná, protože mu 

neskýtá žádnou pevnou oporu, nemá žádný určitý, jasně vymezený tvar – člověk, na rozdíl 

od boha, by zde prostě padal dolů. Tento volný prostor, kterým se u pohybuje Diův orel, je 

pak  u  Aristofana  osídlen  i  civilnějším  ptačím  obyvatelstvem.  Aristofanés  také  přináší 

doklady pro to, že ztotožnění chaosu se vzduchem není hlavní význam, o který by v těchto 

obrazech běželo – ačkoli  tyto souvislosti  jsou jistě  ve  hře.  V  Mracích se  setkáváme s 

parodickým zaříkáním "Při Dýchání, při Chaosu, při Vzduchu" (μὰ τὴν Ἀναπνοήν, μὰ τὸ 

Χάος,  μὰ  τὸν  Ἀέρα,  Nu.  627)  a  tam,  kde  Aristofanés  načrtává  svou  "ptačí"  verzi 

kosmologie, jmenuje v první generaci hésiodovské primordiální mocnosti, Chaos, Erebos, 

Tartaros, nicméně přidává ještě vejce a doplňuje, že v této prvotní fázi vzniku světa ještě 

neexistovala ani Země, ani Nebe, ani Vzduch (Ἀήρ, Av. 691-694). 

Toto zdůraznění,  že  Chaos předchází  vzniku Země i  Nebe je zcela  v  souladu s 

Hésiodovým podáním a zároveň činí poněkud pochybnou jednu z oblíbených moderních 

interpretací  chaosu,  navazující  na  právě  představené  starobylé  pochopení  chaosu jako 

prostoru mezi nebem a zemí, kterou zpopularizoval Cornford, inspirovaný komparativním 

studiem blízkovýchodních mýtů. Podle této interpretace je hésiodovský prapůvodní Chaos 

trhlinou, která se vytvořila mezi Nebem a Zemí.7 Na základě výše načrtnutého výkladu se 

nedomnívám, že by takové čtení bylo v případě Hésiodovy básně udržitelné. To už bude 

blíže původnímu obsahu například i Aristotelés, který ve  Fysikách na základě implicitně 

předpokládané vazby mezi hésiodovským chaosem a platónskou  chórou (χώρα,  Tim. 50c 

ff.)  vyloží prvotní  chaos jako volné místo či  prázdný prostor,  ve kterém posléze může 

vzniknout vše ostatní, co jakožto tělesné v nějakém místě nezbytně být musí (Ph. 208b30 

ff.). 

7 Cornford 1952. Tuto interpretace dále drží např. Kirk, Raven, Schofield 1957 či Clay 2003.
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Ráda bych však alespoň stručně zmínila  ještě  jedno antické uchopení  chaosu,  i 

když jeho textové doložení je až pozdní a typické pro stoiky.8 Tento přístup chápe chaos ve 

(zdánlivé)  etymologické souvislosti  se  slovesem  χέω,  které  značí  lít  (se),  rozlívat  (se), 

plynout,  a  vykládá  tedy návazně  chaos  látkově,  jako  vodu.  Podle  jednoho pozdního a 

nejistého zdroje uplatňoval tuto interpretaci chaosu již Ferekydés ze Syru, který měl stejně 

jako Thalés prohlásit vodu počátkem všeho a měl ji nazvat Chaosem (Ferekydés DK 7 B1a 

z  Achilleovy  Isagogé).9 I  u  Homéra  však  můžeme  najít  narážku  na  počátek  všeho  ve 

vodním toku, konkrétně v Ókeanu a v jeho družce, taktéž vodní bohyni Téthys.10 Tekutost 

vody, její nepevnost a neurčitý tvar rozvíjejí tytéž významové souvislosti, kterých jsme si 

všímali výše.

Máme-li nyní shrnout vše výše uvedené, zdá se,  chaos může představovat limitní 

místo určitosti světového řádu kdesi v podsvětí, volnou nevyplněnou prostoru mezi nebem 

a zemí i tekutou,  plynoucí vodu. Na základě výše uvedeného se zdá, že základním, ve 

všech  těchto  případech  sdíleným  významem  chaosu je  nezformovanost  a  neurčitost, 

absence  vlastního  tvaru  a  pevnosti.  Chaos  sám  o  sobě  reprezentuje  pouhou  zející 

nevymezenost.  Když  ho tedy básník  uvádí  na  scénu zcela  stručným "tak  tedy nejprve 

vznikl Chaos" (Theog. 116), dosti přesně tím vystihuje  způsob jeho bytí. S tím kráčí ruku 

v ruce i to, že chaosu primárně nenáleží žádná specifická lokalizace – jak jsme sledovali v 

různorodé tradici, může být v rámci světa umisťován na velmi odlišná místa. To pak činí o 

to  významnější  Hésiodovu  vlastní  volbu  svázat  chaos s  podsvětím  –  tyto  souvislosti 

budeme ještě dále sledovat. Připomeňme však také,  že primordiální Chaos, který se na 

počátku jeví jako pouhá zející, prázdná nevymezenost, se přece jen ukazuje jako určitá a 

působící mocnost v okamžiku, kdy v rámci pokračování kosmogonického procesu plodí 

konkrétní potomky s vlastní určitostí. Chaos tedy nepředstavuje jen abstraktní negaci ve 

smysl privace, nýbrž v rámci průběhu kosmogonie – a nesmíme pustit ze zřetele, že právě 

v tomto rámci jej Hésiodos uvádí na scénu – je působící entitou, představuje určité něco.11 

Na tuto nutnost připustit pozitivní obsahovou stránku entit, které bychom dnes možná měli 

8 První je asi Zenón z Kitia, viz von Arnim fr. I, 103 a I, 104.
9 Svědectví je pochybné, protože máme poměrně spolehlivě doloženo z jiných zdrojů (viz DK 7 A7, DK 7 

A8), že Ferekydés nepovažoval za primordiální počátek vodu, nýbrž spíše božskou trojici Zás (Zeus), 
Chronos (Kronos?) a Chthonié (Země).

10 Např. Il. XIV, 201, 302. Zatímco Ókeanos je proud sladké vody obtékající zemi, Tethys je matkou řek a 
vodních nymf (Theog. 337ff.).

11 Takto také Konrádová 2008.

51



III. Chaos

spíše tendenci chápat jako pouhé negace, budeme při zkoumání potomstva linie Chaosu 

ještě opakovaně narážet.

1.2. Chaos jako protipól Země
Výše představenou interpretaci primordiálního Chaosu jako entity, která je určena 

výlučně vlastní neurčitostí, potvrzuje i vztah mezi Chaosem a Zemí, která ho ve vzniku 

bezprostředně  následuje.  Tyto  dvě  mocnosti  jsou  k  sobě  podle  Hésiodova  vyjádření 

vztaženy,  a  to  ve  smyslu  vztahu  mezi  dvěma  protiklady,12 či  přesněji  mezi  dvěma 

významovými  póly,  které  nesou  i  opačné  afektivní  hodnoty.  Chaos  jakožto  mocnost 

postrádající  jakékoli  bližší  určení  je  zde  kontrastován  se  Zemí  "široké  hrudi" 

(εὐρύστερνος), která je naopak určena velmi přesně: vzniká jako "provždy neotřesitelné 

sídlo pro všechny" (πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ, Theog. 117). Vznik Země tedy představuje 

ustavení  určitosti  a  stability  na  pozadí  naprosté  neurčitosti  a  nevymezitelnosti  Chaosu. 

Země také představuje, a to kontrastně k Chaosu, primární celek prostorové určitosti  – 

veškerý další konstituční pohyb směřující k ustavení strukturovaného prostoru světa bude 

probíhat, jak ještě dále uvidíme, skrze její plození a její další diferenciací.

Chaos  sám,  jak  jsme  viděli,  naproti  tomu  nepředstavuje  označení  žádného 

konkrétního místa  –  naopak představuje  spíše  protiklad každé  lokalizovatelné  určitosti, 

která  by mohla sloužit  jako opora a  pomůcka orientace.  Chaos  takto není  ani  prostor, 

nakolik totiž prostor vždy již předpokládá elementární orientovanost, základní prostorové 

vztahy umožňující určitým způsobem lokalizovat to, co se v prostoru nachází a co je v něm 

rozvrženo. Jak uvidíme, tyto vztahy vznikají až spolu se Zemí a jejími potomky a naopak 

se vylučují s primární neurčitostí a neuchopitelností, která je vlastní Chaosu. Je-li platný 

základní protiklad Země a Chaosu, pak si ovšem nelze Chaos představovat ani jako zcela 

neurčitou a nevymezenou prázdnou jímku, nachystanou přijímat vše další, co vstoupí do 

bytí – teprve Země je dostatečným podkladem pro vše další, co vznikne, a to právě díky 

své pevnosti, stabilitě a určitosti.

12 "Nejprve vznikl Chaos, ale pak Země široké hrudi..." (ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ'· αὐτὰρ ἔπειτα | Γαῖ' 
εὐρύστερνος..., Theog. 116-117).
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2. Chaos jako počátek vlastní genetické linie 
Protikladnost mezi Zemí a Chaosem potvrzuje i fakt, že dvě genetické linie vzešlé z 

těchto dvou původních mocností se nemísí, zůstávají v kosmogonickém procesu striktně 

oddělené. Chaos, který se zpočátku zdál být jen čirou neurčitostí a nevymezeností, nabývá 

přece  jen  jisté  vymezenosti  v  okamžiku,  kdy  plodí  své  potomstvo,  nadané  vlastní 

svébytnou určitostí. V prvním kroku to byla Země, která se jakožto vznikající na druhém 

místě vydělovala jako opačný protipól prvotního Chaosu; v dalším dění budeme sledovat 

spíše  komplementární  vztah  s  opačnou  dynamikou:  jakmile  jednou  existuje  Zemí 

reprezentovaná pevnost a vymezenost, Chaos a jeho potomci se profilují a vymezují vůči 

ní. Jak uvidíme, nalézají svou vlastní povahu a své místo ve světě jakožto meze či krajní 

síly řádu, jehož pevné jádro vzniká diferenciačním pohybem Země. Chaos sám pak tímto 

kosmogonickým pohybem, na kterém se spolupodílí, získává nově artikulovanou určitost a 

nachází své místo na okraji postupně ustavovaného světa a jeho řádu. 

2.1. Erebos a Noc, Aithér a Den
Přímo  z  Chaosu  se  rodí  feminní  Noc  a  maskulinní  Erebos  (Temnota,  zejména 

podsvětní).  Noc  poté  ve  spojení  s  Erebem  plodí  maskulinní  Aithér  a  feminní  Den. 

Chiastické spojení obou dvojic napovídá, že Aithér zde bude představovat Jas, zářící světlo 

jako atribut dne, stejně jako je temnota odkazující ke spánku a smrti atributem noci.

Pokud jde o vztah Erebu k podsvětí, Erebos je označením jeho jevové stránky (totiž 

faktu, že v podsvětí panuje temnota, že co je zde, je skryté a nevydané zraku), ale může 

sloužit i jako zástupný termín označující přímo podsvětí ve smyslu místa či oblasti. Tak 

například  Hésiodos  říká,  že  vzpupného  Títána  Menoitita  Zeus  zasáhl  svým bleskem o 

poslal  do  Erebu,  rozuměj  do  podsvětí.13 Širší  významovou  základnu  tohoto  termínu  v 

archaické době může poskytnout homérská tradice. Zde se Erebos ve věcném významu 

podsvětí vyskytuje velmi často, a to zejména v případech, kdy je ve hře dialektika výstupu 

nebo sestupu, ze země do podsvětí  či  naopak. Smrtelníci  v okamžiku smrti  sestupují  s 

povrchu země,  s  oblasti denního  světla  a  viditelnosti,  do temných podsvětních  hlubin, 

označovaných jako Erebos.14 V výjimečných případech, v případech hérójských či přímo 

božských činů, je však možný i pohyb opačný, tedy přivedení toho, kdo v Erebu pobýval 

13 Theog. 515
14 Viz např. umírající hrdina, kterému tma zastírá zrak a odchází do Erebu v Il. XVI, 328.
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nespatřen, nahoru na světlo, zpřístupnění pohledu živých.15 Hádés sám je jakožto božská 

postava ztělesňující podsvětní místo smrti neviditelný i činící neviditelným16 a Erebos je s 

ním tedy úzce spjat v obou těchto ohledech.

Aithér  je  poté  korelativně  s  podsvětním Erebem a v protikladu k němu spjat  s 

výškou náležející olympských bohům, zejména Diovi. Jako je Erebos označením jevové 

stránky podsvětní hlubiny, tak je Aithér označením jevové stránky veliké výšky. U Hésioda 

nalézáme  typické  označení  Dia,  což  je  "Kronovec  na  vysokém  trůnu,  přebývající  v 

aithéru"  (Κρονίδης  ὑψίζυγος,  αἰθέρι  ναίων,  Op.  18).  Aithér  představuje  transparenci, 

čistotu a jas vysoko položeného podnebesí, které kontrastují s mlžným vzduchem níže při 

zemi,  případně  přímo  s  mlžnatostí  temného  podsvětí.  Těmto  souvislostem se  budeme 

detailně věnovat později, částečně právě v souvislosti se zkoumáním Tartaru, částečně v 

souvislosti s Nebem a vertikalitou, k nimž Aithér svou povahou náleží. 

Pokud jde o dvojici  Noci  a Dne,  ještě  se k ní  blíže dostaneme v souvislosti  se 

zkoumáním Tartaru, kde má Noc své obydlí s velikým prahem, na kterém se Den a Noc 

střídají, když jeden vychází z podsvětí na zemský povrch a druhý naopak sestupuje dolů. 

Nyní poznamenejme pouze tolik, že Nos a Erebos, tedy temnota, vystupují jsou jedny z 

původních  mocností,  jde  o  vůbec  první  generaci  zplozených  božstev.  A jsou  zároveň 

původnější než Den a Aithér, tedy světlo. Pro archaické myšlení je typické, že temnota není 

chápána jako pouhá deprivace světla, nýbrž představuje svébytnou kvalitu navázanou na 

mocnost  Noci.  Noc  samotná  si  toto  poměrně  výsadní  postavení  udržela,  ba  posílila  v 

návazné, tzv. orfické tradici, která ji situuje také do oblasti kosmogonických počátků a pro 

kterou  Noc  představuje  velmi  významné  božstvo.  Hésiodos  je  každopádně  prvním 

textovým zdrojem pro tuto – mnohem pozdější – náboženskou tradici.  S primordiálním 

statutem  Noci  úzce  souvisí  i  jeden  z  aspektů  Úrana,  který  je  zplozen  Zemí  jakožto 

hvězdnatý  –  Slunce  a  Měsíc  vystupují  na  nebe  až  ve  výrazně  pozdější  části 

kosmogonického procesu. 

15 Tak má například Héraklés za úkol vyvést od Háda z Erebu Hádova psa (Il. VIII, 368), podobně Hermés 
vyvádí z  Erebu Persefonu, aby ji matka opět mohla spatřit vlastníma očima (h. Cer. 335, 409). 

16 Viz h. Cer. 8-18, ale také např. Theog. 850. 
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2.2. Spánek a Smrt
Spánek a Smrt představují další potomky Noci.17 Oba jsou situovaní v podsvětí, 

Spánek  dokonce  výslovně  sdílí  s  Nocí  její  podsvětní  obydlí.18 Když  básník  mluví  o 

působnosti spánku a smrti na člověka, zmiňuje, že oba jsou pevně spjati s nocí, že nikdy 

nespatří denní světlo, nikdy na nich nespočine paprsek slunce. Takové tvrzení pochopitelně 

nemá znamenat, že člověk spí, případně umírá, pouze v noci, nýbrž že když usínající či 

umírající člověk zavírá oči, opouští světlo dne, opouští oblast vidění sdílenou s ostatními 

lidmi, a propadá Noci jako podsvětní mocnosti temnoty – v případě spánku dočasně, v 

případě smrti již navždy. 

2.3. Další potomci samotné Noci 
Třetí  a  poslední  skupiny  potomků  Noci  vzhledem  k  našemu  hlavnímu  zájmu 

zmíníme již jen stručně. Jde o potomstvo, které Noc výslovně plodí bez spojení s dalším 

božstvem19 a  které  se  významným způsobem podílí  uspořádání  světa  a  formuje  život 

živých bytostí uvnitř něho. Vedl Spánku a Smrti, kterých jsme si již všímali v souvislosti s 

jejich vazbou na noc, podsvětí a absenci viditelnosti, jsou zde připojeny ještě Sny, které 

slouží  jako  komunikační  prostředek mezi  božskou a  lidskou sférou  a  mohou,  ale  také 

nemusí  adekvátně odkrývat  skutečnost,  která má nastat.20 I  mnohá další  Nocí  zplozená 

božstva  jsou  spjata  bezprostředně  s  osudovostí  a  smrtelností,  zejména pak  sám  Osud 

(Μόρος) a Moiry, bohyně zodpovědné za úděl, který živé bytosti na tomto světě mají.21 

Zvláště tyto poslední mají v pozdější návazné dvojznačné postavení: není zcela jisté, zda 

jejich  Zeus  jejich  moci  podléhá,22 či  je  jim nadřazen.  V jisté  podobě se  však  s  touto 

dvojznačností  setkáváme  již  v  Hésiodově  básni:  Moiry  jsou  zde  sice  uvedeny 

bezprostředně jako dcery Noci,  ale  později  jsou zároveň jmenovány jako Diovy dcery, 

Klóthó, Lachesis a Atropos, kterým právě Zeus "udělil nejvyšší čest".23 Následují Kéry, 

spojené s násilnou smrtí, ať už při zločinu, ve válce nebo při  ničivé nemoci – mocnosti 

17 Toto potomstvo je v básni zmíněno dvakrát: poprvé je jmenována Noc, Spánek a různorodé pokolení Snů 
v spolu s dalšími dětmi Noci, jako je Osud či Morana (Theog.  211-225) – těchto souvislostí se ještě 
alespoň stručně dotkneme dále. Podruhé jsou jako děti Noci vytčeni již jen Spánek a Smrt, a to v rozsáhlé 
pasáži popisu podsvětí, když se básník dostává k domu Noci a k jejímu střídání s Dnem (Theog. 758-
766).

18 Theog. 756-766
19 Theog. 213
20 Nejznámější rozlišující dva typy snů viz Od. XIX, 560-560. Příklad zavádějícího snu viz Il. II, 23-40.
21 Udělují smrtelníkům jak dobré, tak zlé, Theog. 906.
22 Srv. např. Aischylos, Pr. 515 ff.
23 Theog. 904-906
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stíhající  provinění  lidí  i  bohů,  dokud  se  provinilý  nedočká  své  odplaty.24 Poněkud 

specifické postavení mezi dětmi Noci mají  Hesperidky, které ve své zahradě daleko za 

Ókeanem střeží vzácný strom se zlatými jablky – blíže se jich dotkneme ještě při popisu 

podsvětních oblastí.  K údělu živých bytostí  zato bezprostředně patří  následující  trojice, 

spojená  s  erotickými  vztahy:  Láska,  zejména  ve  smyslu  milostného  spojení,25 Léčka 

(Ἀπάτης),  patrně  zejména  ve  smyslu  milostného  úkladu,26 a  Nemesis,  která  nelítostně 

odplácí  provinění  zvláště  v  milostných  záležitostech.27 A podobné  postavení  zaujímá  i 

Bída, Staroba a Svár (Ἔρις). 

Tato poslední božská mocnost má celou řadu neblahých potomků, které úděl živých 

bytostí dále konkretizují: Námaha, Bída, Hlad a Bolesti, stejně jako Boje, Bitvy, Vraždy a 

Zabíjení nebo Spory, Lži a Hádky upomínají na neblahý úděl člověka poté, co první žena, 

seslaná Diem, sňala víko nádoby ze zly,28 případně i na Hésiodovo varovné líčení konců, k 

jakým může dojít život současného člověka, člověka železného věku.29 Tímto směrem míří 

i  Nepaměť,  Zaslepenost  a Nezákonnost.  Výčet  doplňuje  Přísaha,  která  je opět  božskou 

garancí potrestání toho, kdo přísahal křivě. Práce a dny však k této neblahé stránce Sváru 

připojují ještě jistou protiváhu. Hésiodos zde upřesňuje, že Svár je ve skutečnosti dvojí a 

uvádí, že původní, starší Eris byla Diem usazena přímo ke kořenům Země, protože ačkoli 

vzbuzuje závist, její působení je pozitivní – pohání člověka k vlastní práci a snaze, pudí k 

vyšším výkonům a lepšímu životu. Za zmínku v této souvislosti stojí i interpretace, podle 

které je Eris v hésiodovském kosmu protiváhou Eróta – zatímco Erós představuje moc 

mísení a slučování,  Eris  představuje moc opačnou, a sice sílu rozdělování,  rozrušování 

vazeb.30 Viděli jsme již ostatně, že Láska je jako další dítě Noci sestrou Eridy. 

24 Theog. 220-222
25 Zdaleka  nejčastějším  užití  termínu  φιλότης  v  Theogonii představuje  ustálená  vazba  (ἐν)  φιλότητι 

μίγνυμαι, tj. spojit se v lásce. 
26 Patrně se bude jednat opět zejména o léčku milostnou – v bezprostředně předcházející pasáži o Afrodítě je 

mezi její atributy v těsném sousedství započítána jak láska (φιλότης), tak úklad (ἐξαπάτη). 
27 Nemesis  je  bohyně  trestající  provinění,  zejména  pak  provinění  v  milostných  záležitostech.  Ovidius 

zachovává spojení Nemesis s potrestáním Narkissa, neschopného opětovat lásku (Proměny, III, 402 ff.), 
ale už Pindaros dává trestající Nemesis přízvisko "žárlící" (O. VIII, 86) a existují i stará podání o Nemesis 
jako matce trójské Heleny – na starých vázových malbách bývá znázorněna, jak na provinilou Meneláovu 
manželku ukazuje usvědčujícím prstem. 

28 Op. 90-105
29 Op. 174-201
30 Clay 2003, podobně i Bonnafé 1985.
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2.4. Shrnutí genetické linie Chaosu
Vidíme  nyní,  že  tato  genealogická  linie  potomků  samotné  Noci  je  často 

reprezentována  mocnostmi, jež tvoří kontrastní protějšek potomků, které vzcházejí z linie 

Země.31 Zároveň  zde  však  nacházíme  i  řadu  mocností,  které  bezprostředně  souvisejí  s 

udržováním platného  kosmického  řádu,  zejména  pak  božstva  trestající  jeho  překročení 

nebo rozdělující v rámci světového řádu náležité úděly živým bytostem. Zdá se tedy, že ve 

všech případech se jedná o jedná o mocnosti stojící svou povahou či svou funkcí na hranici 

kosmického  řádu,  který  pomáhají  vymezovat  takříkajíc  negativně  –  odsud  pak  plyne 

nezrušitelnost jejich působení a jejich nenahraditelnost. 

Může nám nyní toto představení potomstva Chaosu pomoci, abychom o této vůbec 

první mocnosti dokázali něco říci? Genealogická linie Chaosu je vzhledem k linii Země 

nepoměrně méně početně zastoupená, ale zejména podstatně méně diferencovaná. Linie 

Země tvoří vlastní kosmogonické jádro Hésiodova podání, nicméně linie Chaosu dodává 

tomuto jádru jeho specifickou tvářnost – zvlášť významným způsobem to pak činí první 

dvě generace vzešlé z Chaosu, související dvojice Noc – Erebos, Aithér – Den. Základnímu 

prostorovému  rozvržení  světa,  jak  je  za  něj  zodpovědná  Země,  vtisknou  elementární 

časový řád, založený na střídání noci a dne. Na  dvojici  Erebu  a  Aithéru  jsme  sledovali 

základní vertikální dynamiku, která s tímto časovým řádem souvisí. Upozorňovali jsme že 

negativní dvojice je zde původnější, než pozitivní, má zakládající funkci. To bude mít i své 

prostorové vyjádření – ke střídání noci a dne dochází, jak ještě uvidíme, v domě Noci, 

který se nachází v temnotě podsvětí (a nikoli ve výšinách jasného nebe). Zároveň je však 

tento negativní pól něčím, co je samo o sobě bytostně nepřístupno vidění, ba co každou 

možnost vidění ruší. Pro lidské bytosti je tato oblast přístupná jen za cenu smrti (takovou 

"malou smrtí" je ovšem i spánek) – živý současný člověk podsvětní oblasti, doménu Noci, 

spatřit  nemůže.  Sleduje-li  básníkův  inspirovaný  výklad  o  těchto  primordiálních 

mocnostech, činí tak takříkajíc za plného světla, jakožto bdělý a vidoucí.

Právě tento vztah platí nyní i pro tematizaci samotného Chaosu – sám o sobě není 

ničím,  jen  zející  nevymezeností  a  beztvarostí.  Vztah,  který  je  mezi  Zemí  a  Chaosem, 

odpovídá  vztahu,  který  je  mezi  Dnem-Aithérem  a  Nocí-Erebem.  Chaos  nějako 

uchopitelnou určitost získává až tehdy, kdy je tematizován z hlediska Země, z hlediska 

31 Tak  je  například  Nezákonnost  a  veškeré  mocnosti  spojené  s  válčením  a  zabíjením  v  protikladu  k 
Zákonnosti  a  Míru,  což  jsou  Diovy děti;  jiným  příkladem by byla  Nepaměť,  stojící  v  protikladu  k 
Mnémosyné, matce Múz. Viz Konrádová 2008.
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postupně stále více diferencované určitosti. Skrze své potomky, kteří nacházejí místo své 

působností  na  kosmickém jádru vzešlém z  linie  Země,  se  pak  diferencuje  a  přece  jen 

zurčiťuje  i  Chaos  sám.  Výsledkem ovšem je,  že  Chaos  tak,  jak  nachází  své  místo  v 

postupně ustavovaném a stále určitějším světě, je něčím jiným než onou prapůvodní silou 

naprosté nevymezenosti.

Již jsme viděli, že další, vzdálenější potomci Chaosu, totiž potomci samotné Noci, 

napomáhají takto ustavovaný řád vymezovat tím, že poukazují k jeho mezím. V některých 

případech  představují  i  mocnosti  vzhledem  k  řádu  přímo  ohrožující,  destabilizující  – 

mocnosti nepochybně významné, nezrušitelně působící, nicméně vzhledem k ustavování 

řádu na okraji.  To je základní dvojznačnost těchto "negativních" sil:  jsou původnější,  a 

přece vzhledem k řádu, který sami umožňují ustavovat, mezní. Stojí v samém centru dění, 

kterým vzniká svět – a přece jakmile je světová řád ustaven, ocitají se na jeho mezích.32 

Tato dialektika středu a mezí, centra a periferie, bude hrát ještě v dalším výkladu nemalou 

roli  a  již  nyní  nás  vede k nutnosti  rozlišovat  Chaos  jako první  mocnost,  jako jeden z 

počátků kosmogonického procesu, a chaos jako součást ustaveného světa.33 

3. Místo Chaosu v kosmu
V této podobě, a sice ve smyslu mezní součásti strukturovaného kosmu, se chaos 

vyskytuje v básni hned dvakrát, pokaždé v souvislosti s ustavováním a fixací Diova řádu. 

Jak uvidíme, v obou případech máme velmi dobré kontextové důvody se domnívat,  že 

Chaos je situován kdesi v podsvětí a zároveň že tato jeho lokalizace je v úzkém vztahu s 

jeho funkcí či rolí, kterou v rámci ustaveného světového řádu hraje.

Nejprve jde o zvlášť vypjatý okamžik boje Olympanů s Títány (Theog. 687-705), 

kdy Zeus již nekrotí svůj hněv a jeho blesky působí, že obrovský požár zachvátí celou 

zemi, moře i Ókeanův proud vřou žárem, plameny šlehají do vzduchu (případně, podle 

Westovy konjektury, až k  aithéru) a nesmírný žár zasahuje i chaos. Krom toho se ozývá 

rachot, jako by se země propadala dolů a nebe se řítilo shora. Smysl celé pasáže se zdá být 

32 Cp. Clay 2003: "The two forces, inseparable and intertwined, make cosmogony possible, but they also 
continually destabilize the process." (s.  19),  příp.  Konrádová 2008: "Genealogická linie  Chaosu tedy 
podstatným způsobem vyvažuje hlavní genealogickou linii Gaie. Linie Gaie je nepoměrně členitější a 
tvoří vlastní jádro Theogonie v tom smyslu, že její representanti skládají dohromady mnohotvárný celek 
světa, který můžeme označit jako kosmos." (s. 133). Přesto nesmíme zapomínat, že kosmogonický proces 
probíhá podle Hésioda na obou liniích a kosmos ve smyslu řádu celku světa tvoří veškeré mocnosti, které 
z obou linií vzejdou. Potomci Chaosu a Chaos sám jsou však nepochybně součástí řádu jiným způsobem 
než genealogická linie Země.

33 Viz Konrádová 2008.
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dostatečně zřejmý: boj zasahuje pevnou zemi s plochami moří i hlubokými hvozdy, až po 

její  meze  reprezentované  Okeanovým proudem,  prostupuje  však  i  to,  co  je  nad  zemí 

(aithér,  případně  vzduch),34 stejně  tak  jako  to,  co  se  nachází  pod  ní  (chaos).  Westova 

konjektura  chce  přitom  být  konkrétnější  –  protože  West  chápe  aithér jako  odkaz  k 

ultimátní výšce, chápe i chaos korelativně jako nejhlubší podsvětní propast (totiž jakožto 

synonymum pro  hésiodovské  chasma)  a  celý  obraz  pak  interpretuje  v  tom smyslu,  že 

božský  souboj  otřásá  světem  až  po  jeho  krajní  meze.  Ať  už  tuto  textovou  variantu 

přijmeme či nikoli, následující obraz propadající se země a dolů se řítícího nebe formuluje 

v každém případě dostatečně jasně krajní  riziko situace,  kdy svět nemá jednoznačného 

vládce a kdy bohové o vládu bojují: zánik vztahů, které jsou pro svět konstitutivní (jako by 

Země přestávala být oním pevným, nepohnutým sídlem a Nebe tím, kdo ji kolem dokola 

chrání),  a  tedy úplný  rozpad  řádu.  Zdá  se  tedy,  že  lokalizace  chaosu  pod zem je  zde 

vzhledem ke smyslu celku pasáže nejvíce pravděpodobná, ať už zvolíme rukopisné čtení či 

Westovu konjekturu.35 

Poté, co jsou Títáni definitivně poraženi, svrhne je Zeus do podsvětního vězení, kde 

je střeží Storucí. Jde o místo na samých okrajích země (Theog. 731), daleko ode všech 

bohů (Theog. 813), kdesi v blízkosti míst, kde jsou zdroje i konce samotného Tartaru i celé 

Země, Nebe i Moře (Theog. 736-738, 807-809). Tam tedy Títáni dlí, až na druhé straně za 

temným chaosem (Theog. 814). I zde je smysl zřejmý – Títáni jako staré mocnosti, které se 

ukázaly jako zásadně ohrožující pro Diův řád, jsou vymístěni až na naprostý okraj světa – 

v rámci Diova řádu je jejich místem vyznačovat negativně okraje strukturovaného kosmu. 

Tato přímá vazba lokalizace a funkce je ještě podtržená kontrastem, který básník výslovně 

zavádí mezi Títány a Storukými, jejich strážci. Storucí jsou skutečná monstra, geneticky 

vzato ještě starší než Títáni, ale přesto se dokázali aktivně zapojit při budování Diova řádu 

(Theog. 655-664) a jako takoví mají své příbytky nikoli až za chaosem, ale při březích 

34 Rkp.  aér (tvar  ἠέρα) v  archaické  době  nepředstavuje  pouze  vzduch,  ale  typicky  nese  atributy 
neprůhlednosti a skrývání pohledu – často se jedná o mlhu, opar, či šero. Z těchto důvodů náleží např. 
Tartaru přízvisko  ἠερόεις,  mlžnatý či šerý (Theog. 119). Již u Homéra se však zdá, že může jít také o 
těmito atributy nadanou  níže položenou vrstvu ovzduší,  od které se odlišuje výše položený,  jasný a 
dokonale transparentní  aithér.  Naproti  tomu  Konrádová 2008 navrhuje  chápat  rukopisné čtení  v  tom 
smyslu,  že oba výrazy,  aér i  chaos,  zde odkazují  na  podsvětí  (přičemž ovšem jakoukoli  specifickou 
lokalizaci aéru odmítá).

35 V souladu se svou interpretací chaosu jako trhliny mezi nebem a zemí tuto interpretaci odmítají Kirk, 
Raven, Schofield 1957, podle kterých se v citované pasáži o podsvětí vůbec nemluví. Jejich interpretace 
zmíněné pasáže však není příliš precizní – jednak bez dalšího přijímají Westovu konjekturu, jednak obraz 
propadající se země a dolů se řítícího nebe z neznámých důvodů interpretují tak, že Země a Nebe do sebe 
narážejí. Jejich čtení tedy ve výsledku není příliš přesvědčivé. 
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Ókeanu, ba jeden z nich se stal dokonce přímo Diovým zetěm (Theog. 815-819). Vidíme 

zde tedy i určitou hierarchizaci mezních mocností: Ókeanos, který představuje meze Země, 

se vzhledem ke skutečně krajním mezím řádu umístěným v podsvětí  nachází přece jen 

blíže středu, má blíže k určitosti, vymezenosti, stabilitě kosmu.

Již  jsme  také  zmiňovali  souvislost,  věcnou  i  pociťovanou  etymologickou,  mezi 

chaosem a chasmatem, což je nejhlubší zející jícen podsvětních hlubin. Těmto otázkám se 

ještě budeme věnovat později při zkoumání podsvětí. Nyní je uvádíme pouze předběžně 

jako silné  důvody,  proč  chaos  v konstituovaném světě  lokalizovat  spíše  do  podsvětí  a 

chápat  ho  ve  spojení  s  hodnotami,  které  podsvětní  oblasti  nesou  –  především  pak  z 

kosmologického hlediska s krajním postavením toho, co se zde nachází a co představuje 

jak  prvopočátky,  tak  i  poslední  meze  ustaveného  světa.  Chaos  by  takto  byl  prvním 

představitelem dvojpólovosti,  na  kterou  budeme  ještě  dále  opakovaně  narážet  –  co  je 

vzhledem  k  počátkům  světa  prvotně  konstitutivní,  je  vzhledem  k  završenému, 

strukturovanému celku kosmu ohrožující a mezní.

60



IV. Země

IV. Země

Při výkladu Chaosu jsme předjímali detailní výklad o Zemi když jsme tvrdili, že 

Země  představuje primordiální prostorovou určitost, a vůbec hlavní jádro ustavujícího se 

světa. Nyní se pokusíme toto tvrzení doložit. Budeme sledovat nejprve způsob, jakým je 

Země uvedena na scénu, a poté se pokusíme v základních rysech postihnout následující 

konstituční  pohyb, který ze Země vychází a který směřuje  k ustavení strukturovaného, 

diferencovaného prostoru celku světa. Náš výklad se nemůže v detailech zabývat veškerým 

početným a pestrým potomstvem genealogické linie  Země;  zaměříme se především na 

celkové strukturní souvislosti a poté na ty momenty,  které jsou významného z hlediska 

ustavování  prostoru světa.  V poslední  části  výkladu se  pokusíme se alespoň v hrubém 

nárysu  postihnout  roli  Země jako místa  pro  život  lidských bytostí  –  tematizace  těchto 

vztahů si však vyžádá opustit půdu Theogonie a podívat se blíže i na druhou Hésoidovu 

báseň, Práce a dny.

1. Země na počátku kosmogonického procesu

1.1 Země "široké hrudi" a "širokých cest"
Vznikající Země (Γαῖα) dostává ihned přízvisko "široké hrudi" (εὐρύστερνος). Toto 

přízvisko není v tradici příliš časté. Autoři mnohem pozdější jej používají také k označení 

Nebe1 nebo  Poseidóna,2 nepochybně  jakožto  reprezentanta  mořských  vodních  spoust. 

Výraz odkazuje k šíři, rozlehlosti a navozuje představu Země jako otevřené volné plochy či 

rozsáhlého prostranství,  kam se ledacos vejde. Tento význam rozlohy či velikosti může 

nést i  v  Theogonii podstatně častější epiteton země, a sice země "obrovská" (πελώρη),3 

ačkoli  zde  má  před  významovým  aspektem  prostorové  rozlehlosti  přednost  význam 

obrovské, až hrozivé moci, kterou Země disponuje.

Velmi blízký význam však nese i další přízvisko, které Hésiodos užívá na počátku 

kosmogonie, když mluví o zemi "širokých cest" (εὐρυόδεια,  Theog. 119). Tento výraz je 

podstatně častější,  nacházíme ho opakovaně v homérské tradici  i  u Hésioda samého, v 

1 Orphica Litica 645
2 Cornutos, De Natura Deorum, 22
3 Theog. 159, 173, 479, 505, 731, 821, 821, 858
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naprosté  většině  případů v pak v ustáleném genitivním spojení  χθονὸς  εὐρυοδείης.4 Je 

zajímavé,  že  v  Hésiodově  Theogonii je  téměř ve všech případech toto spojení  použito 

tehdy,  když chce básník vyjádřit  pohyb dolů pod zem (s předložkou ὑπό),  nejčastěji  v 

kontextu uvržení Diových nepřátel do zemského lůna.5 I  na našem úvodním místě jsou 

totiž  tyto souvislosti  ve hře:  kontextem je zde Tartaros,  který vznikl  spolu se Zemí "v 

útrobách země širokých cest". Pokud bychom chtěli výklad tohoto výrazu vést dál, mohli 

bychom tvrdit, že cesty na zemském povrchu implikují smrtelné bytosti, které na zemi žijí, 

a že tedy tento výraz, podobě jako uvedení Země jako sídla Olymských bohů, odkazuje k 

dalším stádiím kosmogonického procesu a k budoucí roli země ve světovém řádu.6 V této 

souvislosti stojí také za zmínku, že v homérské tradici je přízvisko εὐρυοδείης vyhrazeno 

pouze pro zemi, zatímco obsahově blízké označení εὐρύπορος, dosl. "širokých průchodů", 

ale volněji také "širokých cest", je vyhrazeno moři, jehož nestabilní, proměnlivá hladina je 

na rozdíl od pevné země věčně rozbrázděná vlnami.7 

1.2. Země jako "provždy neotřesitelné sídlo pro všechny"
Již  jsme  viděli  výše,  že  Země  vzniká  na  pozadí  neurčitosti  a  nevymezitelnosti 

Chaosu jako "provždy neotřesitelné sídlo pro všechny" (πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ, Theog. 

117). Básník toto vyjádření ještě vzápětí  precizuje, když zmiňuje,  že právě Země bude 

sídlem Olympanů, tedy božských mocností, které budou spojené s ustavením světového 

řádu v jeho finální podobě. Ihned v okamžiku zrodu a počátku samotného kosmogonického 

procesu tedy Hésiodos odkazuje také k jeho budoucímu završení v podobě Diova řádu. 

Pokud  bychom  v  označení  "země  širokých  cest"  chtěli  vidět  implicitní  odkaz  na 

smrtelníky, kteří budou zemi obývat, tvořil by výslovný odkaz na nesmrtelné, jimž náleží 

vrcholek Olympu, komplementární protipól – země bude domovem lidí i bohů, kterým pak 

budou náležet určitá výsostná místa, například Olympský vrcholek. 

Země tedy není jen širá a rozlehlá, je také sídlem (ἕδος) všeho dalšího, co přijde, 

zejména pak dalších nesmrtelných bohů.  Hésiodem zvolený výraz ἕδος znamená nejen 

sídlo, ale také trůn či třeba podstavec sochy. Sugeruje význam usazení, pevného podkladu 

či  základů.  To je  ještě  podpořeno připojeným adjektivem,  které  podtrhuje,  že  země je 

4 Theog. 498, 620, 717, 787. Il. XVI, 635, Od. III, 453, Od. X, 149, Od. XI, 52
5 Jedinou výjimku patrně představuje  Theog.  498, kde Zeus umístil  kámen, který Kronos vyvrhl místo 

něho, na zemi, konkrétně do Delf (užitou předložkou je zde κατά).
6 Smrtelníci jsou později skutečně jmenováni jako ti, kdo mají na zemi své obydlí, Theog. 556, 564.
7 Il. XV, 381, Od. XII, 2
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sídlem skutečně neotřesitelným (ἀσφαλὲς). Zde jsou ve hře obrazy nehybnosti, stability a 

pevnosti, ale také důvěryhodnosti8 a bezpečí.9 Země tedy tvoří místo, na kterém je možné 

se  usadit,  místo,  které  je  bezpečné  před  zvraty a  otřesy –  a  to  provždy (ἀεί).  Takové 

vyjádření  fixuje  pevnost  země  jakožto  místa  k  usazení,  stvrzuje  neměnnost  a 

nezvratitelnost této její role. Země takto vzniká jako základní východisko kosmogonického 

procesu,  pevné  jádro  pohybu,  jehož  finálním  završením  bude  trvalé  ustavení  Diova 

světového řádu.

Doplňme ještě,  že  postavení  všech božských bytostí  je takto dvojznačné – jsou 

zrození,  ovšem zároveň podle Hésiodova běžného epiteta  jakožto provždy jsoucí  (αἰὲω 

ἐόντες). Kosmos sám ve své současné podobě je v podstatě kosmickou božskou rodinou, 

jež do svého řádu inkorporovala mocnosti z nezávislé genealogické linie Chaosu, a jako 

takový sdílí tyto základní charakteristiky zrozenosti a věčného trvání, vzniku a stálosti. Jak 

upozorňuje Sedley,10 antická tradice se obyčejně hlásí k přísné symetrii vzniku a zániku – 

co vzniklo, to jednou zanikne, včetně samotného světa.11 Aristotelés, dalek platnost této 

symetrie  popírat,  světu  raději  odejme  zánik  i  vznik.  V  celé  historii  řeckého  myšlení 

existovali  ve skutečnosti  pouze dva autoři,  kteří uvedenou symetrii odmítají a postulují 

svět, kterému v jeho bytí náleží počátek, ale nikoli konec – Hésiodos a Platón. 

1.3. Γαῖα a χθών
Je třeba zastavit se také u faktu, že hned na počátku má Hésiodos pro zemi dvojí 

označení:  Γαῖα a  χθών.  V naší  počáteční  pasáži  se  zdá,  že  básník mezi  oběma výrazy 

nerozlišuje – figurují v tešném sousedství, jsou k nim připojena velmi podobná epiteta a 

označují  nepochybně  touž  skutečnost,  totiž  zemi  jako  božskou  mocnost,  jejíž  povrch 

představuje  pro  místo,  na  němž  najde  svůj  příbytek  vše  další,  co  vstoupí  do  bytí. 

Podíváme-li se na další, velmi četná užití obou výrazů v Theogonii, je nicméně v užívání 

obou výrazů možné vypozorovat svojí rozdílný úzus. 

8 Tak například u Eurípida, kde je za pevného a důvěryhodného označen vůdce vojska (Ph. 599)
9 Jako doklad může sloužit zejména Pindaros, který hovoří o ideálu života stráveného v klidu, bez otřesů, v 

bezpečí před úklady bohů i lidí (P. III, 86).
10 Sedley 2010
11 Samostatnou  otázku by tvořila  zrozenost  a  nesmrtelnost  bohů,  která  je  samozřejmě veskrze  tradiční. 

Bohové však nepředstavují bytosti, které by měly pouze počátek a nikoli konec, nýbrž bytosti, které (na 
rozdíl od smrtelníků) umí spojit počátek s koncem. Tradice uchovává mnoho různých příkladů božské 
smrti, která není v rozporu s životem nesmrtelného boha. To se týká i samotného Dia, jehož hrob byl 
ukazován na Krétě (Kallimachos, Jov. 7), aniž by to jakkoli oslabovalo jeho pozici světového suveréna.

63



IV. Země

Země je označena jako Gaia především tam, kde se akcentuje její povaha bohyně, a 

to  zejména  v  souvislostí  s  její  rolí  primordiální  matky,  kterou  budeme  ještě  později 

sledovat.12 Gaia je Země, která jedná, která plodí,  která osnuje úklady a pomáhá svým 

bližším  či  vzdálenějším  potomkům.  Jde  o  užití,  kde  bychom  snad  mohli  mluvit  o 

"personifikaci" ve smyslu zvýslovnění osobní stránky země. Prakticky vesměs jde o místa, 

kde bychom měli podle dnešního pravopisného úzu tendenci psát Zemi skutečně s velkým 

počátečním písmenem – její označení zde chápeme většinou jako osobní jméno.

Naproti  tomu  označení  chthón vzhledem ke  svému užití  tento  dojem osobního 

jména nevzbuzuje – jde spíše o obecné označení země ve smyslu zemského povrchu, země 

jako místa,  kde se  něco odehrává.  Tento  výraz se  v  básni  naprosto běžně vyskytuje  v 

rozličných předložkových spojeních – smrtelníci žijí  na zemském povrchu (ἐπὶ χθονί),13 

některá, často obludná božstva nacházejí své místo pod ním (ἐπὶ χθονὶ),14 na zem Zeus 

umístil jako symbol svého řádu kámen vyvržený z Kronových útrob (κατὰ χθονὸς).15 A 

stejně jako Hésidos nikdy neužívá označení  chthón, chce-li mluvit o potomstvu Země a 

akcentovat její roli zploditelky, tak se na oplátku ani jméno Gaia prakticky nevyskytuje se 

v  "prostorových"  předložkových vazbách.16 Výjimečná je  ovšem v tomto ohledu pasáž 

zvaná Tartarografie – topografický popis podsvětí a mocností, které se v něm nacházejí. 

Zejména na počátku této pasáže, kde se hovoří o prostorových vztazích mezi Nebem, Zemí 

a  Tartarem, se  předložkové užívání  výrazu  gaia doslova kumuluje17 a  následný vlastní 

popis podsvětí s ním operuje tak, že ho od výrazu chthón není možné smysluplně odlišit.18 

Tento  jev  je  v  kontextu  celku  Theogonie a  básníkovy systematičnosti  v  užívání  obou 

výrazů  v  odlišných  kontextech  a  odlišnými  způsoby dostatečně  nápadný,  aby si  žádal 

nějaké  vysvětlení.  Můžeme  ho  považovat  za  doklad,  že  Tartarografie  je  neorganickou 

12 Např. Theog. 45, 126, 158, 184, 238, 470, 479, 494, 626, 821, 884, 891.
13 Theog. 95, 531, 556, 564
14 Theog. 284 (v souvislosti se zabitím Gorgony), 304 (Echidna), 455 (Hádés), 620-621, 669 (Storucí), 787 

(Ókeanos),
15 Theog. 498
16 Kromě případů z Tartarografie, které si zaslouží zvláštní pozornost, existuje z tohoto úzu jen několik 

výjimek a pokud mohu soudit, jen jediná taková, která stojí proti zde navržené tezi, že jméno Gaia v 
Theogonii systematicky akcentuje zemi jakožto bohyni Matku. Jde o místo na na samém konci básně 
(Theog. 972), kde se hovoří o Plútovi, který chodí po zemi (ἐπὶ γῆν) i po moři a činí z lidí boháče. Tento 
ojedinělý případ můžeme ovšem chápat i jako doklad, že Hésiodovo autorství závěru básně je skutečně 
sporné, jak na to bývá často poukazováno (viz West 1966).

17 Theog. 720-725, na pěti řádcích celkem pět předložkových užití.
18 Zejména Theog. 790 v souvislosti Ókeanem, který obtéká zemi kolem dokola, ale také Theog. 728, 731, 

736, 807. 
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vsuvkou, jejímž autorem možná ani není Hésiodos.19 Ráda bych však představila i jinou 

interpretační možnost.

Nesmíme ani na okamžik zapomenout, že ani v případě Hésiodova běžného užití 

výrazu  chthón nejde  bez  dalšího  o  dvojrozměrnou  plochu  zemského  povrchu,  ale  o 

tělesnou masu, která má svou hloubku a svůj vnitřek, své "dole" a "uvnitř". Tělo Země má 

tedy obyvatelný povrch, onu zemi, po níž šlapeme svýma nohama a na níž vyměřujeme 

cesty, ale hluboko dole pod tímto obyvatelným povrchem jsou útrobní hlubiny, kde vše 

končí i začíná. Podsvětí představuje zároveň prostorové určení a zároveň útroby bohyně 

Gaii, Země – Matky.  Zde se Gaia a  chthón stýkají, ba splývají v nerozlišitelné jednotě, 

právě tak, jak to vidíme již na počátku kosmogonie, kde Tartaros vznikl spolu se Zemí 

(Gaiou) v útrobách země (chthón) širokých cest. Dalšími příklady na tentýž jev může být 

pasáž o monstrózní Echidně (Theog.  295-305), která žije pod zemí,  v hluboké jeskyni, 

daleko od bohů i lidí. V této pasáži je bez patrného věcného rozlišení užíván jak výraz 

gaia,  tak výraz  chthón.  Toto mísení nalezneme stejně tak tehdy, když Úranos uvězňuje 

Storuké pod zem (Theog. 617-623), tedy je zatlačuje zpět do matčina lůna.20

Shrňme  tedy:  Gaia  i  chthón jsou  dvě  různá  označení  pro  touž  kosmickou 

skutečnost.  Chthón,  o  které  se  nikde  nepraví,  že  by  měla  nějaké  potomky,  akcentuje 

obyvatelný zemský povrch. Gaia akcentuje spíše povahu země jakožto božské mocnosti, 

matky,  jež plodí a dává vznik.  Chthón je Gaia, nakolik na povrchu jejího těla žijí  živé 

bytosti,  nakolik  se  po  ní  pohybují  lidé.  Nebo  z  opačné  perspektivy:  Gaia  představuje 

božským,  mateřský  a  osobní  aspekt  lidmi  obývané  země,  zemského  povrchu,  který 

označuje chthón. V této souvislosti zaslouží být alespoň zmíněn i Ferekydés, jehož kniha 

začíná právě touto problematikou, a to v mimořádně poetickém zpracování:  primordiální 

Chthonié (Χθονίη) dostala jméno Země (Γῆ), protože ji Zeus (Ζάς) daroval Zemi jako dar 

(DK 7 A1),  a  to  v  podobě svatebního  roucha,  na  němž byla  Země zobrazena  spolu s 

vymezujícím Ókeanem (Ὠγηνός) a jímž se Chthonié pravděpodobně zahalila (DK 7 B2, 

srv. také DK 7 A11), aby začala být zvána Zemí.

Ačkoli tedy oba zkoumané výrazy označují touž skutečnost, jejich smysl je odlišný. 

Z  topologického  hlediska  se  totiž  jedná  o  dvě  odlišné  struktury.  První  představuje 

diferenciaci  Země a Tartaru jako vnějšku a vnitřku – Tartaros tvoří  nitro Země. Druhá 

představuje zemský povrch a podsvětí jako vertikální diferenciaci nahoře-dole – podsvětní 

19 Tuto problematiku přehledně shrnuje West 1966, který ovšem sám toto pojetí odmítá.
20 Viz Theog. 154-158.
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oblasti leží v tomto smyslu pod zemí. Je tedy zřejmé, že v podsvětí, které je vzhledem k 

zemi hluboko v obou výše uvedených smyslech (hluboko uvnitř i hluboko dole) se oba tyto 

prostorové  kříží  a  prolínají.  Podsvětní  oblasti  tak  jsou  místem  nerozlišenosti  aspektů, 

jejichž rozlišování je možné až na základě prostorově i funkčně různých vztahů země a 

podsvětí. Tyto souvislosti budeme detailněji rozvíjet později, nyní se blíže zaměříme na ty 

potomky Země, kteří napomáhají dále rozvíjet tuto prostorovou určitost světa. 

2. Země v kosmogonickém procesu – konstituce celku světa

2.1. Země jako matka
Již jsme zmiňovali, že Země hraje především roli matky, primordiální zploditelky, a 

že  pro  tuto  její  funkci  je  zásadní  její  "útrobní",  podsvětní  složka.  Načrtněme  si  nyní 

alespoň v hrubých rysech, jako roli hraje dialektika rození a výstupu z podsvětních hlubin 

v průběhu kosmogonického a theogonického procesu.

Na počátku manželského svazku Země a Úrana představuje hloubka uvnitř Země 

místo zrodu a počátku, kam jsou proti přirozenému běhu skrýváni zpět ihned po narození 

potomci, které Úranos se Zemí zplodil (Theog. 155-157). Títáni, generace, která především 

nese  vpřed  další  rozvoj  světa,  nakonec  díky  úskoku  naplánovanému  trpící,  uvnitř 

přeplněnou  matkou  (Theog.  159-160),  uniknou  ven.  Jejich  rodní  sourozenci,  strašliví 

Storucí, však zůstanou z Kronovi vůle stále skryti uvnitř, hluboko dole pod zemí širokých 

cest, až na samém jejím kraji. Na návod matky Země je vysvobodí až Zeus (Theog. 626), 

což bude klíčový krok pro získání vlády. Kronos je přesto již  chytřejší než jeho otec – 

když se chce zbavit  rizik,  vyplývajících z  vlastních potomků, skrývá je ihned poté,  co 

vyjdou z lůna matky Rhey, do útrob vlastních (Theog. 459-460). Díky úskoku obou matek, 

Země a Rhey, je však opět oklamán a Zeus, nejmladší z dětí, je odchován v hlubině Země, 

v nedostupné jeskyni na Krétě (Theog. 467 ff.). Poté, co se postaví proti Kronovi, osvobodí 

své sourozence (krok, který je ovšem v básni pouze implicitně předpokládán, nikoli přímo 

vylíčen),  vyvede na světlo  Storuké a získá postavení  suveréna,  zbývá Diovi ještě  úkol 

zajistit svou vládu trvale. Zde se ukáže jako chytřejší a úspěšnější než Úranos i Kronos – 

neskrývá již své děti do těla matky, ani do těla vlastního, nýbrž do vlastních útrob uzavře 

přímo těhotnou manželku Métis  i s nedonošeným plodem (Theog.  890-900). Dítě, totiž 

66



IV. Země

bohyni Athénu, poté porodí sám, z vlastní hlavy. Syn mocnější otce, jež se měl posléze 

podle věštby Métidě narodit, poté již světlo světa nespatří.

Vidíme zde tedy proces vedoucí od primátu primordiální Matky Země k suverenitě 

Dia,  jemuž se podařilo  zvládnout  i  tyto  prapůvodní  plodivé  síly.  Původně bylo  rození 

doménou  a  zdrojem moci  matek,  nicméně Zeus  našel  cestu,  jak  ho  zvládnout,  jak  ho 

zahrnout do svého nového světového řádu. Role Země se takto jeví dvojznačná: na jednu 

stranu je pevným a neotřesitelným sídlem pro veškeré další božské mocnosti, na druhou 

stranu  je  její  působení  v  kosmogonickém  procesu  především  působením  primordiální 

Matka – zploditelky, která se nestaví na stranu žádného z aktuálních nejvyšších božstev. 

Její jednání směřuje k životu a k prosazení života potomstva,  které z ní vzchází,  proto 

svými  léčkami,  radami  a  nápomocnými  zásahy  pomáhá  posunovat  kosmogonický  a 

theogonický proces vpřed.21 Tato "pokroková" síla se však mění v hrozbu v okamžiku, kdy 

nastoupí na post suveréna Zeus a světový řád se má stabilizovat, ustavit ve své stávající 

podobě. Právě tuto rizikovost vyjadřuje zřetelně epizoda s Tyfónem (Theog. 820-868)

Tyfón  je  posledním  potomkem  Země,  dítětem,  jejž  Země  zplodí  ve  spojení  s 

Tartarem,  svou  vlastní  podsvětní  hlubinou  (různým  rolím  Tartaru  v  kosmogonickém 

procesu se budeme věnovat  později).  Tyfón je potenciálním novým světovým vládcem 

(Theog.  837)  a  přitom strašlivým monstrem,  které  nejvíce  připomíná  Storuké,  prastaré 

obludy z dávné minulosti světa. Souboj mezi Diem a Tyfónem je tedy ještě extrémnější 

podobou boje s Títány,  pro nějž si ovšem Zeus dokázal získat Storuké na svou stranu. 

Tyfón  naproti  tomu,  stejně  jako  Títáni,  nemůže  být  vpraven  do  Diova  řádu  přímo, 

například  přemluvou,  –  musí  být  nejprve  poražen  hrubou silou.  Pasáže  popisující  tyto 

Diovy boje  nesou  celou  řadu  společných  rysů:  oba  zápasy  mají  kosmické  rozměry  a 

zasahují  svět  v  jeho  celku  (srov.  Theog.  693-705  a  839-852),  v  obou  je  odkaz  k 

primordiálnímu kosmickému stavu předcházejícímu Diův řád  ještě  posílen  tím,  že  zde 

figuruje země nerozlišeně jakožto Gaia a zároveň jakožto chthón.22 

21 Srv. Bonnafé 1984: "Considerée en elle-même, celle-ci n'est ni "l'alliée de Zeus", ni "son ennemie". Elle 
est simplement celle qui, dans une alternance perpétuelle, cache et porte sans cesse, puis met au jour, de 
nouveaux êtres. Elle mérite ainsi son titre de "porteuse de vie", mais trouble aussi chaque fois l'équilibre 
et l'ordre du monde." s. 211

22 V Títánomachii  je  to  hořící  a  dunící  Země  skýtající  život  (γαῖα  φερέσβιος),  jejíž  povrch  (chthón) 
působením vedra vře, stejně jako moře a proudy Ókeanu (Theog. 693-695), zatímco rachot je takový, jako 
by se Země (Gaia) a Úranos propadali dolů (Theog.  702-705). V boji s Tyfónem duní Úranos,  Země 
(Gaia) i Tartaros v ní. Země (Gaia) také sténá, zatímco její povrch (chthón), moře i nebe praskají žárem a 
kolem břehů to vře (Theog. 839-849). Když je Tyfón poražen a svržen pod Etnu, jeho matka, obrovitá 
Země (γαῖα πελῶρη), nejen naříká, ale τaké je bezprostředně zasažena: hoří a její tělo se taví, jako když se 
v kadlubu horkem rozpouští cín (Theog. 858-867).
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2.2. Potomci Země
V tomto bodě naší práce se dostáváme k tomu, co tvoří vlastní obsah Hésiodova 

líčení – k potomkům genealogické linie Země, kteří v základních rysech konstituují celek 

světa,  jež  potomstvo  druhé  genealogické  linie  Chaosu  pomáhá  dotvářet  a  hlouběji 

diferencovat. Alespoň stručné představení potomstva Země je jediný způsob, jak toto naše 

až dosud příliš vágní tvrzení naplnit konkrétním obsahem. Potomků Země je mnoho a jde o 

božské  mocnosti  nejrůznějšího  typu  –  bezprostřední  prostorový  význam  hrají  pouze 

někteří.  Nabízelo  by  se  snad  tyto  mocnosti  vyjmout  z  celku  básně  i  z  celku 

kosmogonického  procesu,  ve  kterém figurují,  a  pojednat  je  samostatně.  Domnívám se 

však,  že  takto  by nezbytně  došlo  k hrubému zkreslení  prostorových elementů (které  v 

žádném případě nejsou do kontextu kosmogonického dění zasazeny nahodile), ale zejména 

že bychom se tím zcela připravili o možnost porozumět kosmogonickému procesu a tedy 

také světu v jeho celku. 

Nás cíl v této části práci tedy bude dvojí.  Jednak představíme potomky Země v 

jejich vzájemných vztazích. Omezíme na minimum představení jednotlivých strukturních 

prvků  a  zaměříme  se  na  komplexní  vztažnou  síť,  kterou  Hésiodos  rozestírá  a  která 

představuje základní strukturu kosmu. Umná a hluboce promyšlená kompozice Hésiodovy 

básně nepředstavuje tuto strukturu v systematické podobě, ve které se ji pokusíme nyní 

načrtnout.  Systematizace  rezignuje  na  zachycení  literárních  a  estetických  hodnot 

Hésiodova podání, hrubě obírá působivý text o nikoli bezvýznamnou rovinu souvislostí. 

Jejím prostřednictvím se nicméně pokusíme zvýslovnit vztahy a souvislosti, které v básni 

nejsou v přítomné v prvním plánu, ale tvoří jakési její obsahové pozadí či věcnou náplň. 

Narativní dynamika básnického textu totiž samozřejmě nesleduje tyto věcné vztahy, ale 

vytváří souvislosti vlastní, řídící se literárními zákonitostmi žánru a záměrem básníkovým, 

kterým je zejména pokud možno silný afektivní  účinek jeho slov na posluchače.  Naše 

shrnutí si naopak klade za cíl postavit čtenáři před oči strukturu základních kosmických 

souvislostí  v jejím celku.  V rámci  takto rozestřené sítě  se pak zaměříme na ty božské 

mocnosti,  které  zásadním  způsobem  přispěli  k  prostorové  konstituci  světa.  Těmto 

potomkům,  tedy  těmto  kosmologickým  strukturním  prvkům,  budeme  věnovat  více 

pozornosti a pokusíme se je v rámci předestřené vztažné sítě blíže představit.

Uvedený  postup  by měl  vést  k  tomu,  že  se  vyvarujeme  nepatřičného izolování 

prostorových elementů Hésiodova výkladu a že je budeme pojímat v kontextu, který je jim 
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v  rámci  kosmogonického  procesu  vlastní,  který  k  nim  neoddělitelně  patří.  Základní 

kosmologická dynamika, kterou se zde pokusíme sledovat, je přitom podvojná: jednak jde 

o proces postupného zmnožování a diferenciace božských mocností, které se děje lineárně 

ve větvících se genetických liniích, jednak jde o vytváření vztahů, které tyto linie napříč 

propojují. Zde jde především o manželské svazky božstev, které vytvářejí věcné souvislosti 

a vazby mezi různými kosmickými rovinami či aspekty celku světa. V některých případech 

jde však také, jak uvidíme, naopak o napětí a vztahy protikladnosti, kterými se vůči sobě 

mají někteří potomci odlišných linií.

2.2.1. Potomci samotné Země
Země  s  Tartarem  v  útrobách  nejprve  plodí  sama,  bez  partnera.  Již  jsme  výše 

představovali  roli  Země jakožto primordiální  Matky i  význam Tartaru,  lůna jejího těla, 

který  jakožto  místo  zrodu klíčové  pro  možnost  plození  plní  funkci  jakési  primordiální 

dělohy.  Země je tedy na počátku kosmogonického procesu plně schopna plodit  sama a 

tímto způsobem rodí trojici potomků, která hraje zásadní roli pro ustavení prostoru světa: 

Nebe, Hory a Moře.

2.2.1.1. Úranos
Úranos neboli Nebe (Theog. 126-128) je prvním potomkem Země. Země ho přitom 

rodí jako rovného sobě samé (ἶσον ἑωυτῇ,  Theog. 126). Tento fakt má dvojí význam. Za 

prvé, Úranos je potomkem a zároveň manželem Země – Země bude nadále plodit nikoli 

sama,  ale  ve  vzájemném vztahu  s  ním.  Toto  vyjádření  o  rovnosti  je  však  zároveň  od 

počátku dvojsečné: Země sice plodí Úrana jako sobě rovného, ale hned vzápětí prokazuje 

svou nadřazenost Matky – ploditelky, když rodí další dvě božské mocnosti opět sama, bez 

Úranovy účasti. Úranos pak na oplátku okamžitě, jakmile začne plnit svou roli manžela, 

uplatňuje vůči Zemi své nové mocenské postavení manžela a otce rodiny – potomky, které 

se Zemí zplodí, nenechá vystoupit na světlo, drží je násilím zatlačené zpět do matčina lůna 

a matku samu nechává trpět. Teprve Kronův zásah kastrace nastoluje znovu rovnováhu, 

když Úrana této otcovské a manželské moci provždy zbavuje. Země a Úranos v dalším 

kosmogonickém a theogonickém dění vystupují svorně jako manželé, zejména pak jako 

věštné mocnosti, které mohou svým potomkům pomáhat plánovat a usměrňovat budoucí 

69



IV. Země

dění.  Země si  však přesto svou samostatnou plodivou moc, a tedy i  jistou nadřazenost 

primordiální Matky, zachovává i nadále, jak o tom svědčí například epizoda s Tyfónem. 

Úranos  však  představuje  také  Nebe,  nebeskou  klenbu  a  na  této  rovině  smyslu 

rovnost se Zemí vysvětluje básník přímo, když říká, že Země zplodila Úrana, aby ji kolem 

dokola celou halil, aby ji pod sebou skryl (ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι, Theog. 127). Nebe 

a Země si tedy přesně odpovídají svým rozsahem, svou prostorovou extenzí.  Zrozením 

Nebe je takto ustavena třetí základní prostorová rovina světa: Země, Podsvětí a Nebe. Tyto 

prostorové souvislosti  jsou natolik  významné,  že se jim budeme věnovat  v  samostatné 

kapitole  věnované  Nebi  a  roli,  jakou hraje  vertikalita  v  archaickém řeckém světě.  Od 

počátku je přitom zřejmé, že vertikální rozměr, směřování vzhůru, umožní uchopit, jaké je 

místo božských bytostí uvnitř ustaveného světa. Nejprve jsme se dozvěděli,  že provždy 

neotřesitelným sídlem bohů je Země, výsostně pak bohům bude náležet vrcholek Olympu. 

Avšak nyní, se zrozením Nebe a posunutím úběžníku výšky ještě nad vrcholky hor, má být 

provždy neotřesitelným sídlem bohů právě nebeská klenba (μακάρεσσι θεοῖς ἕδος ἀσφαλὲς 

αἰεί, Theog. 128). 

Aby však mohly být tyto souvislosti náležitě vyloženy, budeme se muset nejdříve 

věnovat podsvětí,  které  je vzhledem k Nebi  původnějším prostorovým konstituentem a 

odkud  veškerá  vertikalita  vychází  či  začíná.  Prostorový  vztah  totiž  odpovídá  vztahům 

genetickým: Země plodí  Nebe sama,  ze svých vlastních útrob.  Vztah mezi  vysokým a 

nízkým i mezi vertikálním rozměrem Země a Nebem bude tak možné tematizovat až poté, 

co  vyložíme  původnější  prostorovou  dvojici:  vztah  mezi  vnitřkem  a  vnějškem,  mezi 

otevřeností povrchu a uzavřeností nitra.

2.2.1.2. Hory
Hory,  které  jsou  dalším  potomkem  Země  (Theog.  129-130),  jsou  samozřejmě 

zasaženy stejnými výkladovými problémy jako Nebe. Podívejme se tedy nyní alespoň na 

jejich  základní  určení  a  poté  na  ty jejich funkční  aspekty,  které  jsou  do  jisté  míry od 

problematiky  vertikální  prostorové  dynamiky  oddělitelné.  Tyto  aspekty  se  netýkají 

bezprostředně celku kosmického kontextu, do nějž jsou hory zasazeny, ale spíše pomohou 

nám osvětlit, jaké funkce hory plní v lidském životě a o jaké místo se tedy jedná v kontextu 

světa obývaného lidmi.
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Hory představují  první  diferenciaci  samotného těla  Země,  první  zurčitění  jejího 

povrchu,  když  rozlehlé  ploše  země  dodávají  vertikální  rozměr,  směřující  a  odkazující 

vzhůru k Nebi.  Nejde o samostatnou božskou postavu,  což je ještě podtrženo středním 

rodem a množným číslem, které je gramaticky charakterizují.23 Země a hory budou i pro 

člověka představovat diferenciovaný, nicméně jednotný a nedílný celek obydleného světa, 

jak  je  to  pěkně  patrné  například  na  sousloví  "prohledat  zem i  hory",  které  Hésiodos 

používá ve smyslu prohledat kdejaký pozemský kout (κατ' ὄρος διζήμενος ἢ κατ' ἄρουραν, 

Op. 428).

K prvnímu určení hor Hésiodos volí tradiční přízviska označující hory za "vysoké" 

(μακρά,  Theog.  129,  stejně  tak  835),  případně  "rozbrázděné  stržemi"  a  "lesnaté" 

(βησσήεντα,  Theog. 130). Hory jsou také, podobně jako Země a Nebe, ihned označeny 

jako místa, kde přebývají bohové. Konkrétně pak jde o Nymfy, bohyně, které přebývají v 

horských soutěskách.24 Z božstev Olympské generace budou později lesnaté horské svahy 

a rokle výsostnou doménou Artemidy, panenské lovkyně, která se prohání v horách se svou 

družinou nymf.25

Pominout  ovšem nemůžeme ani  skutečnost,  že  řada  konkrétních  hor  je  spjata  s 

konkrétní  božskou  postavou.  Zde  je  tradice  velmi  bohatá,  Hésiodos  nicméně  uvádí 

zejména  příklady,  významné  pro  jeho  vlastní  básnický  projekt:  jednak  je  to  Boiótký 

Helikón, hora spojená s Múzami (Theog. 2), jednak Kozí hora nedaleko Lyktu, kde se má 

nacházet místo Diova narození (Theog. 484). Připomenout bychom také měli znovu měli i 

samotný Olympos, výsostné místo spjaté s Olympskou generací bohů a její specifickou 

identitou, jako o tom svědčí i jméno, které této božské generaci náleží. Již jsme viděli, že 

Olympos je horský vrcholek takového významu, že byl zmíněn ihned se vznikem Země. V 

kontextu lidského života pak hory velmi často hrají – ať už jakožto samotné vrcholky, 

horské  svahy,  či  v  horách  ukryté  jeskyně  –  roli  posvátných  míst,  míst  kultu.  Tyto 

souvislosti ještě více rozvineme později, v souvislosti s Nebem a problematikou vertikální 

23 Jak  ještě  uvidíme,  podobnou gramatickou  indikaci  kosmologického  statusu  zvolí  básník  i  v  případě 
Tartaru,  který také uvede na scénu v množném čísle  –  podobně jako hory,  které diferencují  zemský 
povrch  na  vertikální  škále,  podsvětí  spíše  než  k  samostatné  božské  postavě  odkazuje  k  podzemním 
hlubinám, které tvoří lůno Země a diferencují její tělo na vnitřek a vnějšek.

24 K problematice Nymf, včetně míst, kde pobávají, viz Larson 2001
25 V Hésiodových básních hraje  Artemis  jen nepatrnou roli  – kromě jejího přízviska "vystřelující  šípy" 

(ἰοχέαιρα,  Theog.  14,  918) a jejího sesterského vztahu s Apollónem se o ní nedozvíme prakticky nic 
dalšího. Pro vztah Artemis a její družiny k horám, lesům a lovu viz např. homérský Hymnus na Artemidu, 
ale také např. Od. VI, 102 ff.
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dynamiky světa jako celku a role, jakou hraje to, co je "nahoře", v konstituci světového 

řádu.

 Kromě toho však snad nebude od věci tematizovat také další, ryze profánní funkce, 

které  hory  ve  světě  lidského  lidského  života  plní.  Východiskem  nám  bude  homérská 

tradice, konkrétně pestrá paleta homérských přirovnání, které se ukazují jako mimořádný a 

barvitý zdroj informací o vztahu archaického řeckého člověka k horám.26 

Homér k výše uvedeným hésiodovským přízviskům hor připojuje i některá další: 

hory nejsou jen "vysoké" (μακρά, Il. XIII, 18) či "strmící do výše" (ἀκροπόλεα, Il. V, 523), 

ale také "zasněžené" (νιφόεντα, např. Il. XIV, 227, Od. XIX, 338) nebo "stinné" (σκιόεντα, 

Il. I, 157). Sníh je typický atribut hor, protože ve středomoří se horské vrcholky liší od 

přímořských nížin mimo jiné právě tím, že se na nich sníh nějakou dobu udrží, ba dokonce 

ve  značném množství.  Dnešní  Řecko má  i  svá  lyžařská  střediska  –  patrně  největší  se 

nachází jen co by kamenem dohodil z Delf, přímo v srdci Parnássu (nejvyšší bod masívu 

má 2 457 m n. m.). Naopak označení řeckých hor za "stinné" zarazí každého, kdo se někdy 

pokoušel se v nich létě pohybovat. Řecké hory jsou dnes prakticky zbaveny veškerých lesů 

– významnější výjimku představuje jen hornatá peloponnéská Arkádie a severní Řecko se 

svými rozlehlými plochami velmi starých lesních porostů. V archaické době však  horské 

masívy ještě mnohde pokrývají hluboké lesy,27 které jsou domovem mnohé divoké zvěře – 

zejména kanců a jelenů, ale také šakalů a podle Homérova podání dokonce i lvů, kteří se 

příležitostně stahují  s hor a pustoší  osídlenou krajinu.28 Hory jsou takto místem lovu a 

zabíjení – loví  zde divoká zvířata, ale přichází je sem lovit také člověk.29 V horských 

lesích se dále také těží dřevo,30 a to ačkoli jeho doprava do nížin je krajně obtížná31 – zdá se 

tedy,  že  už  ve  staré  době  byly  rozsáhlé  plochy  nížin  odlesněné,  zejména  v  hustěji 

obydlených oblastech z důvodů zemědělského využívání půdy.32

26 Vztahem mezi podobou světa, jak ho představuje mytické a literární podání, a dobovou sociální realitou 
se  zabývá  Buxton  1994.  Buxton  ovšem  chápe  mytický  svět  jako  svět  imaginární,  platný  pouze  v 
narativních kontextech mýtu – jeho případné shody s kontextem skutečnosti, se světem, v němž vypravěč 
i posluchači reálně žijí, jsou v podstatě jen nahodilé konvergence dvou zcela odlišných kontextů. 

27 Hory a lesy se u Homéra vyskytují pospolu velmi často, viz např. Il. XI, 474, XII, 146, XXII, 189, Od. 
13, 351.

28 Il. V, 554, XI, 474
29 Např. Il. XII, 146, XIII, 471, XVII, 282, XXII, 189.
30 Il. XI, 87, XVI, 483, XVI, 634, XXIV, 663
31 Il. XVII, 743
32 Srv. také Osborne 1987.
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K horským svahům se však váže ještě  další,  velmi odlišná lidská aktivita,  a  to 

pastevectví. Pasou se zde ovce, kozy, ale zdá se, že také hovězí dobytek.33 V pastýřských 

dvorcích  žije  uzavřená  a  svébytná  komunita  –  v  bezprostředním  kontaktu  s  horským 

prostředím jsou tito lidé a jejich stáda vystavení bouřím a nepřízni počasí, útokům vlků a 

divokých zvířat, i drzým zlodějům.34 Přesto  však toto lidské společenství, vzdálené živým, 

lidnatým obcím a skryté v srdci divokých hor, nese v homérském podání výrazné afektivní 

hodnoty sounáležitosti, lidského tepla a bezpečného, uzavřeného domova. V jednom zvlášť 

krásném přirovnání Homér evokuje bouřlivou noc, kdy se lodníkům ztraceným na vzdutém 

moři  náhle  zjeví  záře  ohně zapáleného vysoko v horách,  daleko v samotě pastýřského 

dvorce, ohrad a stád, zatímco bezmocnou loď žene vichřice dál a dál na neplodné moře, 

daleko ode všech přátel.35 

V této souvislosti není až tak překvapivé, že navzdory samotě a divočině jsou hory 

jen poměrně zřídka prezentovány jako místo zániku a zmaru. Nejčastěji tomu tak bývá v 

tehdy, kdy básník evokuje ničivé lesní požáry v horách36 – téma známé i z Hésiodova líčení 

Diova  souboje  s  Tyfónem.37 Podobným  směrem  pak  míří  i  pasáže,  kde  se  popisuje 

pustošivé působení vichrů vyvracejících stromy a burácejících podobně, jako když se na 

moře vrhne ničivá bouře.38 O těchto horských vichrech se ostatně zmiňuje i Hésiodos.39 A 

podobně se i Helena namísto svého neblahého osudu dovolává vichru, který jí měl mrštit 

do mořských vln nebo pustých hor a zbavit ji života.40 Jenomže na rozdíl od nestálého, 

nevyzpytatelného a proměnlivého moře, hory navzdory všem těmto pohromám stojí dál, 

pevně  a  neotřesitelně  zakořeněné  v  zemi.  Obraz  této  nepohnutosti  a  stálosti  poskytuje 

přirovnání  trójských héróů připravených hájit  se proti  přicházejícímu útoku k horským 

dubům,  které  nepohnutě  strmí  do  výše,  provždy vzdorují  dešti  i  divokým vichřicím a 

svými velikými, dlouhými kořeny jsou pevně zakořeněné v půdě.41 Hory a nevyvratitelné 

duby, což jsou stromy náležející Diovi, představují tedy obraz, zdvojením ještě posílený, 

zakořeněnosti v pevné zemi, jež je zdrojem stálosti a neotřesitelnosti. V tomto kontextu je 

třeba  rozumět  i  Achilleovi,  když  skládá  svou  velkou  přísahu  při  královském  žezle  a 

33 Il. X, 185, XIII, 571, XVI, 352
34 Il. III, 10, IV, 455, X, 185, XVI, 352
35 Il. XIX, 375 ff.
36 Il. II, 456, XIV, 397, XV, 606, XX, 491
37 Theog. 860, ale srv. také Pindaros, P. III, 37-38.
38 Il. XIV, 397, XVI, 766
39 Op. 510
40 Il. VI, 347
41 Il. XII, 131 ff.
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upomíná, že žezlo či hůl, odznak jednotné královské a soudní moci, pochází z horského 

dřeva, jehož kmen nechalo za sebou v horách.42 V žezlu je tak symbolika ochrany Diova 

řádu zpětně spjata s pevností a nepohnutostí, jak ji vyjadřují horské vrcholky a na nich 

nevyvratitelné stromy, vypínající se k nebesům navzdory veškerému ohrožení.

2.2.1.3. Moře
Moře, které si Země plodí sama (Theog. 131-132), představuje z kosmologického 

hlediska nejen diferenciaci  jejího vlastního těla,  zemského povrchu, ale také svébytnou 

božskou postavu, která posléze právě se Zemí plodí rozsáhlou linii vlastního potomstva. 

Touto genetickou linií Ponta si budeme zabývat později, nyní bude naším tématem právě 

moře ve smyslu rozlehlých vodních ploch, jež pokrývají zemský povrch. Moře takto pojaté 

přitom hraje významnou roli především z hlediska antropologické perspektivy, nejdříve se 

tedy blíže podíváme, co znamená moře pro člověka. Na základě těchto určení však bude 

možné učinit i některé kosmologické závěry, ke kterým se dostaneme v závěru.

Oproti horám, které představují místo krajní a odlehlé, nicméně spjaté se Zemí a s 

pevností,  která  jí  náleží,  je  moře  spíše  opačným  protipólem  těchto  hodnot.  Této 

problematiky jsme se ostatně již dotkli, když jsme zmiňovali homérský obraz kontrastující 

horský pastýřský dvorec s lodí neovladatelně hnanou bouří na širé moře. Tradiční atributy 

moře představují divoké větry, obtížně orientovatelný a ovladatelný pohyb, neustálá hrozba 

smrti a zániku. Hésiodos osobně navíc moře nemá rád – jedním z dokladů, že se člověku 

daří dobře na zemi, je pro něho právě i to, že nemusí vyplouvat na širé moře (Op. 36-37). 

Podle  básníkovy  představy  člověk  vyráží  na  moře  za  obchodem  či  hledáním  nového 

domova zejména z nezbytí, když ho k tomu žene zlá nouze (Op. 635-638, 646-547). Sám 

se také vcelku hrdě hlásí k tomu, že o mořeplavbě neví nic a že jen jedinkrát plul po moři, 

z  Aulidy na  Euboiu  (Op.  650-651).43 Aulis  se  přitom nachází  na  místě,  kde se  ostrov 

Euboia téměř dotýká pevniny – dnes je tu silniční most – a jde tedy o přeplutí jen docela 

uzoučkého mořského kanálu. Jeho následné rady mořeplavcům (Op. 663-694) jsou poté 

plné  chmurných  varování  před  ztrátou  zboží  i  života,  před  divými  větry,  bouřemi  a 

rozličnými nehodami, kterým na tomto proměnlivém živlu nikdy nejde předcházet zcela 

spolehlivě. Opakovaně se pak vrací motiv šťastného načasování: každé dílo si žádá pravou 

42 Il. I, 235
43 Toto prohlášení bývá tradičně vykládané jako programové vyhlášení distance vůči homérské epice, která 

je na cestách po moři naopak založená, viz např. Nagy 1982.

74



IV. Země

chvíli, ale ze všeho nejvíce pak plavba (Op. 641-642). Vystižení této pravá chvíle přitom 

nikdy není jen v rukou člověka – moře je zvláště tím živlem, kde je člověk vydán zcela do 

rukou bohů, Poseidóna či Dia (Op. 666-668).

Tuto v zásadě tradiční tématiku rozvíjí a prohlubuje zejména Homérova Odysseia, 

kterou je možné chápat také jako epos o souboji člověka a lidského důmyslu s nesmírným 

mořem.44 Moře tu figuruje jako tělesné médium přímého uskutečňování Poseidónových 

záměrů  –  či  opačně,  Poseidónova  nevůle  vůči  Odysseovy  nachází  bezprostředně  své 

hmatatelné vyjádření ve způsobu, jakým na něj moře doléhá (např. Od. V, 292-297). Moře, 

jemuž je Odysseus vydán, je v posledku tělem hrozivého boha, který může otřásat i samou 

pevnou zemí (např. h. Pos.). Z hlediska Odysseova představuje pak mořská pláň především 

nesmírně rozlehlou prostoru, která ho zas a znovu dělí od domova a která ho zas a znovu 

hrozí beze stopy pohltit. Když je hrdina držen u Kalypsó, tráví celé dny na mořském břehu 

a  s  pohledem upřeným do nezbadatelných dálav  truchlí  po své  ztracené  vlasti  –  slané 

mořské spousty tu nacházejí svůj protějšek v slzách, v kterých se rozpouští jeho tvář (Od. 

V, 151-158). Když ohromná vichřice ničí jeho vor a strašlivý vichr jím smýká ze strany na 

stranu, myslí na slavnou smrt, které mohl dojí u Tróje, a srovnává ji s bídným zhynutím, 

jaké čeká smrtelníka v mořských vlnách (Od. V, 311-312). Zdůrazněme však především, 

jakým způsobem moře ruší  lidskou schopnost uskutečňovat vlastní  záměry: mnohokrát, 

když už se zdá, že Odysseus se konečně začíná blížit domovu, přichází bouře, rozvrací 

plánovanou  cestu  a  mění  pohyb  člověka  na  moři  v  pouhé  zmatené  a  neovladatelné 

smýkání. Rozhodující bouře u Malejského mysu (Od. IX, 80) takto vyvrhne Odyssea ze 

známého světa a moře se stává prostředím, kde na svých vzdálených ostrovech žijí božské 

či polobožské bytosti.  Odysseova cesta domů se stává mořským putováním po okrajích 

známého  světa,  kde  se  hroutí  známé  lidské  řády  a  kde  permanentní  blízkost  božství 

neustále hrozí záhubou. Z Odysseovy družiny jen on jediný, Athénin chráněnec, doputuje 

44 Odysseovo mořské putování by také bylo možné analyzovat z hlediska dvojznačných lidských vztahů k 
animalitě a k božství, jak jsme je zkoumali výše v kapitole věnované smrtelníkům. Diference, které mýtus 
o  zlatém  věku  a  Prométheovský  mýtus  artikulují  na  časové  škále,  jsou  u  Homéra  vyjadřovány  v 
synchronním prostorovém plánu: božský či  zvířecí  stav zde není prezentován jako lidská prahistorie, 
vzdálená  v  čase,  nýbrž  jako  způsob  života  vlastní  bytostem žijícím na  velmi  vzdálených,  odlehlých 
místech. Oscilace mezi animalitou a božstvím tak v případě Odysseova putování nabývá podoby pohybu 
mezi  různě symbolicky a afektivně obsazenými místy,  jež  obývají  bytosti  více  či  méně vychýlené  z 
běžných lidských standardů, a to buď směrem k božství, se zachováním jistých animálních rysů (jako je 
tomu např. u nymfy Kalypsó, která sice nabízí Odysseovi nesmrtelnost, ale za cenu rezignace na hodnoty 
lidského společenství, které jsou mu tak drahé), nebo směrem k animalitě, se zachováním jistých aspektů 
božských (tak je tomu např. u necivilizovaných Kyklópů, kteří jsou ovšem blízcí chráněnci Poseidónovi). 
Mísení  božského  s  prvky,  jež  by u  člověka  znamenaly propadnutí  zpět  k  animalitě,  je  však  možné 
sledovat i v případě ostatních Odysseových zastavení, viz např. Vidal-Naquet 1981.
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nakonec zpět do svého domova, na vzdálenou Ithaku. Rozhodující  bude přitom pomoc 

Fajáků, kteří jsou jako Poseidónovo vzdálené potomstvo (Od. VII, 54 ff.) výsostně spjati s 

mořeplavbou. Jejich lodě rychlé jako myšlenky (νέες ὠκεῖαι ὡς [...] νόημα, Od. VII, 36) se 

nepohybují s pomocí kormidel, ale lodě samy míří na cíl svou myslí (τιτυσκόμεναι φρεσὶ 

νῆες, Od. VIII, 856). Znají ducha i záměry plavců (νοήματα καὶ φρένας ἀνδρῶν, Od. VIII, 

559) a neohrožené žádným nebezpečím, řítí  se přímo vpřed po mořské pláni,  zahalené 

mlžným oparem (ἠέρι  καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμέναι,  Od.  VIII,  562).  Taková loď Odyssea, 

spícího  spánkem hlubokým jako  smrt  (Od.  XIII,  79-80),  dopraví  do  ithacké  zátoky k 

jeskyni o dvou protilehlých vchodech, z nichž jedním vchází bohové, druhým lidé. (Od. 

XIII, 103-112). Zde hrdina přejde ze zásvětního prostoru zpět do prostoru svého života, ale 

jeho pouť tím ještě nekončí – ostrovní Ithaké nestačí na to, aby zde Odysseus definitivně 

ukončil svůj dlouhý zápas s mořem. Když se po dvaceti letech odloučení znovu uvítá se 

svou manželkou, první věc, kterou jí říká, je prostá: brzy budu muset zase odjet. Odysseus 

totiž díky Teiresiově podsvětní věštbě ví, že musí své nesměrné úsilí celé završit (πάντα 

τελέσσαι, Od. XXIII, 250). Nedojde klidu, dokud nepronikne tak daleko od moře, že lidé 

žijící v těch krajích nebudou znát ani sůl, ani mořeplavbu, ani moře samo (Od. XXIII, 267 

ff.) Teprve tehdy unikne definitivně ze spárů strašlivého moře a bude se moci skutečně 

vrátit domů, aby zde v klidu a nerušeně došel stáří a smrti.45 

Moře také může být označeno jako bezmezné či nevymezitelné – ἀπείριτος (Od. X, 

195), ἀπείρων (Il. I, 350). Vernant a Detienne46 uvádějí slavnou dvojí etymologii tohoto 

výrazu. Privativní alfa je obvykle chápána jako připojená k výrazu πέρας, v epice πεῖραρ, 

značícímu mez, okraj či krajní limit. Ve hře je však také radix per*, od kterého je odvozeno 

sloveso  περάω,  značící  "projít"  či  "procházet".  Podle  jejich  subtilního  výkladu  tohoto 

výrazu  je  moře  označeno  jako  bezmezné  či  nevymezené  pro  nikoli  snad  pro  svou 

nekonečnou rozlehlost (všechny kosmické konstituenty jsou určité, a tedy vymezené), ale 

proto,  že jeho okraje  mohou být člověkem zvláště  v divokých bouřích zakoušeny jako 

nedosažitelné, nekonečně vzdálené, a že cesta po neustále rozvlněném mořském hřbetu je 

vždy nová, unikavá,  nevyzpytatelná.  Mořská hladina brázděná vlnami představuje živel 

nevymezený, protože je bytostně nepevná a neustále proměnlivá. Větry působí, že kdo se 

pohybuje po moři,  nemá svůj pohyb nikdy zcela pod kontrolou.  Uveďme zde na závěr 

45 Tuto poslední Odysseovu cestu detailně analyzuje Purves 2010, ovšem především z hlediska kompozice 
epické básně. Jádro jeho interpretace zní:  "Odysseus’s final journey may also be read generically, as a 
path that will take him far beyond the boundaries of epic geography and poetics. " s. 77

46 Detienne, Vernant 1974. Dále tuto myšlenku rozvíjí Ballabriga 1986.
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výstižnou citaci z Detiennovy studie:  "Pontos: moře jako bezedná šírá pláň, chaotická a 

zcela prostá cest, kterou Řekové nazývali apeiros či apeiritos ne snad proto, že by neměla 

meze či hranice, ale protože jde o rozlohu, kterou nedokážeme přejít (peraó) z jednoho 

konce na druhý, o nepřeklenutelnou prostoru,  kde každá jednou projetá cesta okamžitě 

mizí,  ztrácí  se  z  vodami  ohlazovaného  povrchu,  jež  nikdy  ani  na  okamžik  nezůstává 

tentýž."47

Právě díky této své podobě je moře nedílně spjato také s hrozbou smrti a zániku – a 

nemá tedy skrze  svá určení  daleko k podsvětním oblastem.  Jak uvidíme při  zkoumání 

podsvětí,  za  bezmezné  či  bezedné  bývají  označovány  nejen  hlubiny  mořské,  ale  také 

hlubiny Tartaru.48 Aspekt  nevymezenosti  tedy moře  a  podsvětí  sdílejí,  a  to  na základě 

některých svých blízkých charakteristik. Ačkoli tedy moře vzniká především diferenciací 

zemského povrchu, přece jen mu vlastní také určitá vertikalita (odkaz mořských hlubin k 

hlubinám podsvětním) a je tak plnohodnotným kosmogonickým konstituentem. Na rozdíl 

pod hor, které jsou primárně taktéž diferenciací zemského povrchu a jediná vertikalita jim 

vlastní je směřování k Nebi, Moře bude představovat – patrně právě díky své vazbě na 

podsvětí – též božskou mocnost zakládající vlastní genetickou linii.

2.2.2. Svazek Země a Úrana
 S Úranem Země zplodí tři skupiny potomstva: Títány (Theog. 133-138), Kyklópy 

(Theog. 139-146) a Storuké (Theog. 147-153). Svébytnou skupinu pak představují božstva, 

které  se  zrodila  z  krve,  která  po  Úranově  kastraci  dopadla  na  Zemi:  Erýnie,  Giganti, 

Jasanové nymfy. 

2.2.2.1. Kyklópové a Storucí
Dvě  trojice  Kyklópů  a  Storukých  nepředstavují  mocnosti  významné  z  hlediska 

genetického, hrají však velmi významnou roli z hlediska Diova získání moci a upevnění 

jeho  vlády.  Kyklópové  jsou  ve  všem podobní  bohům,  jen  uprostřed  čela  mají  jediné 

okrouhlé  oko – i  vzhledem ke své další  představují  určitý  mezičlánek mezi  prvotními 

božskými mocnosti  a následným rozením stále individuovanějších božských postav,  jež 

vyvrcholí  v  Olympské  generaci.  Storucí  se  naproti  tomu  vyznačují  zcela  monstrózní 

podobou  –  mají  každý  sto  paží  a  padesát  hlav.  Navzdory  zmíněným atributům,  které 

47 Detienne, Vernant 1974, s. 275
48 Např. Aischylos, Pr. 153-154, Euripidés Ph. 1605.
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upomínají  na starobylost  těchto dávných božstev,  hrají  v hésiodovském pojetí  také tito 

potomci Země a Úrana významnou roli v konstituci Diova světového řádu – tím, že Zeus 

tyto dávné obludy vyvede na světlo a dokáže je zapojit do svého nového řádu, tento řád 

neobyčejně posílí. 

Kyklópové vyrobili blesk a hrom a dali je Diovi poté, co je na radu Matky Země 

vyvedl na světlo z podsvětních hlubin, kam je uvrhl jejich otec Úranos a odkud je jejich 

bratr Kronos nevysvobodil (Theog. 501-506). Blesk a hrom Zeus pochopitelně uplatňuje 

již v boji s Títány a s Tyfónem, ale také mu slouží jako prostředky k udržování nabyté 

vlády, stanou se z nich atributy nového vládce a jeho suverénního postavení. Podobný je i 

případ Storukých,  které  Zeus  pozdvihl  k  plnému božství  a s  jejichž následnou pomocí 

porazil Títány (Theog. 617 ff.). Po vyhraném zápase pak střeží poražené Titány v podsvětí 

a  Briareovi,  nejzdatnějšímu  pomocníku,  Zeus  dokonce  dal  za  manželku  vlastní  dceru 

(Theog. 734-735, 815-819). Takto jsou tedy stará božstva integrována do Diova řádu a z 

potenciálních hrozeb se stávají jeho významnou oporou.49

Kyklópové se vykytují také v homérské tradici, zde ovšem v odlišné podobě, která 

upomíná spíše  na tu  jejich stránku,  která  je  představuje  jako stará  božstva,  jež  stojí  v 

určitém napětí k Diovu kosmickému řádu i k životu smrtelných bytostí ve světě pod vládou 

Olympanů.  Homérští  Kyklópové  jsou  rodově příbuzní  s  obrovitými  Giganty (Od.  VII, 

206),50 vyhubenými pro svou zpupnost (Od. VII, 70). Homér popisuje poměrně detailně 

jejich způsob života v souvislosti s Odysseovým zajetím v jeskyni Kyklópa Polyféma (Od. 

IX, 105 ff.). Tito silní obři neznají žádné obecní uspořádaní, každá rodina je samostatnou 

jednotkou. Ve všem všudy se spoléhají na prozřetelnou péči bohů – nevěnují zemědělství, 

nýbrž země jim sama plodí, co ke své výživě potřebují. Kyklópové se beztak živí převážně 

masitou a mléčnou potravou – chovají ovce a kozy -, a jak je zřejmé z osudu Odysseových 

druhů, příležitostně nepohrdnou ani lidským masem (Od. IX, 183 ff.). Nebydlí v domech, 

nýbrž v horských jeskyních a nevěnují se mořeplavbě. Celkově jsou tu hrubá, násilnická 

stvoření, mezi kterými nepanuje žádná zákonnost a řád (Od. IX, 214-215). Ačkoli však 

nectí Dia a olympské bohy, protože se považují za bytostí ještě mocnější (Od. IX, 275-
49 Richir  1996  si  u  potomstva  Země  a  Nebe  všímá  postupně  narůstající  míry  obludnosti,  od  Ókeana, 

nejstaršího syna, přes různé Títány a Kyklópy, s vyvrcholením u Storukých. Kronos je přitom zhruba 
uprostřed tohoto řetězu a proto je právě on mimořádně vhodný ke kastraci otce – není ani příliš zjemnělý, 
jako jeho starší sourozenci, ale ani příliš monstrózní a tedy vzdálený každému rozumnému plánování, 
jako Kyklópové a Storucí.

50 Příbuzenskými svazky jsou spjati Kyklópové, Giganti a Fajáci. Pravděpodobně přes boha Poseidóna, od 
něhož různým způsobem odvozují svůj původ (Fajákové a Giganti, Od. VII, 54 ff.) – Kyklóps Polyfémos 
je přímo Poseidónovým synem (Od. IX, 519).
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276), jsou to chráněnci Poseidónovi, od kterého odvozují svůj původ. Tímto uspořádáním 

svého života odkazují k prehistorickému stavu smrtelných bytostí, které obývaly svět ještě 

před ustavením Diovy suverénní vlády. Tyto souvislosti přijdou ještě ke slovu později, až 

se budeme zabývat prehistorií smrtelných lidí a jejich proměňujícím se způsobem života.

2.2.2.2. Títáni
Generace  Títánů  představuje  genealogicky  nejvýznamnější  skupinu  potomstva, 

straší než Kyklópové a Storucí. Celkem jde o dvanáct bohů (Theog. 133-138), z nichž pro 

naše vlastní téma budou podstatní jen někteří. Nejprve se tedy zrodilo pět synů: Ókeanos, 

Koios, Kreios, Hyperíón, Íapetos. Poté šest dcer: Theia, Rheia, Mnémosyné, Foibé, Themis 

a Téthys. Řadu pak uzavírá nejmladší syn Kronos, nejstrašlivější z dětí. Títáni jsou nejprve, 

jako  všichni  Úranovi  potomci,  skryti  zpět  v  lůně  matky  Země  (Theog.  154-157).  Po 

Kronově zásahu proti otci si však získají své místo na světě a plodí další potomky.

2.2.2.2.1. Ókeanos a Téthys
Nejstarší syn pojme za manželku nejmladší dcera plodí spolu početné potomstvo, 

vesměs spjaté především se sladkou vodou a říčními toky (Theog. 337-370): o tři tisíce 

synů  a  stejný  počet  dcer.  Synové  představují  řeky,  proudící  po  zemském  povrchu. 

Vzhledem k jejich množství básník vypočítává jen některé, zvláště významné. Smrtelníku 

je těžko znát veškeré říční toky a jejich jména, upozorňuje básník, nicméně ti, kdo jim 

bydlí na blízku, své lokální řeky vždy dobře znají. Stojí za zdůraznění, že řecké řeky zcela 

v souladu s touto hésiodovskou tradicí vždy nesou mužská jména a váží se s nimi výrazně 

maskulinní  afektivní  hodnoty.51 Zde  může  být  pěkným  příkladem  známý  Homérův 

Skamandros,  nejmohutnější  řeka  na  Trojské  pláni,  vlévající  se  do  moře  nedaleko 

Hellespontu:  rozlícen  Achilleovým řáděním a  množstvím mrtvol,  kterými  se  plní  jeho 

proud, rozhodně se vstoupit osobně do zuřící bitvy. Povstane proti hrdinovi a pustí se s ním 

do lítého boje.  Zasáhnout  musí  Héra a  Héfaistos,  který na pokyn bohyně běsnící  řeku 

zvládne za pomoci ohně a žáru (Il. XXI, 214 ff.).

Hésiodův výčet řek je pro naše vlastní téma velmi důležitý. Je totiž vypracován tak, 

aby poměrně rovnoměrně pokrýval celek obydleného řeckého světa,  přičemž jednotlivé 

51 Výjimky samozřejmě existují,  jakkoli nejsou četné.  Uveďme alespoň arkadskou řeku Nedu – Nymfu, 
která  pečovala  o  nově  narozeného  Dia.  Feminní  určení  této  řeky  vysvětluje  působivá  topografická 
zvláštnost, která se na jejím toku nalézá.
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řeky v něm figurují jako odkazy na jeho konkrétní oblasti. Pokusíme se teď tedy o stručné 

zmapování této říční vztažné sítě.

Maiandros, řeka, která dala jméno meandrům a zákrutům, teče v Íonii, vlévá se do 

Egejského moře nedaleko Mílétu – pramení ovšem podstatně více na východě, ve Frýgii. 

Do stejné oblasti spadá také Hermos a Kaíkos. Sangarios pramení také ve Frýgii, vlévá se 

nicméně  do  Černého  moře  –  můžeme  se  s  ním  tedy  posunout  dále  na  sever,  k  řece 

Parthenios, která protéká Paflagonií a vlévá se taktéž do Černého moře. Dále na východ se 

dostáváme s řekou Fásis, která teče na nejvýchodnějším pobřeží Černého moře, do něhož 

se vlévá nedaleko Kolchidy, proslavené zlatým rounem. Nesmíme však přeskočit Tróadu, 

která je v Hésiodově výčtu hojně zastoupena. Nejvýznamnější je samozřejmě Skamandros, 

ale jmenovány jsou i mnohé další: Simoeis, Heptaporos a nejspíše i Rhésos jsou přítoky 

Skamandrovy, Rhodios teče východně od Skamandru, Aisépos se vlévá do moře nedaleko 

Hellespontu a východně od něj se nachází tok Gréníka. 

Severovýchodní  Řecko  zastupuje  především  thrácký  Strýmón,  vlévající  se  do 

Egejského moře mezi dnešním poloostrovem Chalkidiki a ostrovem Thasos, a poněkud 

východnější Nessos a nepříliš významný Ardéskos. Nelze však opomenout Istros, mohutný 

Dunaj  rozlehlých  skythských  plání,  který  už  odkazuje  ke  krajinám  ztrácejícím  se  v 

mytickém oparu okrajů obydleného světa. 

To  Eridanos  bývá  označován  za  řeku  vyloženě  mytickou  –  za  pustý  výmysl 

nějakého  básníka  ji  označuje  už  Hérodotos  (III,  15).  Pozdní  mytografické  zdroje  ji 

lokalizují na mytický dálný sever, přesněji na severozápad, do kraje bájných Hyperborejců, 

a uváděna bývá také jako zdroj jantaru.52 Pokud zde ovšem Hésiodos nemá na mysli říčku 

Eridanos v blízkosti Athén, kterou zmiňuje jedna (pseudo)Hyginova bajka53 a kterou se 

před pár lety skutečně podařilo objevit a následně revitalizovat při stavbě athénského metra 

–  drobný  potůček,  už  od  staré  doby  skrytý  v  umělém  tunelu,  protékal  skrz  agoru  a 

Kerameikos a dnes kolem něj prý žije nezanedbatelná populace místních želv.54

Centrální Řecko zastupuje nejprve Péneios, nejvýraznější řeka thessalské pláně, a 

Haliakmon, mohutná makedonská a thessalská řeka, protékající v blízkosti Olympu. Dále 

na jih nás vedou Acheloios a Euénos, řeky tekoucí v Aitólii, oblasti centrálního Řecka na 

sever od Korintského zálivu. Překročíme-li poté Korinstký záliv směrem na jih, dostáváme 

52 Ovidius, Proměny II, 367 ff., Apollonios Rhódský, Argonautika IV, 597 ff. 
53 (pseudo)Hyginus, Fabulae, 14
54 Eridanos, the river of ancient Athens : Archaeological guide 2000
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se na Peloponnésos. Zde je hlavní řekou přes sto kilometrů dlouhý Alfeios, který pramení v 

srdci Arkádie,  protéká nedaleko Olympie a vlévá se do Iónského moře.  Ládón je další 

arkadská řeka, přítok Alfeia, která pramení přímo v masivu Hermovy hory Kylléné. 

Výčet pak dobře můžeme ukončit Nilem, výjimečným egyptským tokem, jediným, 

který reprezentuje Lybii (Afriku) a odkazuje k divům Egypta a k dalekému jihu, kde se v 

mytickém  oparu  dálných  krajin  jihovýchodních  Aithópů  ztrácejí  prameny  této 

podivuhodné řeky. 

Dcery  Ókeanovy  pak  představují  bohyně-Nymfy  (Theog.  346-366),  spjaté  se 

sladkými  prameny  a  obecně  zdroji  vody,  včetně  například  mraků  přinášejících  déšť.55 

Podle Hésiodova podání jsou však rozptýleny i v hlubinách slaného moře – význam tohoto 

tvrzení  vyvstane  zřetelněji  vzápětí.  Jejich  jména  tradice  různě  obměňuje,  ale  zůstává 

obecný význam prospěchu, který přinášejí lidem, líbeznosti a laskavosti.56 Ókeanovny hrají 

v Hésiodově básni také významnou genealogickou roli – velmi často slouží jako spojnice 

propojující linii Ókeana s dalšími genetickými liniemi. Tak se například Klymené stane 

manželkou  dalšího  Títána  Íapeta  a  matkou  potomků,  kteří  budou  působit  jako  určitá 

protiváha Diova řádu: Atlanta, Prométhea, Epiméthea a Menoitia.

Zvláště  významné  jsou  však  ty  z  Ókeanoven,  které  naopak  sehrají  úlohu  v 

upevňování Diovy vlády. Z tohoto hlediska je důležitá především Métis ("Rozumnost") – 

hrozbu syna silnějšího otce, který se z ní měl zrodit, Zeus zvládne spolknutím manželky, 

což mu dá jasný vhled do toho, co je dobré a co špatné (Theog. 886 ff.). Eurynomé je také 

jednou z Diových družek,  stane se matkou Charitek, které představují další  stádium na 

cestě integrace primordiálního Erota do Diova řádu (Theog. 908 ff.). Z tohoto hlediska je 

podstatná také Styx, jež sice není přímou Diovou manželkou, ale jejíž synové Moc a Síla 

všude doprovází Dia jakožto jasné atributy jeho suverénního postavení (Theog. 386 ff.). 

Ókenaovna  Styx  jakožto  podsvětní  řeka  nese  také  význam  prostorový,  tomu  se  však 

budeme věnovat až při zkoumání podsvětí. 

Nyní ovšem zbývá ještě sám Ókeanos, božstvo pro prostorovou konstituci  světa 

mimořádně významné. Ókeanos představuje podle Hésiodova obrazu stříbřitý vír,  jehož 

devět dílů ovíjí kolem dokola Zemi i širou rozlohu moře. Desátý díl se pak odděluje od této 

"svaté  řeky",  protéká pod rozlehlou zemí skrz černou noc a  posléze tryská ze skály v 

podobě přísežných vod Stygy (Theog. 787-792). Ókeanos je v archaické tradici mohutnou 

55 Aristofanés, Nub. 264 ff.
56 Srv. například Klymené – Sláva, Plútó – Bohatství, Telestó – Úspěch, Tyché  – Štěstí atd. 
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řekou, která dokola obkružuje celou Zemi a vymezuje tak její hranice. Představa Ókeana, 

který "proudí uzavřen sám do sebe" (ἀψόρροος. Il. XVIII, 399, Od. XX, 65), je tedy úzce 

spjata s představou okrouhlého disku země.  Homér tuto představu zachycuje na slavném 

Achilleově štítě (Il. XVIII, 607), Hérodotos existenci Ókeana kritizuje jako neprokázanou 

domněnku (Hist.  IV,  8)  a  kruhové Zemi  se  jakožto  protiřečící  zkušenosti  přímo směje 

(Hist.  IV, 36).  Hésiodos však podle všeho zcela sdílí  homérský obraz.  Jeho tvrzení,  že 

Ókeanos ovíjí dokola "Zemi i širé moře" upomíná na homérské vyjádření, že Ókeanos je 

zdrojem veškeré vody, sladké i slané: všechna moře i všechny řeky a prameny (Il. XXI, 

195-197). Hésiodos právě tuto skutečnost vyjadřuje svým genealogickým jazykem, když 

řeky a prameny označuje za Ókenaovy potomky a když některé z Ókeanoven situuje i do 

mořských hlubin.

Právě toto pojetí Ókeana jako zdroje veškeré vody snad může být v jádru některých 

homérských náznaků, že Ókeanos a Téthys jsou prapůvodními rodiči, z nichž vzešlo vše 

ostatní.  Nejprůkaznější  místo představuje přitom homérské označení Ókeana jako toho, 

"od  něhož  pochází  vznik  všeho"  (ὅς  περ  γένεσις  πάντεσσι  τέτυκται,  Il. XIV,  246). 

Aristotelés je – pokud je mi známo – první, koho napadne vzít toto ojedinělé vyjádření 

velice vážně a spojit jej s údajným přesvědčením Thálétovým, že vše povstalo z vody (Met. 

I,  3, 983b27). Blíže Hésiodovým intencím je však umírněnější interpretace, podle které 

Ókeanos  a  jeho družka  představují  přechod od  primordiální  kosmické  fáze,  vyznačené 

plozením  samotné  Země,  k  pozdějším  fázím  charakterizovaným  sítí  manželských  a 

rodinných vztahů. Ókeanos a Téthys představují první pár, která má "běžné", dvoupohlavní 

rodiče – v theogonickém procesu jim předchází (kromě Chaosu a jeho potomků) jen Země 

s Tartarem a potomci vzešlí z jejího samoplození: hory, Moře a Úranos.57 V tomto smyslu 

pak lze vykládat střízlivější Homérovo označení Ókeana a Téthys za "rodiče bohů" (Il.  

XIV, 200) – lze je přeneseně chápat jako "rodiče" ve smyslu prvních skutečných božských 

osob, které veškeré další předcházejí.58 

Pokud  jde  o  kosmogonickou  funkci  Ókeanu,  stojí  zejména  za  povšimnutí,  že 

hranice pevné Země zde tvoří živel bytostně nepevný, jehož základní charakteristikou je 

plynutí  a  tekutost.  Vymezení  stabilní  Země  prostřednictvím  tekoucího  proudu 

57 Takto interpretuje Hésioda Platón, Crat. 402b, Tim. 40d-e. 
58 K této interpretaci se nakonec kloní i Kirk, Raven, Schofield 1957.
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koresponduje s tím, že základní topografická určitost světa odkazuje k mezní neurčitosti, 

nestálosti při jeho okrajích.59

Ókeanos je dále nejen významným předělem v toku lineárního theogonického a 

kosmogonického  pohybu,  ale  představuje  sám  o  sobě  pohyb  kruhový,  je  prvotním 

vyjádřením  cirkularity.  To  ho  činí  jakýmsi  zrcadlem  nebeských  pohybů  –  Ókeanos 

představuje protipól nebeské klenby, po kterém se Slunce pohybuje v noci, když není vidět 

nahoře na obloze. Těmto souvislostem se budeme věnovat později v souvislosti s oblohou 

a nebeskými tělesy. Nyní pouze uveďme, že tento obraz je významným doplněním výše 

uvedeného – v souladu s Hésiodovým vyjádřením, že Ókeanos nejen obtéká Zemi,  ale 

minimálně část jeho vod se pohybuje i pod ní, musíme vzít v potaz také tuto podsvětní či 

noční stránku Ókeana – okeanické kroužení představuje pohyb skrytý pohledu smrtelníků, 

Ókeanos je vždy za horizontem viditelnosti.

2.2.2.2.2. Hyperíon a Theia
Právě tato dvojice plodí potomstvo spjaté s oblohou – Hyperíon je doslova "ten, 

kdo se nachází nad". Z něho se rodí nebeská tělesa (Theog. 371-382), především Slunce a 

Měsíc, ale také Éós, bohyně přinášející úsvit, zvaná také "ráno zrozená" (Ἠριγένεια). Ta 

posléze rodí veškeré ostatní hvězdy zářící na nebi, jejichž otcem je Astraios, "hvězdnatý". 

Těmto  božstvům se  budeme blíže  věnovat  až  při  zkoumání  nebe,  kam svou  povahou 

náležejí. Z těchto rodičů pocházejí také pravidelné větry Boreás, Zefyr a Notos, kterých se 

taktéž ještě dotkneme později.

Manželské spojení Éós pak zajišťuje, že Hyperíonova linie není v genealogickém 

smyslu izolovaná: Astraios, otec hvězd, je syn Títána Kreia a Pontovy dcery Euribié. 

2.2.2.2.3. Kreios a Eurybié
Dvojice spíše okrajová, plnící spíše genealogickou roli. Kromě toho, že již samo 

toto spojení zajišťuje propojení Títánské linie s linií Ponta (Kreios je první z Títánů, který 

nepojímá za manželku svou sestru, nýbrž dceru Ponta a Kéto), vzchází z tohoto svazku 

synové, jejichž hlavní funkcí, jak se se zdá, je být manželi významnějších manželek či otci 

významnějších dcer: Astraios, Pallas a Persés. Již jsme se zmiňovali o Astraiovi, který je 

manželkou  Zory  a  otcem  hvězd.  Zmínili  jsme  taktéž  Pallanta,  který  je  manželem 

59 Srv. Platónův postřeh, že když Homér činí Ókeana a Téthys rodiči bohů, tvrdí tím jinými slovy, že vše se 
zrodilo z plynutí a z pohybu (Tht. 152e).
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Ókeanovny Styx  a otcem Diových pobočníků Moci  a Síly.  Persés pak přijde ke slovu 

vzápětí, jako manžel Asterie a otec Hekaté.

2.2.2.2.4. Koios a Foibé
Zvláště z hlediska našeho zkoumání prostoru světa jde opět o dvojici okrajovou. 

Přesto však musíme zmínit, že právě z tohoto svazku se rodí Létó, budoucí matka Apollóna 

a Artemidy, a Asterie. Sňatek Asterie s Persem pak zajišťuje, že ani tato krátká linie není v 

genealogickém smyslu izolovaná – Persés byl jmenován již výše jako syn Títána Kreia a 

Pontovy dcery Euribié. Z tohoto sňatku také vzchází bohyně Hekaté, která představuje v 

Hésiodově  pantheonu  významné  božstvo  –  básník  jí  věnuje  rozsáhlý  hymnický  pasus 

(Theog. 411-452).

Hekaté  je  jediné  dítě  svých  rodičů  a  básník  jí  připisuje  mimořádné  širokou  a 

pestrou sféru působnosti. Z našeho hlediska je podstatné zejména to, že Hekaté představuje 

významný  prvek  kontinuity  mezi  řádem  starých  títánských  božstev  a  novým  řádem 

Olympanů. Hekaté je opakovaně vzývána jako ta, která má podíl na poctách veškerých 

bohů, kteří se kdy zrodili ze Země a z Úrana. Má svůj úděl na zemi, na moři i na nebi – její 

působnost tedy pokrývá celek světa. Zeus na jejím původním postavení, které získala spolu 

s ostatními starými títánskými božstvy, nezměnil ani to nejmenší – starý úděl potvrdil, ba 

naopak  ještě  přidal  vlastní  pocty.  Hekaté  tak  (společně  se  Styx  a  některými  dalšími 

božstvy,  například  Storukými)  zajišťuje,  že  přechod mezi  starým a  novým řádem není 

upadnutím  do  chaotického  stavu  bez  jakéhokoli  řádu  –  navzdory  bojům  kosmických 

rozměrů jsou zde  významné momenty kontinuity a  návaznosti  a  Diův světový řád tak 

představuje nejen předěl, ale také organické pokračování předchozího kosmického stavu.

2.2.2.2.5. Íapetos a Klymené
Íapetos je druhý z Títánských bratrů, který nepojímá za manželku svou sestru – 

svým sňatkem s Ókeanovou dcerou Klymenou zajišťuje propojení Títánské linie s linií 

Ókeana. Tato dvojice je podstatná zejména pro potomky, které plodí (Theog. 507 ff.) – 

zpupného  Menoitia,  vychytralého  Prométhea,  zpozdilého  Epiméthea  a  neohroženého 

Atlanta. Jde vesměs o božstva, která představují protiváhu, či přímo hrozbu Diovu řádu. Z 

hlediska  nástupnického  mýtu  jsou  vedle  Krona  patrně  nejvýraznějšími  reprezentanty 

Títánů  jakožto  Diových  protivníků,  jakožto  starých  božstev,  se  kterými  se  musí  nový 
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vládce světa vypořádat – částečně hrubou silou, částečně větší pronikavostí svého rozumu. 

Také Homér jmenuje právě Íapeta spolu s Kronem jako Títány, kteří jsou navěky vězněni 

na  krajích  země,  hluboko  v  Tartaru  (Il. VIII,  479).  Ačkoli  jeho  synové  se  přímému 

uvěznění  vyhnou,  v  rámci  nového  Diova  řádu  budou  jen  obtížně  hledat  své  místo  a 

nakonec skončí kdesi při krajích strukturovaného světa.

O Menoitiovi  toho víme jen velmi málo – Zeus ho pro jeho nestoudnou drzost 

zasáhl bleskem a navždy poslal do podsvětní temnoty (Theog. 514-516). Snad byla oním 

rozhodujícím ohavným činem pomoc, který poskytl podsvětnímu obru Géryoneovi, když 

mu Diův syn Héraklés přišel ukrást krávy ze slavného stáda60 – těchto souvislostí se ještě 

dotkneme dále v souvislosti se zkoumáním podsvětí.

Bratři  Prométheus  a  Epimétheus  hrají  velice  významnou  roli  v  ustavení  života 

lidských bytostí. Již výše při zkoumání nástupnického mýtu jsme si všímali, že Prométheus 

je vychytralý bůh, který mistrovsky ovládá umění šalby – stejně jako Kronos je to však 

také bůh úskočný, doslova "s pokřiveným rozumem" (ἀγκυλομήτης,  Theog. 546), a tato 

jeho títánská lstivost oproti Diově prozřetelné rozvaze (Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς, Theog. 

545, 550, 561) neobstojí. Prométheus se usilovně snaží pomáhat smrtelnému pokolení, ale 

jeho aktivní zásahy ve prospěch lidí vyznívají nakonec vždycky dvojznačně. Zajistí sice 

lidem lepší část obětního masa (Theog. 535-557) a daruje jim oheň (Theog. 565-569), který 

představuje podle Aischylova podání vstupní bránu k veškerým kulturním dovednostem 

(Pr. 254). Diova prozřetelnost však toto zvýhodnění ihned vyváží stvořením ženy a na ní 

navázaným  novým  způsobem  života  lidského  pokolení:  zatímco  dříve lidé  žili  bez 

jakýchkoli zel, bez práce i nemocí (Op. 90-92), nyní si člověk musí chleba, dříve dostupný 

bez námahy  (Op.  42-47),  vydobývat  vlastní  tvrdou prací.  Žena a  s  ní  související  nový 

způsob života představují počátky mnohých zel,  která na lidské pokolení krutě doléhají 

(Op. 94-95).

Tato  jednostranná  tvrzení  budeme  později  dále  diferencovat  při  zkoumání 

antropologických otázek.  Nyní  nám však toto stručné shrnutí  umožní  uchopit  lépe roli 

Epiméthea,  Prométheova   pomýleného  (ἁμαρτίνοος,  Theog.  511)  bratra.  Podle  tohoto 

přízviska je Epimétheus doslova ten, kdo chybuje ve své mysli, a také jeho jméno značí 

"Pozdě přemýšlející". Obojí se zdá stát v přímém protikladu k Prométheovi, jehož jméno 

značí "Myslící dopředu". Avšak z výše uvedené úvahy o skutečné povaze Prométheova 

60 Podle  Apollodóra  varoval  jakýsi  Menoités  (snad  varianta  hésiodovského  jména  Menoitios)  obra 
Géryonea, že Héraklés přichází (Bibliotheca II, 108).
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títánského rozumu spíše  vyplývá,  že  Epimétheus  představuje  v  jistém smyslu  bratrovo 

alter  ego –  je  krystalickým  vyjádřením  nedostatečnosti  títánských  zámyslů  a  z  ní 

plynoucího faktu, že títánská rozvaha nad Diovými prozřetelnými záměry nemůže vyhrát. 

Právě to je vlastním obsahem příběhu, podle kterého Zeus poslal Pandóru, první ženu, do 

domu Epimétheova. Ten si, snad oslněn její krásou, neuvědomil (οὐδ' ἐφράσατο, Op. 85-

86),  že přestupuje Prométheovo preventivní doporučení nepřijímat  od Olympanů žádné 

dary. Ženu přijal a teprve až když měl zlo pod střechou, pochopil, co se stalo (ὅτε δὴ κακὸν 

εἶχ', ἐνόησε, Op. 89).

Zbývá nám ještě zmínit nejstaršího syna Atlanta, který plní mimořádně významnou 

kosmickou funkci – vlastní silou drží Nebe nahoře nad Zemí (Theog. 517), jak velí nutnost 

(ὑπ' ἀνάγκης, Theog. 517) a úděl přidělený moudrým Diem (ταύτην [...] μοῖραν ἐδάσσατο 

μητίετα Ζεύς, Theog. 520). Této funkci se budeme detailněji věnovat později v náležitém 

kosmologickém kontextu.  Nyní  však máme dobrou příležitost  poukázat  na vztah,  který 

panuje mezi Atlantem a Prométheem. Hésiodos je totiž představuje jako božstva stojící ve 

vzájemné protiváze. Atlantův úděl je tvrdý,61 jde o nekončenou dřinu kdesi na západním 

konci  světa  (Theog.  518),  přesto však tato  božská mocnost  plní  konstruktivní funkci v 

rámci  kosmického  řádu  –  důraz  je  kladen  na  Atlantovu  sílu  a  neúnavnost,  se  kterou 

vykonává  svůj  úkol  (Theog.  519).  S  tím ostře  kontrastuje  hned  vzápětí  uváděný  osud 

Prométheův, který je za svou neschopnost podřídit vlastní pokřivený rozum nové Diově 

moudrosti spoután tuhými pouty, probodnut hrotem uprostřed těla a vydán napospas orlovi, 

který mu den za dnem užírá nesmrtelná a stále znovu dorůstající játra (Theog. 521-525). 

Zatímco žena seslaná na lidské pokolení je vyvážením prométheovských výdobytků, toto 

je skutečný trest  za krádež ohně. Obojí činí  z Prométhea skutečnou tragickou postavu: 

nejen že se dočká odplaty za své nerozvážné činy, páchané v částečné zaslepenosti,  ale 

díky Epimétheovu opomenutí  navíc v důsledku uvrhne zhoubu i  na ty,  kterým usiloval 

pomoci.  Aischylos  se  tohoto  motivu  chopí  ve  své  prométheovské  trilogii  –  jediná 

dochovaná hra,  Upoutaný Prométheus, je pro nás významná z  toho důvodu, že doplňuje 

prostorovou lokalizaci Prométheova trestu a rozehrává vzájemné vztahy mezi Atlantem a 

61 Proč byl Atlas takto "potrestán" Hésiodos výslovně neuvádí. Jen jeho přízvisko κρατερόφρων (Theog. 
509) značí až nebezpečnou chytrost. Na ni snad odkazuje také homérské podání, podle kterého je Atlas 
"zhoubné mysli" (ὀλοόφρων) a jsou mu důvěrně známa všechna tajemství mořských hlubin (Od. I, 52). 
Podle  pozdního  (pseudo)Hygina  byl  pak  Atlas  vůdcem  Títánů,  kteří  se  vzbouřili  proti  Diově  vládě 
(Fabulae, 150).
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Prométheem také na prostorové rovině. Či jinak řečeno, dává oběma títánským protipólům 

kosmické prostorové vyjádření.

Zatímco Atlas je tradičně umístěn na dálném západě a situován do podsvětí (Theog. 

746), místo Prométheova trestu je u Aischyla představeno hned na začátku jako vysoká 

hora v liduprázdné pustině kdesi v kraji Skythů, tedy daleko na východě (Pr. 1-6). Zatímco 

Atlas se  nachází v podsvětní temnotě, nedaleko domu Noci a poblíž Hesperidek, nymf 

večera a stmívání, Prométhea situuje Aischylos na vysokou výspu, vydanou ničivému žáru 

slunečních paprsků (Pr. 22-25). Prométheus sám ostatně vzpomíná osudu ostatních Títánů, 

uvězněných  hluboko  v  podsvětí  (Pr.  221-223),  a  také  svého  bratra  Atlanta  daleko  na 

západě (Pr. 350) a vyjadřuje přání být raději taktéž svržen až hluboko pod zem, než viset 

takto  ve výšce  jako hříčka  větrů  (Pr.  152-159).  Mimořádně působivá  je  však zejména 

centrální  pasáž  (Pr.  399-435),  v  níž  chór  opěvá  velikost  Prométheova  utrpení  výčtem 

všech, kterých se jeho utrpení dotýká – naříkají pro něj nesmrtelní bohové i smrtelní lidé 

napříč celým obydleným světem, od východu na západ.  Nad Títánovým utrpením však 

bouří také moře, tříštící se o srázy vysokých hor, lkají říční proudy, ba duní i samotné 

hlubiny podsvětí. Prométheovo utrpení za spáchané činy tak nabývá skutečně kosmických 

rozměrů i významu. To je ještě zdůrazněno srovnáním s Atlantem, držícím Nebe a Zemi: 

chór ho uvádí jako jediného z Títánů, jehož osud snese srovnání s osudem Prométheovým 

(Pr. 425-430). Podobně jako Prométheův osud je spjat s trýznivým Diovým orlem, jež mu 

sžírá  tělo  (Theog.,  523-525,  Pr.  1021-1024),  Atlas  naproti  tomu  má  blízko  nejen  k 

Hesperidkám, ale také k obrovskému hadu, který střeží jejich zlaté ovoce. S dalším osudem 

obou títánských postav je pak nedílně spjat Diův syn Héraklaés:  je to právě on, kdo v 

souladu s Diovou vůlí zabije hrozného orla a zbaví Prométhea jeho utrpení (Theog. 526-

531, v narážkách též  Pr. 1026-1029). Také se však vydává do podsvětí pro zlaté ovoce 

Hesperidek,62 při  kteréžto  příležitosti  podle  některých  podání  zabije  strážného  hada  v 

západní zahradě.63 Také Atlanta  měl  Héraklés vysvobodit  od jeho úmorné dřiny – buď 

pouze  dočasně,  než  mu  Títán  přinesl  zlaté  ovoce,64 anebo  snad  dokonce  navždy, 

vybudováním sloupů, takže Títán propříště nemusí nést celou váhu Nebe na svém vlastním 

těle.65

62 Již u Aischyla - v jednom z fragmentů z  Odpoutaného Prométhea vysvětluje Prométheus Hérakleovi 
cestu na dálný západ (Nauck fr. 109)

63 Např. Apollonios Rhodský, Argonautica IV, 1390 ff .
64 Např. Apollodoros, Bibliotheca II, 119-120 
65 Takto je možné interpretovat homérské podání, podle kterého Atlas nese  nikoli přímo Nebe, ale nebeský 

pilíř (Od. I, 52-53) a Pindarovo tvrzení, že Atlas sice stále nese Nebe, ale že Zeus přece našel cestu, jak 
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Upoutaný  Prométheus  a  Atlas  tedy  představují  dva  velké,  vzájemně 

komplementární  títánské  osudy,  které  zosobňují  dvojici  opačných  světových  mezí  či 

protilehlých krajních pólů univerza – dálný Východ a Západu,66 v jejich vzájemné polární 

souvislosti, provázanosti a jednotě. Atlas či později jeho pilíř, ukotvený v podsvětí, stejně 

jako  vysoká  hora,  na  jejímž  vrcholu  je  Prométheus  přikován  pouty  a  ostrým hrotem, 

představují také oba svého druhu "nebeské sloupy", které  zhmotňují základní kosmickou 

axis  mundi,  středovou osu rozvrhující  vertikálně uspořádaný celek světa,  rozpínající  se 

mezi podsvětními hlubinami a nebeskou výší.  Kosmické souvislost tří základních rovin 

univerza  přitom,  jak  jsme  viděli  výše,  artikulují  ze  vzájemně  opačných  a 

komplementárních  hodnot  hlubokého  a  vysokého,  temného  a  světlého,  podsvětního  a 

nebeského. V případě Atlanta budeme mít ještě možnost se na jeho centrální kosmické 

postavení i na jeho umístění na okraj světa podívat blíže při zkoumání podsvětí. 

2.2.2.2.6. Kronos a Rhea
Potomstvo Krona a Rhey představuje  Olympskou generaci – božstva,  která pod 

vládou Diovou ustaví nový světový řád. Není možné a vzhledem k souvislostem, které 

sledujeme, ani nezbytně nutné, se všem těmto bohům věnovat v takovém rozsahu, který by 

si zasloužili. Omezíme se tedy pouze základní genealogické vztahy, které je poutají, a na 

vytčení skutečností, které mají přímou kosmologickou či prostorovou relevanci.

Nejprve se takto zaměříme na první generaci Olympanů, kterou představují přímí 

potomci Krona a Rhey. Spadá sem šestice potomků, konkrétně tři dcery – Hestia, Déméter 

a Héra – a tři synové – Poseidón, Hádés a Zeus. Poté se jen stručně a pro úplnost dotkneme 

dalších olympských božstev, náležejících do dalších generací. 

2.2.2.2.6.1. Hestia, Déméter, Héra
Hestia  je  první  dítě  Kronovo  –  jako  taková  byla  první  spolknuta,  ale  poslední 

vyvrhnuta a je tedy olympskou bohyní nejstarší i nejmladší. Z tradice je známá jako první 

panenská bohyně, která odmítá sňatek a jako bohyně spjatá s domácím i obecním krbem.67 

Tato souvislost je místní i funkční. Hestia představuje centrum domu a bezpečí uzavřeného 

Títány, mezi něž je implicitně vřazen i Atlas, nakonec osvobodit bez újmy pro stávající řád (P. IV, 289-
292).

66 Velkým  počátečním  písmenem  je  odlišuji  od  běžného  významu  východu  a  západu  jako  základních 
orientačních směrů uvnitř světa. 

67 h. Ven. 24 ff.
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domácího prostoru – krb není jen místem přípravy pokrmů, ale také místem, kam se může 

utéci ten, kdo hledá bezpečí a žádá o azyl68 a posvátným místem domácích obětí. Hestia je 

totiž zároveň obětní oheň a je na ní tedy nahlíženo jako na bohyni, která dostává díl z oběti 

každému bohu a první část oběti připadá právě jí.69 Obec, centrovaná kolem obecního ohně 

(umístěného obvykle v prytaneiu) stejně jako dům kolem rodinného krbu, představuje takto 

rozšířenou domácnost – tvoří uzavřený prostor bezpečí rozvržený kolem pevného středu a 

orientovaný vůči němu. Působnost Hestie, která je spjata primárně s ženskou rolí udržování 

a  výživy domácnosti,  je  takto  komplementární  k  působení  Herma,  dynamického boha, 

který  přechází  z  chráněných  vnitřních  prostor  do  otevřeného  vnějšku  a  naopak  a 

zajišťujeme  mezi  vnitřkem a  vnějškem prostorovou  i  funkční  komunikaci.  Výstižnými 

slovy Vernanta: "Hestii náleží vnitřek, uzavřenost, stálost, obrat lidského uskupení do sebe, 

Hermovi vnějšek, otevřenost, pohyblivost a styk s jiným."70 Tito dva bohové byli také často 

spjati v kultu. 

Déméter je bohyně spjatá především s úrodou, plody země a s výživou smrtelníků, 

na  hlubší  rovině  pak  vůbec  s  plodivou  stránkou  Země.  Ve  spojení  se  svou  dcerou 

Persefonou tvoří klíčovou dvojici71 vyjadřující dialektiku vnitřku a vnějšku na kosmické 

úrovni, totiž ve vztahu zemského povrchu a podsvětních útrob Země, které jsou místem 

konce  i  počátku  veškerého  života.  Déméter  zde  však  není  jen  zástupkyní  otevřenosti 

zemského povrchu jakožto sféry viditelnosti, ale také hraje roli pečující matky, zatímco 

Persefoné či Koré je zde archetypální dívkou a pannou, která se nedobrovolně odpoutává 

od matky a podstupuje přechod do nového životního stavu, do manželství – tento nový stav 

je pak navázán na podsvětní oblast temnoty, uzavřenosti a naprosté absence vidění.72 Únos 

Persefony do podsvětí zmiňuje již Hésiodos (Theog. 914), uvedené souvislosti pak dokládá 

především homérský Hymnus na Déméter, kterému nyní z tohoto důvodu budeme věnovat 

alespoň krátce svou pozornost.

Dívka hrající si s Nymfami a panenskými bohyněmi Athénou a Artemis (h. Cer.  

424) na Nýské pláni, utrhne lákavý květ, lstivě nastražený Zemí (h. Cer. 8-9). Překrásný 

narcis, květ vzešlý ze smrti mladíka Narkissa, jež nebyl schopen jiné lásky než lásky k 

68 Od. XIV, 129
69 h. Ven. 31, Pindaros, N. XI, 5
70 Vernant 2004, s. 11 (překlad. M. Pokorný)
71 Např. Richardson 1974 tvrdí, že původně šlo pouze o jedinou bohyni, která byla teprve později rozdělena 

na dva své rozdílné aspekty, Matku a Dívku.
72 Funkční opozice Déméter jakožto zástupkyně nadzemní oblasti a Persefony jakožto zástupkyně podsvětí 

si všímá také Albinus 2000.
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sobě samému,73 je  výsostně  spjatý  s  podsvětím.  Narcis  již  svým jménem odkazuje  na 

podsvětní absenci vidění: νάρκη značí umrtvení, uspání, opojení. Tyto vazby pociťovanéjiž 

ve jménu květu nyní básník využívá – když dívka zmámená krásou narcisu květ utrhne, 

šírá pláň se rozestoupí a z podsvětí vyrazí ve svém zlatém voze na denní světlo Hádés, 

vládce podsvětí (h. Cer. 16-18). Hádés je již dle jména Neviditelný, Činící neviditelným.74 

Uchvacuje  dívku  a  ačkoli  s  ní  objíždí  celý  okresek  světa  (h.  Cer. 33-34),  nikdo  z 

nesmrtelných bohů ani smrtelných lidí nevidí,  co se děje. Pouze Slunce, které shlíží na 

bohy i lidi (θεῶν σκοπὸν [...] καὶ ἀνδρῶν, h. Cer. 62), a také na celou zemi i veškerá moře 

(ἐπὶ  χθόνα  καὶ  κατὰ  πόντον  |  [...] καταδέρκεαι,  h.  Cer. 69-70),  slyší  dívčino  volání  a 

zároveň vidí jasně identitu únosce (h. Cer. 75 ff.). Dokud Koré vidí sluneční záři, ještě 

doufá v možnost znovu spatřit matku (h. Cer. 35-36) a nepropadá beznaději, avšak když se 

skutečně ocitá po bohu Hádově v podsvětí,  propadá těžkému stesku a její srdce se plní 

smutkem (h. Cer. 343-344). V dalším osudu dívky se pak kříží záměry matky a manžela: 

díky své matce, která touží znovu vlastníma očima spatřit svou dceru (h. Cer. 350, 409) 

může zas a znova na čas vystupovat z říše temnoty, přesto ale již náleží Hádovi – jakmile 

jednou  pozřela  jídla  v  jeho  domě,  náleží  jemu  a  musí  se  pravidelně  vracet  dolů  do 

podsvětních hlubin (h. Cer. 393-403). 

Nyní se již dostáváme k vazbě Déméter a Persefony na roční vegetační cyklus. 

Předešleme, že v mediteránním Řecku má rok pouze tři roční období, odlišná od období 

známých  v  našich  zeměpisných  šířkách.  V  zimě  je  nejvíce  srážek  a  dochází  k 

nejvýraznějšímu růstu vegetace. Na jaře ubývá srážek, tvoří se a dozrávají plody. Léto je 

typicky  velmi  suché,  zejména  na  ostrovech  prakticky  zcela  beze  srážek  a  se  silnými 

etésiovými větry. Sklízí se některé plody, ale pro řadu rostlin jde již o období vegetačního 

klidu. Léto je ukončeno zhruba vinobraním, po kterém začínají opět přicházet první srážky 

a léto plynule přechází ve středozemní zimu. To je také období setby – zrno se seje na 

podzim, již několik týdnů poté vzejde a roste nepřerušeně až do letní sklizně.75 Persefona 

pak jedno ze tří ročních období, setrvává spolu s Hádem v podsvětí, zatímco zbývající část 

73 Nejobsáhlejší  verzi  mýtu  známe až  od  Ovidia  (Proměny  III,  241–510),  kde  je  centrem vypravování 
Narkissovo odmítnutí  lásky nymfy Echó.  Oba pro nenaplněnost  své lásky končí  tragicky -  prostě se 
vytratí. Poněkud jinou verzi známe od gramatika Konóna (dochoval se výtah z jeho  Vypravování) a z 
papyrových zlomků (P.Oxy. LXIX 4711). Obě akcentují motiv u Ovidia pouze okrajový, totiž množství 
Narkissových mužských milovníků, které dle papyrové verze Narkissos nenáviděl pro své kruté srdce. V 
obou verzích mladík umírá vlastní rukou a z jeho krve vsakující se do země poté vyrůstá narcis. 

74 Kerényi 1996
75 Detailněji budeme roční cyklus probírat později v kapitole o Nebi , kde zde načrtnuté dělení roku na tři 

roční období doložíme a dále rozvedeme analýzou Hésiodovy básně Práce a dny.
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roku tráví na světle spolu s matkou (h. Cer. 400 ff.). Diskuse o tom, o které období se 

jedná,  je  dlouhá  a  nerozhodnutelná.  Plútarchos  zmiňuje  dvojí  možnou,  a  v  zásadě 

protichůdnou, interpretaci: buď Persefona sestupuje tehdy, když mizí ovoce ze stromů a 

nastává období vegetačního klidu, nebo tehdy, když se seje zrno do země a začíná tedy 

nový zemědělský a vegetační cyklus (De Is. et Osir. 70). Sallustios revitalizující na samém 

sklonku antiky dávnou zbožnost se přitom staví jednoznačně na druhou pozici: Persefona 

má sestupovat při podzimní rovnodennosti a vystupovat při rovnodennosti jarní (De deis et  

mundo 4, 11, 4-6), tedy zhruba v době, kdy již země bohatě kvete a nasazuje na plody, 

právě  jak o  tom hovoří  i  náš  hymnus  (h.  Cer. 401-402).  Persefoné,  dívka  stávající  se 

manželkou podsvětního krále, je patrně pramenem a zdrojem plodnosti země – jakožto 

královna  mrtvých  sama  zůstává  bezdětná  a  vegetační  cyklus  by  tedy  byl  skutečným 

naplněním Hádova manželského svazku. Naproti tomu podle příběhu Démétry se zdá, že 

doba Persefonina pobytu v podsvětí je dobou umírání a hynutí, dobou zdrcujícího sucha, 

kdy nic nového nevzejde z půdy, (h. Cer. 305 ff.), což by odpovídalo létu.76 Zdá se tedy, že 

uvedená dvojznačnost  a  napětí  byly již součástí  starého mýtu – v takovém případě by 

vyjadřovaly  také  podvojnou  povahu  podsvětních  oblastní,  které  jsou  nejen  zdrojem a 

počátkem plodnosti, ale také místem zániku a smrti. 

Příběh o Persefonině únosu je však také příběhem o odchodu panenské dívky z 

chráněného  prostoru  domova,  o  jejím  odloučení  od  matky  a  vstupu  do  vlastního 

manželství.77 Zde  se  již  dotýkáme  úlohy  Héry,  poslední  dcery  Krona  a  Rheii.  Héra 

představuje  bohyni  spjatou  výsostně  s  Diem,  kosmickým suverénem.  Je  jeho  poslední 

manželkou a odsud také obecně ochranitelkou manželských a rodinných svazků. Ve slavné 

homérské pasáži o oklamání Dia Hérou vidíme však manželku, která na prosazení svých 

záměrů úspěšně spřádá lstivý úskok a využívá ve svůj  prospěch starou erotickou moc, 

kterou oklame bystrý úsudek i moudrost vládce bohů (Il. XIV 153 ff.). Podobným směrem 

míří  také homérské podání o zrození Tyfóna,  kterého měla zrodit  Héra sama s pomocí 

starých božstev,  zejména Země, bez Diovy účasti  (h. Ap. 300 ff.).  Těmto souvislostem 

budeme mít ještě příležitost se věnovat detailněji.

76 Pokud jde o novověké interpretace, nejběžnější verze (např.  Richardson 1974), podle které sestup Koré 
značí  podzimní  setbu  a  výstup  jarní  rašení  vegetace,  neodpovídá  povaze  mediteránního  vegetačního 
cyklu.  Alternativní výkladovou variantu shrnuje a v zásadě přijímá Burkert  1977 - podle ní je sestup 
Persefony uložením sklizeného zrna do podzemních sýpek a výstup pak podzimní setbou. Zde se ovšem 
vazba mytického příběhu na vegetační cyklus a kosmickou periodicitu prakticky vytrácí a jeho obsah je 
redukován na cykličnost lidského života a lidské zemědělské aktivity.

77 Foley 1994
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Nyní  však můžeme shrnout  představené funkční  rysy první  trojice  Olympských 

bohyní.  Zatímco  panenská  Hestia  představuje  uzavřené  nitro  domova,  střeží 

neposkvrnitelnost rodinného domu a zabezpečuje pevnost rodinných svazků, na příběhu 

Déméter a Koré, dcery a matky, vidíme dynamiku oddělování dcery od rodinného kruhu a 

její vstup do nových, vzhledem k rodině vnějších struktur. Toto vydělení je pak završeno 

novým sňatkem a založením nové rodiny, jehož vyjádřením je Héra. Tato bohyně přitom 

představuje  nejen završení  pohybu a  uzavření  kruhu,  nýbrž také protipól  Hestie.  Héra, 

nesoucí mnohé znaky Země (zejména lstivé využívání plodivé síly proti mužské vládě), 

představuje nejen věrnou manželku, ale též trvalou rezistenci vůči suverénní vládě Diově a 

vůči jeho světovému řádu. Zatímco Hádés uplatňuje hrubou sílu a násilí, aby manželku 

získal, Zeus uplatňuje tytéž prostředky, aby získanou manželku podřídil své vládě. Jeho 

brutální potrestání Héry, kterou spoutal a zatíženou kovadlinami na nohou zavěsil s nebe 

dolů (Il.  XV, 16-24), svědčí o tom, že její prastará moc, jakkoli  potlačovaná, trvá jako 

latentní hrozba nejen manželskému svazku, ale protože jde o manželku nejvyššího z bohů, 

také světovému řádu. 

2.2.2.2.6.2. Poseidón, Hádés, Zeus
Podle  homérského  podání  je  tato  trojice  bohů  svými  úděly  nedílně  spjata  s 

prostorovou diferenciací univerza. Na počátku, při rozdělování světové vlády po svržení 

Krona,  bohové  nechali  rozhodnout  los  a  tímto  způsobem  Poseidónovi  připadlo  moře, 

Hádovi podsvětí a Diovi nebeská klenba, přičemž zemský povrch, včetně nejvyšších hor a 

vrcholku Olympu, náleží všem nesmrtelným stejným dílem (Il. XV, 187-193). Poseidón ve 

svém hněvu připomíná, že toto dělení ustanovuje trojici bratrů jako sobě po právu rovných, 

což je odlišuje od dalších olympských bohů, Diových potomků, kteří jsou mu takto po 

právu  podřízeni  (Il.  XV,  186,  196-199).  Tato  zdůrazňovaná  rovnost  ve  významu 

strukturních prvků kosmu přitom nikterak neoslabuje faktum Diovy suverénní vlády nad 

světovým  celkem  –  nad  ostatními  olympskými  bohy  vyniká  rozumem,  silou  i  svým 

prvorozenectvím  (Il.  XV,  182):  ačkoli  byl  zplozen  jako  nejmladší  syn,  jako  první  se 

skutečně dostal na svět a teprve poté Kronos postupně vyzvrátil i jeho sourozence. 

Poseidónem a jeho hájemstvím jsme se již měli možnost zabývat výše při zkoumání 

moře a Ponta,  Hádes přijde ke slovu později  při zkoumání podsvětí.  Pokud jde o Dia, 
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nejvyššího světového vládce, povahu jeho světového řádu sledujeme průběžně.78 Nyní jen 

zdůrazněme,  že  vazba  na  nebeskou  klenbu  je  vlastní  pouze  jemu,  což  vysvětlují  jeho 

výsostné atributy: právě on jakožto nejvyšší z bohů disponuje bleskem a hromem a může 

působit též bouře a vichřice (Il. XVII, 593). Ačkoli Zeus jakožto suverén je první příčinou, 

od které pochází vše dobré i špatné, co smrtelníky potká,79 zemský povrch je oblastí, kde se 

střetávají  veškeré  protichůdné  božské  požadavky  –  a  člověk  musí  v  této  pluralitě 

rozdílných,  potenciálně  konfliktních  božských  nároků  určitým  způsobem  obstát.  Tyto 

otázky budou naším tématem později, při zkoumání země jako prostoru lidského života a 

souvisejících antropologických otázek.

2.2.2.2.6.3. Další generace Olympanů
Druhou  generaci  Olympanů  představují  v  Hésiodově  podání  zejména  potomci 

Diovi, zplození z jeho rozličných manželek a milenek. První skupinu manželek představují 

svazky se staršími božstvy, kterými Zeus zajišťuje vazbu své genetické linie i svého řádu 

na starší stavy kosmu, reprezentované těmito mocnostmi. Úplně první manželkou Diovou 

je Ókeanovna Métis; její roli jsme se věnovali detailně při zkoumání nástupnického mýtu. 

Z tohoto spojení vzejde Athéna, druhá panenská bohyně. Další dvě manželky představují 

Títánky Mnémosyné a Themis,  jejichž specifického potomstva se  ještě  dotkneme dále. 

Význačné postavení zaujímá Létó, dcera Títánů Koia a Foibé – z ní se narodí dvojčata 

Apollón a Artemis, třetí panenská bohyně.

Druhou  skupinu  manželek  tvoří  přímo  Diovy  sestry.  Hestia  jakožto  panenská 

bohyně nepřipadá v této souvislosti do úvahy, nicméně s Déméter Zeus plodí Persefonu, 

manželku Hádovu. Hádés s Persefonou ovšem potomstvo nemají – tento pár je spjatý příliš 

silně  s  podsvětní  doménou mrtvých a  pokud je  mi  známo,  jde  o vůbec jediný božský 

sňatek, který je sterilní. Poslední a definitivní manželkou Diovou je Héra – po ní budou 

následovat jen četné milenky. Héra dává zrod čtveřici dětí: pocházejí z ní dvě dcery, Hébé 

a  Eileithyia,  a  dva  synové,  Arés  a  Héfaistos.  Z  Diových  početných  milenek  jmenuje 

Hésiodos Atlantovu dceru Maiu, která zrodí Herma, ale také smrtelnou ženu Semelé, z níž 

se narodí Dionýsos. Tím je tedy olympský pantheon v zásadě úplný. (Upozorněme nyní jen 

na okraj na specifické postavení Afrodíty, která mezi Olympany tradičně náleží, jejíž zrod 

78 Mnohotvárnou podobu Diovu napříč řecko-latinskou literární tradicí i archeologickými nálezy zachycuje 
monumentální Cook 1914-1940 (včetně bohatého obrazového doprovodu).

79 Např. Il. X, 71, XVII, 632, Od. IV, 237, VI, 188, IX, 552.
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však Hésiodos řadí již do velmi raného stádia kosmogonického procesu, kdy došlo teprve 

ke kastraci Úrana a kdy se počala Kronova vláda).

Výčet Diových milostných svazků pak ovšem doplňuje ještě spojení se smrtelnou 

Alkménou, z níž se narodil  hérós Héraklés. Průběžně jsme sledovali,  že kosmogonický 

význam Héraklea spočívá v likvidaci řady akosmických monster, a z tohoto důvodu tento 

hérós do božské genealogie  organicky náleží.  Význam Héraklea,  který "vykonal veliké 

věci mezi nesmrtelnými" (μέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνύσσας, Theog. 954), pro konstituci 

Diova řádu je pak ještě stvrzen  jeho sňatkem s Hébou, Diovou dcerou.80 Krátký hymnický 

pasus oslavující Héraklea ostatně může být autentickým závěrem Hésiodovy básně.81

2.2.2.2.7. Zeus a Themis, Zeus a Mnémosyné
Výše uvedené stručné představení Títánů a jejich potomků zahrnovalo potomstvo 

šesti Úranových synů, ale jen čtyř dcer – dva Títáni totiž nevstoupili do sňatku s některou z 

vlastních sester. Jaký je tedy další genealogický osud zbývajících dvou Títánek? Hésiodos 

je jmenuje v závěru básně, když vyjmenovává manželky Diovy – obě zde figurují jako 

matky významného  potomstva,  které  doplňuje  olympský  panteon.  Oběma sňatky Zeus 

skrze stará Títánská božstva vytváří hodnoty, které budou pro jeho vlastní kosmický řád 

konstitutivní.  V tomto  smyslu  tedy  představují  významný  moment  v  procesu  ustavení 

Diovy suverenity: Zeus těmito sňatky propojil  nový světový řád s předchůdným řádem 

Títánských božstev, čímž přispěl k jeho upevnění. Některým z těchto souvislostí jsme se 

měli  možnost  věnovat  již  výše  v  souvislosti  se  zkoumáním Erota,  nyní  doplníme  jen 

některé další aspekty významné z hlediska našeho vlastního tématu.

Títánka Mnémosyné ("Paměť) rodí Diovy po devíti nocích lásky devět dcer, devět 

Múz (Theog. 53 ff., 915-917); výčtem jejich jmen se Hésiodos stává zakladatelem dlouhé 

návazné tradice, která se bude zabývat přesnější diferenciací oblastí jejich působnosti. Pro 

Hésioda  však  vystupují  především jako  jednotná  skupina  –  všechny jsou  stejné  mysli 

(ὁμόφρονας,  Theog.  60).  Jejich dominantním určením jsou krásné písně,  které  pějí:  ve 

svém duchu se tyto bohyně obírají jedině zpěvem a jejich srdce jsou prostá jakékoli strasti 
80 Necháme nyní stranou některé další svazky olympských bohů a jejich potomky, které jsou obsaženy v 

podstatě jen ve formě výčtu a které pro linii naší vlastní úvahy nehrají významnou roli. Závěrečná pasáž 
se poté zabývá potomstvem bohyní a smrtelných mužů plynule přechází v další skladbu, fragmentárně 
dochovaný Katalog žen. Ani tyto částí nejsou pro náš vlastní výklad obsahově podstatné a necháme je 
tedy nyní stranou.

81 Pro tuto variantu argumentuje - a podle mého soudu přesvědčivě - Nothurp 1983. Naproti tomu West 
1966 hájí  variantu,  podle  které  originální  báseň  končí  veršem 900 (zde  je  také  možné najít  přehled 
poměrně rozsáhlé diskuse o Hésiodově posledním verši).
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(ἀοιδὴ | μέμβλεται ἐν στήθεσσιν, ἀκηδέα θυμὸν ἐχούσαις, Theog. 60-61). Takto vyjadřují a 

zároveň  oslavují  zákonitosti  a  pevné  pravidla,  která  v  Diově  řádu  poutají  všechny 

nesmrtelné bohy (πάντων τε νόμους καὶ ἤθεα κεδνὰ | ἀθανάτων κλείουσιν, Theog. 66-67). 

Tato hymnická oslava na sebe přitom bere formu líčení kosmogonického a theogonického 

děje, skrze který se svět ustavil ve své současné podobě pod vládou Diovou (Theog. 43 ff., 

105 ff.). Tímto způsobem Múzy spojují to, co bylo, jest a bude v celek jediné oslavné písně 

(εἴρουσαι τά τ' ἐόντα τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἐόντα, | φωνῇ ὁμηρεῦσαι, Theog. 38-39). Tyto 

Diovy dcery,  "pohotové v řeči" (ἀρτιέπειαι,  Theog.  29), tak představují finální završení 

kosmogonického procesu v ustavení Diova světového řádu, když tento řád svým zpěvem a 

řečí oslavují a vyjevují v plné kráse. 

Múzy přitom plní nejen významnou kosmogonickou funkci, ale také část této své 

působnosti  prostředkují  lidem.  Múzy a  jejich  božský dar  zpěvu  stojí  v  jádru  básnické 

tvorby, jak vidíme na příkladu samého Hésioda, která právě od zasvěcení Múz odvozuje 

úvod svého básnického daru (Theog. 30-34). Úvodní invokace před vlastním zahájením 

kosmogonie pak ukazuje, že básnické slovo je lidským vyjádřením kosmické písně Múz 

(Theog. 104-115), a právě jako takové také může být náležitou oslavu Diova řádu. Skrze 

básníky  a  jejich  působení  v  lidské  sféře  také  tyto  dcery  Paměti  mohou  přinášet 

smrtelníkům zapomenutí na strasti a úlevu od námahy (λησμοσύνην τε κακῶν ἄμπαυμά τε 

μερμηράων, Theog. 55). Člověk zapomíná na svou úzkost a ani na svůj žal již nevzpomene 

(δυσφροσυνέων ἐπιλήθεται οὐδέ τι κηδέων | μέμνηται, Theog. 102-103). Básnící tedy tím, 

že zvýslovňují múzickou oslavu božského řádu, ale též dávné lidské prahistorie, odvracejí 

smrtelníky od jejich ryze lidských každodenních běd a skrze toto blahodárné zapomnění 

proměňují jejich mysl.

Do působnosti  Múz, především nejmladší a přece nejdůstojnější  Kalliopé,  spadá 

pak  vedle  řeči  básnické  také  působící  řeč  králů-soudců,  jejichž  výsostné  postavení  je 

garantováno  samotným  Diem  (Theog.  82,  96).  Jejich  mimořádné  postavení  v  rámci 

lidského  společenství  má  slouží  podle  Hésiodova  přesvědčení  především  k  tomu,  aby 

užívali svůj rozum k prosazení práva a spravedlnosti v lidské sféře – shlíží-li na ně bohyně, 

neomylně  rozsuzují  pře,  stanovují  odplaty  a  tresty  a  urovnávají  sváry (Theog.  85-90). 

Králové-soudci  zde  tedy mohou a  mají  sloužit  jako  převodníky božsky garantovaného 

Diova řádu do lidské sféry. Působnost Múz je zde klíčová z toho důvodu, že tento svůj úkol 

plní především v médiu řeči – a má-li být jejich řeč účinná, musí být působivá, musí mít 
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možnost – podobně jako řeč básnická – pouhou domluvou a laskavými slovy (μαλακοῖσι 

παραιφάμενοι ἐπέεσσιν,  Theog. 90) měnit lidské smýšlení. Vidíme tedy, jak se kosmická 

funkce Múz promítá i do jejich působnosti v lidské sféře, která ji zrcadlí.

Pokud jde o bližší  lokalizaci Múz, Hésiodos je spojuje především s Helikónem, 

horou jejich starodávného kultu, a uvádí, že v jejich sousedství přebývají také Touha a 

Charitky,  které  jakožto  božstva  spjatá  s  krásou,  líbezností  vzhledu a  nyvým pohledem 

inkroporovaly jako jeden ze svých atributů i primordiální plodivou moc Erota (Theog. 910-

911).  Tyto  spanilé  bohyně,  které  se  narodily  z  Dia  a  Ókeanovy  dcery  Eurynomé 

("Dalekosáhlé  zákonitosti"),  představují  tedy  také  jeden  z  konstitutivních  momentů 

kosmogonického procesu – podobně jako Múzy napomáhají k jeho završení a odkazují ke 

kráse, která je s tímto řádem nedílně spjata. 

2.2.2.3. Potomci vzešlí z kastrace Úranovy
Tato specifická a různorodá skupina potomků se rodí v okamžiku Úranovy kastrace 

(Theog. 183-206). Zejména pak z kapek krve z Úranova uťatého přirození, které přijala 

Země – to je případ Erinýi, Gigantů a Jasanových Nymf. Afrodíté jediná se pak zrodila z 

pěny, která se utvořila kolem přirození následně plujícího po moři.

Afrodítou jsme již měli  možnost se zabývat výše v souvislosti  s Erotem a jeho 

postupnou inkorporací do Diova řádu. Při zkoumání působnosti Erota jsme se dotkli také 

Erinyí jakožto trestajících bohyní, primárně pak ve smyslu odplaty, která dolehla na Krona 

za  jeho  strašný čin.  Nyní  můžeme ještě  doplnit,  že  také  v  návazné  tradici  představují 

Erínye především božstvo mstící provinění na rodičích. Nejvýraznějšího zpracování se jim 

dostalo v Aischylově  Orestei, kde figurují ve velmi "hésiodovském" kontextu: postupná 

proměna Erinýi, starých monstrózních božstev (poprvé Ch. 1047 ff.), v Eumenidy, bohyně 

usmířené, které naleznou po boku Athény své nové místo v olympském řádu (Eu. 778 ff.), 

je vyjádřením téhož pohybu, který jsme sledovali mezi Erotem, Afroditou a Charitkami. S 

trochou  nadsázky  by  se  dalo  říci,  že  Hésiodův  Eros  se  má  k  Afroditě  stejně,  jako 

Aischylovy Erínye k Eumenidám.

Pokud jde o Giganty a Jasanové nymfy, jsou to božstva pro nás nepříliš zřetelná. 

Jasanové nymfy (Μελίαι, Theog. 187)82 svým jménem odkazují nejen k jasanu (ἡ μελία), 

ale také k medu (τὸ μέλι). Kallimachos uvádí Nymfy téhož jména jako pěstounky, které se 

82 Blíže k nim Larson 2001

96



IV. Země

starali o malého Dia a krmili jej medem, zatímco koza Amalheia mu poskytovala mléko 

(Jov. 47). Bylo by pěkné, kdyby z krve Úranovy vzešla spolu s Erínyemi také božstva, 

která by se svou aktivní účastí na skrývání Dia podílela na pozdější Kronově záhubě – 

proto možná pozdější tradice kráčí touto cestou. U Hésioda však nenacházíme pro takové 

čtení  dostatečné  podklady.  Jasanové  nymfy  se  zdají  být  spíše  spjaty  s  bronzovým 

pokolením smrtelníků, o kterých čteme v mýtu o pěti pokoleních v Pracích a dnech (Op. 

143 ff.). To také pochází z jasanů (ἐκ μελιᾶν, Op. 145), je strašlivé a obrovité (δεινόν τε καὶ 

ὄβριμον, Op. 145) a dbá jen o násilí a válečnou vřavu. Pro svou svou zpupnost se nakonec 

tito obři sami vyhubili a zašli beze slávy.83

Toto v pořadí třetí, bronzové pokolení smrtelníků také nápadně připomíná poslední 

bytosti vzešlé ze Země z krve Úranovy – Giganty, kteří se zrodili v plné zbroji a s oštěpy v 

rukou. V rámci archaické tradice tyto bytosti blíže tematizuje Homér. Podle jeho podání šlo 

o násilnické plemeno, které bylo vyhubeno pro svou zpupnost (Od. VII, 59) a které bylo 

blízce příbuzné Fajákům, ale také Kyklópům (Od. VII, 206). Již ze staré doby pochází také 

narážky na bitvu mezi Giganty a bohy, ke které mělo dojít na rozličně lokalizované planině 

Flegra, a která vedla k vyhubení těchto bytostí.84 

2.2.3. Svazek Země a Ponta
Vedle  svazku  s  Úranem  se  Země  spojila  také  s  druhým  ze  svých  potomků,  s 

Mořem. Pontos nejprve plodí se Zemí čtveřici potomků: syny Nérea, Thaumanta a Forkya 

a dceru Kéto (Theog. 233-238). 

2.2.3.1. Néreus a Néreovny
Néreus, zvaný lidmi mořský stařec, zajišťuje propojení s linií Ókeana, když se jeho 

manželkou stává Ókeanovna Dóris. S ní plodí padesát dcer, vesměs spojených s mořem, 

případně s mořeplavbou (Theog. 240-264).85 Néreus a jeho dcery jsou z našeho hlediska 

významné, protože představují moře v té jeho podobě, která je nakloněná člověku a jeho 

83 Theogonie  označuje za  "jasanové  plémě  smrtelných  lidí"  smrtelné  bytosti,  které  žily  na  zemi  před 
stvořením ženy a před darem ohně (μελίῃσι [...] | θνητοῖς ἀνθρώποις, Theog. 563-564).

84 Např. Pindaros, N. I, 65 ff., Aristofanés, Av. 825.
85 Výčet je ovšem notoricky problematický. Jmen je totiž uvedeno celkem padesát dva, například Amfitríté 

je zde dvakrát a figuruje tu znovu i jméno Dóris, ačkoli se zdá krajně nepravděpodobné, že by se jedna z 
dcer jmenovala stejně jako matka. Některá jména jsou podezřívána z toho, že se jedná jen o přízviska. 
Podstatnější než konkrétní jména se nakonec jeví být počet padesáti, který zachovává i pozdější tradice. 
Určité shrnutí diskuse, trvající již od antiky, nabízí ve svém komentáři West 1966. Z archaických pramenů 
alternativních či komplementárních k Hésiodovi viz např. Il. XVIII, 39, Pindaros I. VI, 8.
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aktivitám. Néreus sám je uveden jako pravdomluvný, neomylný a vlídný,  znalý řádu a 

spravedlnosti.86 Jako mořské božstvo se může jevit  smrtelníkům v různých podobách a 

může jim též věštit – pokud ho k tomu ovšem dokážou přimět. Vázové malby zobrazují 

často zápas Nérea a Héraklea, který se od mořského starce potřeboval dozvědět, kudy se 

dostat  do  zahrady  Hesperidek  pro  zlaté  ovoce.  V  tomto  ohledu  představuje  Néreus 

typickou podobu mořského věštného božstva, velmi blízkou například Prótheovi, známého 

z Odysseie.87 Ten, dohnán k tomu zápasem, věští Meneláovi, jak se vrátit domů z Egypta 

(Od.  IV, 400 ff.).  Néreus i Próteus také sdílejí proměnlivost podoby, úzce související s 

proměnlivou povahou samotného moře, ze které oba pocházejí (Stésichoros, Campbell fr. 

184A).  Dcery,  které  se  Néreovi  v  moři  rodí,  nesou  pak  často  jména,  která  vyjadřují 

vlastnosti jako laskavost, vlídnost či půvabný zjev a v některých případech přímo odkazují 

i k činnostem, kterým se člověk na moři věnuje. Dostatečně vypovídající v tomto směru 

jsou ostatně i jejich přízviska: Néreovny jako celek jsou božské a milované, konkrétními 

příklady pak může být ochranná Sáó, štědrá Eudóré či Kýmodoké a Kýmatoléga, které tiší 

vlny a zklidňují vichřice, když se nad mořem valí mračna. Néreovny byly chápány jako 

ochranná božstva námořníků – pomáhali například i Argonautům při plavbě do Kolchidy88 

– a bývaly proto uctívány zejména v přístavních městech.89

2.2.3.2. Thaumás, Íris a Harpyje
Podobně i Thaumás ("Zázračný") svým sňatkem spojuje linii Ponta a linii Ókeana – 

jeho družkou se stává Ókeanova dcera Élektra. Mají opět jen dcery (Theog. 265-269): Íris, 

která bude v rámci Diova řádu hbitou poslicí bohů (Theog. 780-784), a Harpyje, Aelló a 

Ókypetu, létající spolu s ptáky a rychlé jako sám čas. 

2.2.3.3. Kétó a její potomci
Pro další genealogické a kosmogonické dění bude však významná především Kétó 

a její potomci. Tuto linii Hésiodos sleduje především po mateřské linii, přidržíme se tedy 

tohoto postupu ve svém výkladu i my. K důvodu, proč Hésiodos volí tento postup, se ještě 

86 Néreovu autoritu ve vztahu k řádu a spravedlnosti dokládá i Pindaros (P. IX, 94). Pro jeho moudrost a 
znalost viz také Euripidés, Hel. 14-15.

87 Typus mořského starce zkoumá Detienne 2000.
88 Např. Il. XVIII, 36.
89 Pausaniás (II, 1, 7) uvádí paradigmatický příklad korintského Isthmu.
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vrátíme – domnívám se totiž, že zřetelněji vyvstane, až si představíme jednotlivé potomky 

této genealogické linie.

Kéto nejprve plodí s otcem, tedy s Pontem. Plodem tohoto spojení je dcera Eurybie, 

které v prsou bije ocelové srdce (Theog. 238-239). Tato bohyně stojí za zmínku, protože 

posléze sehraje významnou roli: jakožto manželka Kreia propojí linii Ponta s linií Títánů 

(Theog. 375.)

Poté Kétó plodí se svým bratrem, s Forkyem. Nejprve zplodí dvě trojice bohyní: 

Graie, šedivé od narození, a Gorgony, bydlící v podsvětí za Ókeanem (Theog. 270 ff.). U 

těchto bohyní se ještě blíže zastavíme při popisu podsvětí a jeho mocností, nyní však stojí 

za  zmínku jedna genetická zvláštnost.  Medúsa,  jedna se sester  Gorgon, je vůbec první 

smrtelná bytost, o jejímž zrodu se básník zmiňuje. A je také vůbec první ze starých božstev, 

u níž je zmíněno milostné spojení s bohem  olympské generace: Medúsa počne potomstvo 

s Poseidónem. Tyto děti se ovšem zrodí v okamžiku, kdy jí Perseus utne hlavu. Jednak jde 

o okřídleného koně Pégasa, jednak o Chrýsáóra, který se rodí se zlatým mečem v rukou. 

Oba jsou nesmrtelní, Chrýsáór se pak dokonce posléze spojí sňatkem s Ókeanovou linií, 

když si vezme jeho dceru Kallirhoou. S tou zplodí trojhlavého obra Géryonéa, kterého 

později v rámci jedné ze svých prací zabije Diův syn Héraklés. 

Kétó dále rodí Echidnu (Theog.  295-305), monstrum nepodobné ani bohům, ani 

lidem.  Zpolovic  spanilá  dívka  a  zpolovic  ohromný  masožravý  had  bydlí  daleko  od 

smrtelných i nesmrtelných, skrytá hluboko pod zemí. S Echidnou se milostně spojil Tyfón, 

taktéž monstrózní  potomek vzešlý ze spojení Země a Tartaru, jejích podsvětních hlubin. Z 

jejich spojení vzchází pokolení dalších oblud: Orthos, hlídací pes výše zmíněného obra 

Géryona, Kerberos, padesátihlavý pes Hádův, hlídač mrtvých v podsvětí, a Lernská Hydra, 

která měla snad devět, ale snad také hned padesát hlav.90 A další zhoubné obludy následují 

(Theog. 319-332), ačkoli text nedovoluje přesně určit, jestli byla jejich matkou Kétó, anebo 

Echidna.91 Je to trojhlavá Chiamaira, Thébská Sfinga a Nemejský lev (otcem posledních 

dvou je  přitom Géryonův hlídací  pes  Orthos).  Posledním potomkem této  genealogické 

linie, kterého plodí Kétó spolu s Forkyem, je pak ohromný podsvětní had, který střeží zlaté 

ovoce v zahradě Hesperidek (Theog. 333-336).

90 Podle  scholia  k  uvedenému místu  měl  devět  hlav  měl  u  Hydry  uvádět  Alkaios,  padesát  Simonidés 
(Alkaios Campbell fr. 443)

91 Theog. 319 začíná jen zájmenem (ἡ δὲ [...] ἔτικτε), podobně jako Theog. 295, kde je ovšem podmětem 
nepochybně Kétó (ἡ δ' ἔτεκ'). Nedomnívám se ovšem, že by rozhodnutí pro jednu či druhou z možných 
matek podstatně měnilo význam pasáže.

99



IV. Země

Vesměs se tedy jedná o monstrózní, obludné entity. O většině víme jistě, že jde o 

bytosti smrtelné – podlehli totiž smrti z rukou některého z héroů. Géryona a jeho psa Ortha 

zabil Héraklés, když dostal za úkol ukrást stáda dobytka, která obrovi patřila. Tento Diův 

syn zabil také Hydru, která páchala škody v blízkosti argejské Lerny, a lva, který škodil 

lidem v okolí  korinstské Nemeje.  Obě obludy přitom po jejich  narození  pěstila  Diova 

manželka Héra, jatá žárlivostí právě kvůli Hérakleovi, který nebyl jejím vlastním synem. 

Vidíme zde tedy, že obludy se stávají prostředkem vedení sváru mezi hlavními božskými 

manželi.

Monstrózní  entity  svou  podobou,  svými  příbytky  a  zčásti  i  svým  původem  (z 

Tyfóna)  odkazují  k  primordiálnímu  stavu  kosmu.  Jde  o  chthonické  bytosti  spjaté  s 

plodivou mocí  v její  primordiální  podobě,  jak ji  původně reprezentuje  Země – Matka. 

Proto je tak často nacházíme situované do podsvětních hlubin, proto tyto bytosti básník 

představuje postupně po mateřské linii a proto je s růstem a působením některých z nich 

spjata  Héra,  stavějící  se  takto  proti  moci  svého manžela  a  nového božského suveréna. 

Vidíme  tedy,  že  pokolení  oblud  představuje  protipól  Diova  řádu  v  podobě  odkazu  k 

primordiální  plodivé  moci.  Zeus  však  nachází  cestu,  jak  se  s  touto  latentní  hrozbou 

vypořádat: část monster definitivně zlikvidují héroové, zejména Diův syn Héraklés, část je 

zatlačena na okraj řádu, vymístěna na okraj světa, a takto do něj inkorporována ve smyslu 

jeho mezí. 

2.2.4. Svazek Země s Tartarem: Tyfón a jeho potomci
S Tartarem Země zplodí Tyfóna, jehož roli jsme sledovali výše. Takové otcovství 

působí značně překvapivě, protože Tartaros až dosud figuroval v Hésiodově básni pouze 

jakožto podsvětí útroby Země a nikoli jako samostatná božská bytost. Existuje výklad,92 

podle kterého proces postupného růstu určitosti, který charakterizuje kosmogonický pohyb 

jako celek, zasahuje i Tartaros a z původně neurčité podsvětní oblasti se jeho působením 

stává určitá božská postava. Šlo by však o výjimečný případ, protože proces zurčiťování 

této  podoby v  žádném jiném případě  nenabývá.  Nechci  vyvracet,  že  Tartaros  podléhá 

kosmické diferenciaci, ale domnívám se, že v jeho případě má podobu umísťování různých 

božských mocností  do podsvětí,  které  vyústí  v bezmála topografickou strukturu,  jak je 

92 Clay 2003
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představena v rozsáhlém a detailním popisu podsvětí (Theog. 726-819). Pokusíme se tedy 

nyní představit odlišnou interpretační možnost.

Již  výše  jsme  viděli,  že  pokud jde  o  plození  obludných  potomků,  hraje  matka 

podstatně  významnější  roli  než  otec.  Tyto  souvislosti  dále  podporuje  také  homérské 

podání,  podle  kterého  je  Tyfón  dítětem  Héry,  zplozeným  bez  Diovy  účasti.  Bohyně 

rozhněvaná na manžela, který bez její pomoci zrodil z vlastní hlavy Athénu, buší do země 

a spolu s modlitbami k Zemi a k Nebi, k Títánům a k Tartaru prosí o dítě, které by také 

dokázala zplodit docela sama. Země se pohne na důkaz přízně a Héře se posléze narodí 

nestvůrný Tyfón, obluda nepodobná ani bohům, ani lidem (h. Ap. 300 ff.). Na tomto pozadí 

se domnívám, že Tartaros zde nehraje plnohodnotnou roli partnera Země a Tyfónova otce, 

nýbrž že zde opět vyjadřuje zejména primordiální plodivou moc, kterou Země disponuje a 

kterou tentokrát působí proti ustavovanému Diovu řádu.93

Tyfónovi samotnému jsme se již věnovali, nyní si povšimněme spíše toho, jak jeho 

genealogická linie pokračuje. Tyfón plodí potomstvo, které se dělí do dvou skupin. První 

již  známe:  jde  o  obludné  děti,  které  zplodil  s  Echidnou,  čímž  je  Tyfónova  svébytná 

genealogická linie propojena s linií Ponta (Theog. 306-332). Druhou skupinu představují 

potomci, kteří vzešli ze samotného Tyfóna, pravděpodobně ve chvíli, kdy ho Zeus porazil a 

srazil do Tartaru (Theog. 869-880). U té se nyní alespoň stručně zastavíme 

Z Tyfóna se v okamžiku porážky zrodily zhoubné větry, které velice škodí lidem: 

vyvolávají ničivé bouře a hubí plavce na moři, či s řevem řítí nad zemí, šíří prach a ničí 

veškerou vegetaci a úrodu. Tyto bezejmenné božské síly, manifestující se v podobě vichřic 

a bouří, připomínají větry, jejichž ukrytím do vaku chtěl Aiolos zajistit Odysseovi klidnou 

cestu domů (Od. X, 20 ff). Tyto bezejmenné, anonymní větry nesouvisí ani s konkrétními 

ročními obdobími, ani s vymezenými světovými stranami – mohou se pohybovat všemi 

směry. V Hésiodově světě však přesto nacházejí své specifické místo: obrovský zející jícen 

v hlubinách Tartaru, limitní mez řádu, kde se stírá a mizí veškerá určitost (Theog. 742). 

Tyto nevyzpytatelné vichry jsou pak kontrastovány s trojicí lidem prospěšných větrů, které 

pocházejí z Títánské linie – jejich rodiči jsou, jak jsme již zmiňovali výše, Éós a Astraios 

93 Vyjádření, že Země zplodila Tyfóna z Tartaru "působením zlaté Afrodíty" (Theog. 822) představuje ovšem 
možný argument proti navržené interpretaci. Nedomnívám se, že by byl Erós jakožto touha a síla rodit, 
dávat  vznik,  v  případě  samoplození  nepřítomen.  Může  ovšem  působit  paradoxně,  že  vzhledem  k 
pozdnímu stádiu  kosmogonického procesu  zde  figuruje Erós  již  ve své artikulovanější,  "kosmičtější" 
podobě, kterou nabyl zrozením Afrodíty a která by nás skutečně vedla k očekávání plození ze svazku 
dvou bytostí.  Domnívám se,  že uvedenou obtíž nelze zcela odstranit. Možná však poukazuje právě k 
problematickému a spornému postavení Země v novém světovém řádu.
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(Theog.  378-380,  870-871).  Zefyr,  Boreás  a  Notos,  uváděné  jmenovitě,  jsou  větry 

podstatně  určitější  a  pevně  spjaté  s  cyklem ročních  období  a  jim odpovídající  lidskou 

činností. Boreás představuje chladný a vlhký vítr ze severu, typický zejména pro zimní 

období.94 Zefyros je západní vítr, který je v pozdější tradici nedílně spjat s jarním obdobím 

prvních plodů95 – Hésiodos ho zmiňuje v pozdním létě, ovšem také v souvislosti se žněmi a 

úrodou.96 Notos  je  vlhký jižní  vítr,  který vyznačuje  konec  léta,  když  na počátku zimy 

přináší silné bouřky.97

94 Např. Op. 506
95 Např. Ovidius, Fasti, V, 197 ff.
96 Op. 594
97 Úzká návaznost větrů na trojici roční období může být důvodem, proč Hésiodos pomíjí Euros, východní 

vítr známý z homérské tradice (např. Od. V, 295), který k žádnému z popsaných tří období není připojen. 
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V. Smrtelníci

1. Země jako místo pro život smrtelníků
Kosmologická  role  Země,  kterou  jsme  se  zabývali  výše,  má  svůj  významný 

komplement  v  roli,  jakou  hraje  země  jakožto  místo  života  smrtelných  bytostí.  V 

předcházejících  analýzách  jsme  se  ostatně  tohoto  aspektu  opakovaně  dotýkali,  protože 

striktní oddělování kosmologické a antropologické perspektivy není možné – kosmický řád 

je se nám nutně ukazuje jakožto řád světa lidského života, řád tohoto světa, který obýváme 

a v němž nacházíme své místo. Nyní se však tyto antropologické otázkou stanou vlastním 

předmětem našeho zkoumání.

1.1. Vztah lidí a Země
Již jsme viděli, že v rámci kosmogonického procesu vystupuje Země jednak pevné 

sídlo pro vše ostatní, co se rodí, jako dárkyně nového života – matka a zploditelka -, jednak 

jako mocnost ohrožující, jejíž nekontrolovatelnou a ve svých důsledcích nevyzpytatelnou 

plodivou sílu je třeba neustále přemáhat, aby mohl být kosmický řád ustaven jako stabilní. 

Tematizace Země jako místa pro život smrtelníků ukazuje tentýž podvojný dvojí přístup, 

který smrtelné bytosti k Zemi mají.  Země je jednak chápána jako dárkyně plodů, která 

smrtelníky  živí,  ba  původně  přímo  sama  plodí.  Zároveň  je  však  zakoušena  také  jako 

mocnost ohrožující křehký lidský život – jako každé božstvo je nevýzpytná a dary, které 

laskavě poskytuje, může kdykoli odejmout. Zde nastupuje lidský důmysl, který nespoléhá 

na samovolné plození země, ale uplatňuje kulturní dovednosti, s jejichž pomocí si člověk 

své živobytí  na zemi namáhavě vydobývá. Těmito poukazy otevíráme ovšem podstatně 

širší  téma,  které  zabírá  obecně  vztah  člověka  a  přírody:  Díky plodivým silám přírody 

člověk  vůbec  může  žít  na  této  zemi,  ale  přece  musí  neustále  bojovat  o  udržení  řádu 

lidského  společenství  proti  obtížně  kontrolovatelným a  potenciálně  devastujícím  silám 

přírody.1

1 Tyto  otázky  již  přesahují  naše  vlastní,  mnohem  užší  téma  archaického  prostoru  života.  Jednou  z 
osvětlujících prací mapujících proměňující se vztah řeckého člověka k přírodě je (kromě dále zmíněné 
Hadotovy knihy) zvláště Naddaf 2005. Touto problematikou se zabývají také Lovejoy, Boas 1935, kteří 
provádějí  mj.  sémiologickou  analýza  procesu,  na  jehož  konci  se  stal  z  fysis výraz  s  etickým  a 
normativním obsahem. Napříč archaickou a klasickou tradicí a na základě detailní excerpce pramenů 
přitom rozlišují  66 diferencovaných významů relevantních pro vývoj etického a normativního obsahu 
tohoto výrazu.
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Odkažme v tomto kontextu na jednu z posledních knih Pierra Hadota, Závoj Isidin, 

která  se  této  problematice  detailně  věnuje.2 Hadot  přesvědčivě  rozlišuje  dva  možné 

přístupy k přírodě, které pojmenovává jako "prométheovský" a "orfický". Prométheovský 

přístup chápe přírodu jako mocnost ohrožující člověka, který z ní pomocí svých specificky 

lidských kulturních dovedností vydobývá její tajemství, aby uhájil nebo vylepšil svůj život 

v nepřátelských podmínkách. Orfický přístup naproti tomu nestaví člověka proti přírodě, 

protože chápe, že člověk je svým bytím v přírodě zahrnut a je jí  tedy v tomto smyslu 

vydán.  Tento  přístup  se  nesnaží  ovládat  nevyzpytatelné  přírodní  síly  za  pomocí 

technických prostředků a využívat je k praktickým cílům – jeho hlavním prostředkem je 

nahlížení,  estetická  kontemplace,  zasvěcení  –  zde  Hadot  odkazuje  na  mysterijní  kulty. 

Pokud bychom chtěli tento dvojí přístup dokumentovat na materiálu, se kterým jsme již 

pracovali, můžeme poukázat na rozdíl mezi vztahem k Zemi, jak ho artikuluje Hésiodova 

báseň  Práce a dny a  pojetím Země jako primordiální  matky,  jak ho rozvíjí  Theogonie. 

Zatímco v Pracích a dnech je země v redukována v podstatě na zemský povrch a člověku 

se dostává rozličných rad, jak z ní za pomoci různorodých dovedností vydobýt co největší 

úrodu, Theogonie poskytuje tomuto antropologickému funkcionalistickému pohledu hlubší 

založení, když podává kosmologický výklad skladby celku světa, jež takové lidské jednání 

vůbec smysluplně umožňuje. 

Na rozdíl od Hadota se nedomnívám, že by šlo o dva vylučující se typy přístupů, 

nýbrž že se zde dotýkáme bytostné dvojznačnosti, která poznamenává každý lidský vztah k 

přírodě i k zemi, jeho místu pro život i jeho živitelce. Tato dvojznačnost je založena jednak 

v  podvojné  kosmické  roli  Země,  ale  také  v  dvojznačné  povaze  samotného  člověka. 

Kosmologickému zkoumání jsme se již věnovali, nyní se tedy podíváme blíže na samotné 

smrtelníky,  jejichž původ i  život  je se Zemí nedílně spjat.  V dalším se tedy pokusíme 

představit  a  obhájit  základní  tezi,  že  lidská  přirozenost  představuje  v  archaické  době 

rozepjatost či oscilaci mezi dvěma krajními póly božství a animality, mezi nesmrtelností 

božských mocností  a  smrtí  jako  naprostým zánikem,  jak  je  vlastní  většině  smrtelných 

tvorů. Lidská bytost se však ustavuje jako specificky lidská v napětí mezi těmito dvěma 

krajnostmi a vymezováním se vůči nim oběma. Člověk není ani zvíře ani bůh, není světu 

ani slepě vydán na milost  a nemilost,  ani jej  neprohlédá dostatečně,  aby byl před jeho 

hrozbami zcela uchráněn. 

2 Hadot 2010
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Tímto  zkoumáním  jednak  doplníme  kosmologickou  analýzu  Země  o  její 

antropologický  komplement,  jednak  získáme  východisko  pro  zkoumání  kosmické 

vertikality,  která  je  určující  i  pro  lidský  život.  Vztah  člověka  k  podsvětí  a  k  nebi,  k 

nespatřeným  mezním  hloubkám  univerza  kdesi  v  nitru  Země  a  k  vysokému  nebi,  k 

meznímu úběžníku viditelnosti, jež náleží výlučně Diovi jako kosmickému suverénu, není 

tematizovatelný bez alespoň základního pochopení, jakým způsobem je v archaické době 

uchopována smrtelnost člověka,  jeho specifičnost  mezi jinými smrtelnými tvory a jeho 

vztah k tomu, co jej bytostně přesahuje. 

1.2. Vazba lidského života na kosmický řád
Otázky související s přirozeností a původem člověka a také s lidskou prehistorií – 

tedy otázky, jež bychom dnes mohli označit jako antropologické – byly součástí myšlení 

mýtu od nejstarší doby. Tehdy figurovaly v úzkém vztahu k celkovému uspořádání světa, k 

řádu univerza – tedy v souvislosti s otázkami kosmologickými. 

Již jsme viděli, že svět se vyvíjí k vyšší míře komplexnosti uspořádání a Diův řád 

představuje  nezpochybnitelné  završení  tohoto  vývoje,  ačkoli  nikoli  ve  smyslu  zániku, 

zrušení  veškerého  napětí  –  Diův  řád,  jakkoli  stabilní  a  pevný,  vyrůstá  na  starších 

kosmických mocnostech,  které neruší,  ale inkorporuje,  a díky tomu je v něm přítomno 

nezrušitelné napětí mezi jeho různými složkami. Situace smrtelných bytostí pak vykazuje 

podobná napětí a podobné dvojznačnosti. Rostoucí míra komplexity světa činí ze života 

smrtelných bytostí rozrůzněné pole pestrých možností, ve kterých je třeba se zorientovat a 

mezi kterými je třeba volit. Člověk může a má žít v souladu s kosmickým uspořádáním, ale 

otevřené jsou pro něho i možnosti jiné. Soulad lidského života uvnitř světa a celkového 

světového  uspořádání  není  samozřejmou  daností,  ale  nárokem.3 To  sebou  nese 

nezrušitelnou rizikovost, kterou se lidský život vyznačuje.

Již  tato  úvaha  naznačuje,  že  mezi  kosmickým vývojem a  uspořádáním a  mezi 

historií  a  současnou podobou smrtelných bytostí  neexistuje  jednoduchá korespondence. 

Podle Hésiodova hlubokého přesvědčení se svět vyvinul v uspořádání,  které je v celku 

3 Odsud vyplývá také morálně-imperativní étos Hésiodova líčení  mýtu o pěti pokoleních, který ostatně 
proniká Práce a dny jako celek. Špatný lidský život se vyznačuje neschopností či neochotou žít v souladu 
božským světovým řádem a jeho zákonitostmi. Ty nejsou vyjadřovány jen etickými pravidly (například 
žít  pod  Diovou  spravedlivou  vládou  spravedlivý  život),  ale  také  zákonitostí  vlastní  přírodním 
fenoménům, jako je např. pravidelný pohyb nebeských těles či střídání ročních období. Zemědělský život, 
který se  podle  těchto  viditelných  projevů  řádu   orientuje,  je  zvlášť  vhodným modelovým příkladem 
dobrého lidského života, jež je v souladu s uspořádáním celku.
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lepší  než  veškeré  předcházející  kosmické stavy.  Diův řád je  nepochybně lepší  než  řád 

Kronův, který je nepochybně lepší než primordiální stav za otce Úrana. Toto uspořádání je 

pak v zásadě pevné – ačkoli tonické momenty nejsou zcela nepřítomné, důraz na fixaci a 

stabilitu dobrého řádu výrazně převažuje. Pokud se však podíváme Hésiodovýma očima na 

vývoj  lidské  sféry,  vidíme  proces,  který  většina  interpretační  tradice  vykládá  jako 

jednoznačný úpadek. Zatímco svět se tedy vyvinul v lepší  a stabilně dobré uspořádání, 

život  člověka  je  prý  podle  Hésioda  čím dál  tím horší  a  spěje  k  těm vůbec  nejhorším 

koncům. Domnívám se však, že taková interpretace vývoje a současné podoby lidského 

života  není  udržitelná.  Takto  zásadní  rozpor  mezi  kosmickým  uspořádáním  a  mezi 

uspořádáním života smrtelníků by byl nevysvětlitelný – smrtelné bytosti by byly v podstatě 

vyňaty z působnosti  Diova řádu,  který je zákonný a spravedlivý.  Jejich nevysvětlitelná 

špatnost by navíc byla taková, že by se vymkly celku kosmického uspořádání a vyvíjely by 

se vlastním, vůči celku světa protikladným pohybem. 

V dalším se pokusím předvést, že interpretace podsunující Hésiodovi jednoznačně 

hodnotící pohled na vývoj smrtelníků jsou příliš povrchní. Mou snahou bude ukázat, že 

podle Hésioda a v souladu s širší archaickou tradicí se lidský život vyvíjí směrem, který je 

možno  tematizovat  zároveň  jako  úpadek  i  jako  pokrok,  jako  zlepšování  i  zhoršování 

situace smrtelných bytostí, a že budoucí pokračování tohoto pohybu je bytostně otevřené – 

závisí totiž na nás samých, na způsobu života, který si zvolíme. Můžeme žít v souladu se 

světovým  řádem,  reprezentovaným  diovskými  hodnotami  zákonnosti,  rozumnosti  a 

spravedlnosti, anebo se můžeme pokoušet stavět proti němu. A je pak dobře možné, že 

ačkoli volba proti  řádu je nepochybně volbou špatnou, sama možnost si takto zvolit je 

hodnotou veskrze pozitivní, hodnotou zcela v souladu s podobou světa pod vládou Diovou. 

Možná, že právě ambivalence volby, která je na jedné straně tíživou a rizikovou nutností a 

na druhé straně zároveň naší  vlastní  možností,  otevírající  sféru samostatného jednání  a 

zodpovědnosti za náš vlastní život, ukazuje nejlépe bytostně podvojné postavení člověka v 

tomto světě. A možná že do jisté míry paradoxně by právě tato dvojznačnost mohla být 

faktorem, díky kterému je náš současný život pod vládou Diovou lepší, protože pestřejší a 

bohatší, i když zároveň rizikovější a nejistější, než životy dávných smrtelníků v Kronově 

světě.
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2. Dvojznačnost postavy Krona
Východiskem naší  interpretace  bude  bližší  analýza  postavení  Krona,  který  je  v 

Pracích a dnech představen jako otec prvního blaženého pokolení smrtelníků, kteří za jeho 

vlády žili  bezstarostný a plně zabezpečený život podobný božskému, zatímco současné 

lidské pokolení žije pod vládou Diovou v permanentním nedostatku, v nutnosti vydobývat 

si živobytí tvrdou prací a ve věčném ohrožení morální špatností. Zároveň jsme však již 

viděli, že v Theogonii Kronos představuje hlavního Diova protivníka – je představen jako 

krutý primordiální bůh, který se nejprve obrací proti  svému otci aktem kastrace a poté 

polyká své vlastní děti, protože jako skutečný tyran je neschopen akceptovat, že by svou 

moc světovládce sdílel s dalšími božskými bytostmi. Musí tedy být poražen, aby mohl být 

ustaven nový typ řádu, reprezentovaný Diem a založený na spravedlnosti (δίκη).4 

Snad nebude zcela  od věci  zmínit,  že  toto  hésiodovské  napětí  v  pojetí  postavy 

Krona má i své pozdější historické paralely. Rozpor mezi tyranem ve smyslu samovládce a 

tyranem ve smyslu populistického demagoga (v původním smyslu obou slov), zajišťujícího 

dobrý život lidem pod jeho vládou, charakterizuje například vztah Athéňanů klasické doby 

k Peisistratově tyranidě  (546 – 527/8 př.  Kr.).  Peisistratova samovláda se  vyznačovala 

silnou unifikující tendencí (uveďme jen nejnápadnější příklady: založení Panathénajských 

her, stabilizace a archivace homérské epiky, počátek ražení mincí s athénskou sovou), tvrdě 

potlačovala  tradiční  rodovou  aristokracii  a  velmi  úspěšně  cílila  na  lidové  masy.  V 

(pseudo)Aristotelově  Konstituci  Athéňanů (16,7) se zmiňuje,  že bývala v klasické době 

běžně označována jako "Kronův zlatý věk".5 To se však ani v nejmenším nevylučovalo s 

úctou,  jaké  se  souběžně  dostávalo  "tyranobijcům"  či  "osvoboditelům",  Harmodiovi  a 

Aristogeitonovi, kteří zavraždili Peisistratova nástupce v roli tyrana, totiž jeho nejstaršího 

syna  Hippiu,  a  stali  se  tak  symbolem  athénského  demokratického  zřízení,  pro  jehož 

zavedení pomohli připravit půdu.6 

Kronova vláda je podobně afektivně dvojznačná a vyvolává podobné kolísání při 

pokusech o její zhodnocení. Zůstaneme-li na hésiodovské archaické půdě, v poměru ke 

4 Dvojznačnou povaha Krona, projevující se v mýtu i kultu, analyzuje Versnel 1994.
5 Pro asi nejstarší dochované kladné hodnocení Peisistratovy vlády viz Hérodotos, Hist. I, 59.
6 Kleisthenes zavádí v Athénách demokratické zřízení r. 510 př. Kr. Krátce nato skládá Kallistratos slavný 

hymnus  zpívaný  na  symposiích  (dochovaný  u  Athenaia,  Deipnosofistai XV,  695),  který  dvojici 
tyranobijců opěvuje jako ty,  kdo opět  zavedli  v  Athénách rovný přístup ke spravedlnosti  (isonomia). 
Zhruba v téže době Antenor na obecní útraty zhotovuje také jejich bronzové sousoší (původní verze se 
nezachovala, k dispozici však máme římskou kopii druhé,  velmi oblíbené verze ze 70. let 5. stol.). Topos 
tyranobijců je nadále běžnou součástí literatury i výtvarného umění.
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stávající vládě Diově  jednoduše nelze kronovské uspořádání hodnotit jako dobrý světový 

řád. Ale co život smrtelníků v rámci tohoto řádu? Žije se lidem v současném diovském 

světě lépe, anebo hůře než dávným smrtelníkům v dobách, kdy světu vlál Kronos? Zde je 

již  na  třeba  obrátit  se  přímo  ke  zkoumání  současné  lidské  přirozenosti,  k  počátkům 

smrtelných bytostí a k vývoji, kterým na cestě k současné podobě lidské sféry prošly. 

3. Dvojznačnost lidského původu a lidské přirozenosti
V Hésiodově básni  Práce a dny  nacházíme nejstarší dochovaný kořen pro obraz, 

který  v  různých  obměnách  prochází  napříč  dějinami  evropského:  obraz  pradávného 

"ztraceného ráje", kdy lidské bytosti žili život neporovnatelně lepší než dnes a to zejména 

proto,  že samy byly nezkažené,  ctnostné a po všech stránkách mnohem lepší,  než naši 

stávající současníci. Stalo se určitým klišé poukazovat v této souvislosti na Hésioda jako 

na  prvního autora,  který  tomuto obrazu vtiskl  písemnou podobu,  a  podobně tomu je  i 

pokud jde o úzce související vyprávění o neustálém úpadku, který lidská historie při cestě 

od  onoho  zlatého  věku  do  našich  dní  vykazuje.  Prométheovský  mýtus,  pro  evropské 

myšlení  přinejmenším  stejně  typický  jako  mýtus  o  ztraceném  ráji,  přitom  tematizuje 

počátky lidského rodu z docela opačných afektivních hodnot. Své dávné předchůdce v něm 

vidíme  vylíčeny  jako  živořící  ve  zvířecích  podmínkách,  ze  kterých  vybřednou  díky 

dovednosti  svých  rukou  a  síle  svého  rozumu.  Lidská  historie  je  pak  v  návaznosti 

pochopena jako pokrok, překonávající dávné doby temnoty a směřující ke stále světlejším 

zítřkům.7 

Mýtus  o  zlatém  věku  a  prométheovský  mýtus  se  přitom  nacházejí  v  blízkém 

sousedství v básni  Práce a dni, prométheovský mýtus je pak zpracováván i v  Theogonii. 

Máme zde tedy obrazy,  ve kterých přichází ke slovu totožná tématika lidské prehistorie a 

které jsou přesto zdánlivě naprosto protikladné. Domnívám se, že je přesto třeba pokusit se 

číst oba mýty ve vzájemné souvislosti, kterou sugeruje i fakt, že se nacházejí v témže díle u 

téhož  autora.  Budeme-li  je  totiž  chápat  jako  samostatné  jednotky,  které  nesou  každá 

samostatně svůj vlastní,  nezávislý smysl. nezbude nám než konstatovat, že Hésiodos, a 

potažmo  možná  vůbec  samo  mytické  myšlení,  si  jednoduše  protiřečí.  Pro  vlastní 

7 Pro mapování  tohoto podvojného přístupu  k lidské  přirozenosti  ve  starém Řecku je  nesmírně  cenná 
publikace Lovejoy, Boas 1935, která podává vyčerpávající přehled pramenů řecké i latinské tradice, které 
se těmito otázkami zabývají.  Hlavním zaměřením práce je pohled descendenční,  kteří autoři  nazývají 
"primitivismem", nicméně doplňují ho průběžně i o polemiky z druhé strany, tedy od antických zastánců 
pokroku.
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interpretaci  se  pokusíme  dodat  jiný  smysl skutečnosti,  která  nám  dnes  může  připadat 

zarážející, že totiž archaický člověk pojímá oba tyto obrazy zároveň a  pravděpodobně je 

tedy nevnímá tak, že by se vzájemně vylučovaly. 

Podle  naší  základní  teze  se  člověk  nachází  rozepjatý  mezi  pólem  animality, 

primitivního zvířecího stavu, který překonává, z něhož vystupuje, a pólem božství, z něhož 

upadá, od něhož se vzdaluje. Tato dialektika pozvedání a upadání je však dialektická v 

každém svém momentu: ono zvířecké,  od kterého se člověk vyděluje svou specifickou 

aktivitou, je také v jistém ohledu božské a božský život prvních smrtelníků vykazuje řadu 

zvířecích rysů. Jakožto ten, kdo se vzdaluje od zvířat, se člověk pozvedá k božství, ale 

tento člověk je v každém okamžiku totožný s tím, který se zároveň od božství vzdaluje, 

stvrzuje svou odlišnost a lidskou specifičnost. Tytéž momenty, které člověka pozvedají ze 

zvířecí stavu, ho také definitivně ustavují jako bytost odlišnou od nesmrtelných. Například 

oběť bohům nebo kulturní dovednosti: člověk díky nim přestává být zvířetem, ale samotný 

fakt, že je k dobrému životu nezbytně potřebuje, že je na ně odkázán, značí jeho vzdálenost 

od božského stavu. 

Toto napětí neustále přítomné v lidském životě nachází své vyjádření v souvislosti 

mýtu o zlatém věku a mýtu prométheovského: zatímco ten první nepředstavuje jednoduše 

příběh o úpadku, ten druhý nepředstavuje jednoduše příběh o pokroku. Co nás vzdaluje od 

bohů, to nás zároveň pozvedá od zvířat a všechny tyto specificky lidské výdobytky nesou 

sebou nezrušitelnou rizikovost spojenou s faktem, že je na nás kladena nutnost a možnost 

volit, jakým způsobem budeme na základě svých vlastních prostředků žít, k jakému životu 

je využijeme. 

3.1. Lidská prehistorie jako zlatý věk: mýtus o pěti pokoleních

Předešleme na úvod Westovo varovné upozornění,8 že hésiodovský mýtus o pěti 

pokoleních (Op. 110-201) přísně vzato nehovoří – na rozdíl od pozdější návazné tradice – 

o "zlatém věku" lidí, ale o "zlatém pokolení" smrtelníků. Chronologický aspekt je však i v 

této  podobě  přítomen  –  časová  následnost  jednotlivých   střídajících  se  pokolení  tvoří 

základní  osnovu  příběhu.  Zlatí  smrtelníci  jsou  pak  ti,  kteří  byli  stvořeni  jako  první; 

současným lidem železného pokolení  jsou  tedy z  časového hlediska  nejvzdálenější  a  i 

proto mohou v mnoha ohledech sloužit jako jejich protipól. Když tedy následující tradice 

8 West 1978
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hovoří o "zlatém věku", nevnáší tím do Hésiodova podání nový, cizorodý prvek, ale spíše 

zdůrazňuje jeden z přítomných aspektů. Činí tak ovšem za cenu potlačení aspektu jiného, a 

to  nespojitosti,  kterou  se  hésidovská  verze  vyznačuje.  Pozdější  pokolení  nepředstavuje 

potomstvo  pokolení  předcházejícího,  nýbrž  nově  stvořené  bytosti.  Smrtelníci  zlatého 

pokolení tedy nebyli pouze odlišně žijící lidé, ale svou podstatou odlišné smrtelné bytosti. 

Totéž z hlediska současnosti znamená, že ke zlatým smrtelníkům se nemůžeme obracet 

jako ke svým předkům a zejména, že je předem zapovězena jakákoli  fikce směřující  k 

tomu, že při jisté snaze bychom snad mohli žít jako oni: nemohli,  a to nejen proto, že 

žijeme v jiném světovém řádu, ale zejména proto, že jsme podstatně odlišnými smrtelnými 

bytostmi. Podržíme-li na mysli toto výchozí konstatování, domnívám se, že je legitimní 

hovořit o zlatém věku (ve smyslu doby, kdy žily na zemi bytosti zlatého pokolení) již při 

výkladu Hésiodovy básně, ačkoli on sám tohoto výrazu neužívá.

V následujícím se zaměříme na některé klíčové antropologické aspekty v příběhu o 

pěti  pokoleních,  který se vcelku pokusím vyložit  (s  oporou v některých výsledcích,  ke 

kterým dospěla Vernantova francouzská strukturalistická škola)9 jako příběh o postupném 

ustavení  lidské  sféry  v  její  současné  svébytnosti.  Taková  interpretace  předpokládá,  že 

navzdory  výše  zmíněné  nespojitosti  mýtus  nepředstavuje  prostou  juxtapozici  jasně 

vymezených a vzájemně nesouvisejících typů smrtelníků, nýbrž že jde o jeden narativní 

celek  s  jedním základním smyslem.  Jádrem tohoto  smyslu   je  pak  pojetí  jednotlivých 

pokolení jakožto etap komplexního procesu, který směřuje k ustavení současné lidské sféry 

– z přítomného úhlu pohledu lze říci, že aktuální lidská situace se ukazuje jako výslednice 

dlouhého předcházejícího procesu, jehož objasnění může na některé její aspekty vrhnout 

nové světlo. 

3.1.1. Zlaté pokolení

První, zlaté pokolení (Op. 111–126) žilo v době Kronovy vlády. Tito smrtelníci žili 

život  podobný bohům (ὥστε θεοὶ  ἔζωον,  Op. 112),  prostý všeho zla  (κακῶν ἔκτοσθεν 

ἁπάντων,  Op. 115). Neznali stárnutí ani nemoci, byli  obrazem bezvěkého mládí, jak je 

vlastní bohů a veškerou potravu jim poskytovala země, a to sama od sebe (καρπὸν δ' ἔφερε 

ζείδωρος ἄρουρα αὐτομάτη πολλόν τε καὶ  ἄφθονον,  Op.  117-118).  Protože byli  živeni 

9 Základ této strukturalistické interpretace Hésiodova mýtu položil Vernant v dvojici dnes již klasických 
článků  Vernant 1990a a J.-P. Vernant 1990b. Později k nim připojil ještě jednu, spíše metodologickou 
studii, Vernant 1990c.
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bezprostředně zemí, neznali práci ani námahu – a stejně tak nenacházíme ani zmínku o 

plození  dětí  či  o  existenci  rodiny.  Také  posmrtný  osud  těchto  bytostí  vyjadřuje  jejich 

blízkost k božství: umírali jako přemoženi spánkem a stali se nadzemními démony, kteří 

jsou opakovaně označováni jako nesmrtelní (Op. 122, 250, 253). Život těchto smrtelníků se 

tedy nevyznačuje ničím, co nyní známe jako specificky lidskou aktivitu – není zde totiž 

potřeba, schází k ní motivace. Zlatí smrtelníci byli již svou podstatou podobní bohům a 

neznali  tedy úsilí,  problémy a  hodnoty spojené  se  snahou dosahovat  lepšího  života,  v 

materiálním i morálním smyslu slova. Nevidíme zde ani stopu kultuře, ať už materiální či 

duchovní.

3.1.2. Stříbrné pokolení

Smrtelníci  druhého, stříbrného pokolení (Op. 127–142) se od zlatých smrtelníků 

lišili  postavou i smýšlením (οὔτε φυὴν ἐναλίγκιον οὔτε νόημα,  Op.  129). Nacházíme u 

nich také celou řadu znaků, které je vzdalují božství a přibližují životu současných lidí. 

Nejsou již živeni bezprostředně zemí, ale básník zmiňuje existenci dětí, které živí matka v 

otcovském domě –  vidíme zde  tedy již  rodinu,  elementární  sociální  uspořádání.  Nová 

vzájemná odkázanost smrtelníků a potřeba péče a pomoci je ještě zdůrazněna faktem, že 

dětství je v této době extrémně dlouhé. Vzdálenost od božského života otevírá takto také 

prostor  pro  možnost  morálního  selhání  –  smrtelníci,  kteří  se  nyní  vzájemně  potřebují, 

nejsou  schopni  se  zdržet  zpupnosti  ve  vzájemných  vztazích  (ὕβριν  ἀτάσθαλον  οὐκ 

ἐδύναντο  ἀλλήλων ἀπέχειν,  Op.  134-135).  Smrtelníci,  kterým není  bez  dalšího  vlastní 

božský život, se nově nacházejí v situaci, kdy je na ně dobrý život kladen jako nárok, jako 

požadavek, jemuž – jak se tu dozvídáme – nejsou schopni dostát.  Tento nárok dobrého 

života se však netýká jen vzájemných vztahů mezi smrtelníky, ale také a především vztahu 

k božství. Tyto bytosti již nežijí v bytostné blízkosti k bohům, ale je ponecháno na nich, 

aby si adekvátní vztah k božství zjednávali svou vlastní aktivitou. I zde se jedná o nárok či 

požadavek,  tentokrát  náležitě  ctít  bohy  a  obětovat  jim,  ve  kterém  stříbrní  smrtelníci 

selhávají. Právě toto selhání  je příčinou zániku stříbrného pokolení – vzhledem k plození 

potomků nevymírá, tak jako prostě sešlo ze světa pokolení zlaté, ale je vyhlazeno, a to již 

samotným Diem. Někde mezi prvními dvěma pokoleními tedy došlo ke změně světového 

uspořádání, kterou jsme sledovali výše – uvedené změny v životě smrtelníků takto korelují 

se změnami světového řádu. Posmrtný osud celého pokolení  ukazuje, že navzdory všem 
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změnám měli i tito smrtelníci stále ještě, minimálně chronologicky, blízko k božské sféře – 

stali se také démony. Přesto však již démony nižšími, podzemními, což je znovu přibližuje 

posmrtnému osudu v Podsvětí, jak je vlastní současným lidem. 

3.1.3. Bronzové pokolení jasanových obrů

Zeus se poté stal otcem třetího, bronzového pokolení jasanových obrů (Op. 143–

155). Toto pokolení dovádí dále některé prvky přítomné již v životě stříbrných smrtelníků, 

kdy došlo k prvnímu rozlišení mezi životem nesmrtelných a smrtelných bytostí. Obři se liší 

od zlatého, ale i od stříbrného pokolení (οὐκ ἀργυρέῳ οὐδὲν ὁμοῖον, 144) , a to, zdá se, 

opět  jak  co  do  těla,  tak  co  do  mysli.  Tělesný  zjev  obrů  je  hrozivý  a  odpovídá  jejich 

vnitřnímu  uzpůsobení:  znají  pouze  zpupnost,  násilí  a  tvrdost  srdce.  Žijí  život  v 

permanentním válčení mezi sebou navzájem; ruku v ruce s tím jsou doslova obklopeni 

bronzem  v  různých,  i  extrémních  podobách  (obývají  například  bronzové  domy). 

Nenacházíme zde také ani zmínku o uctívání bohů, o obětech či o jiném vztahu k božství. 

Tyto bytosti však mají daleko i k současné lidské sféře. To je ještě podtrženo faktem, že se 

neživí chlebem – tento typicky lidský znak, spojený s prací, s níž si člověk vydobývá ze 

země své  živobytí,  jim není  vlastní.  Jejich  smrt  a  posmrtný  osud  potvrzují,  že  pohyb 

postupného vzdalování od božství zde skutečně dosahuje svého dna: sami se vzájemně 

vyhubili a zašli v Podsvětí beze slávy. Pohyb postupného oddělování smrtelníků. Jasanoví 

obři takto ukazují v extrémní podobě, jaká rizika se skrývají v životě, který je smrtelníkům 

uložen jakožto nárok, jemuž je třeba dostát – z hlediska současného člověka by se snad 

dalo říci, že jde o vyjádření krajních následků neschopnosti dostát základním požadavkům 

kladeným na dobrý život smrtelníků. 

3.1.4. Héróové

Následující pokolení héróů (Op. 156–173) je rodem vznešeným, ba božským (θεῖον 

γένος, Op. 159). Jak víme z epické tradice, héróové se často rodí jako potomci smíšeného 

svazku boha se smrtelníkem a i v případech jiných vazeb jsou jejich vztahy k bohům velmi 

úzké  –  bývají  ostatně  přímo  nazýváni  polobohy  (καλέονται  ἡμίθεοι,  Op.  159-160). 

Nedivíme se tedy, že jsou mnohem spravedlivější a lepší (δικαιότερον καὶ ἄρειον, Op. 158) 

než jejich předchůdci. Skoro tedy zdá, jako by po dosažení krajní vzdálenosti od božství v 

případě bronzových obrů došlo s héróy k jakémusi epistrofickému obratu, k opětovnému 
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přiblížení se bohům. Tento obrat v pohybu ustavování lidské sféry však neznamená prostý 

návrat (či snahu o návrat) k předcházejícím stavům, ideálně k předkulturnímu stavu zlatého 

pokolení,  nýbrž  podržuje  základní  rysy  získané  v  pohybu  vzdalování  se  od  božství: 

základní povaha dobrého smrtelného života jakožto nároku či požadavku není zrušena, ale 

jsou zvýslovněny cesty umožňující tomuto požadavku dostát. 

Životy a osudy héróů jsou pestré a dobovému posluchači Hésiodovy básně dobře 

známé.  V  hérójské  době  je  základní  nárok  žít  dobrý  život  úzce  navázán  na  otázky 

spravedlnosti  (δίκη) ve  smyslu adekvace  lidského jednání  a  božského řádu;  nakolik  je 

ovšem tento  řád  reprezentován  různými  božstvy,  natolik  mohou  být  jednotlivé  nároky 

protichůdné a vzájemně se vylučující. Stejně tak není třeba zvláště zdůrazňovat, že rodinné 

a v širším smyslu rodové vazby zde hrají velmi významnou roli nejen z hlediska sociální 

stratifikace  (která  předpokládá  zasazení  rodů  do  širší  sociální  sítě),  ale  také  právě  z 

hlediska možnosti žít dobrý život. Rod je základním nositelem paměti, která je klíčová pro 

individuální i společenskou identitu: žít dobře znamená dojít pamětihodného osudu, dobýt 

slávy (κλέος), která uchová paměť na člověka i po jeho smrti a která umožní potomkům 

hlásit se ke svým, takto nesmrtelným, předkům. Základním médiem, v němž je možné dojít 

takovéto slávy, je pak spravedlivý boj, vedený ve jménu snahy nastolit v lidském světě 

božsky garantovaný řád.

Právě tyto motivy hrají význačnou roli pro Hésioda, který z hérójské tradice vybírá 

a staví proti sobě dva velké okruhy příběhů a hérójských osudů, totiž trójský a thébský 

cyklus, a soustředí se zejména na posmrtný osud hrdinů. Právě zde totiž v jeho podání 

dochází k významnému posunu oproti všem předcházejícím pokolením: héróové jsou první 

smrtelníci, jejichž posmrtný úděl je individuálně diferencován – není již dán pouze tím, v 

jakém se zrodili věku, ale také tím, jaký život dokázali žít. Ti, kteří zemřeli v nedůstojné 

tahanici  o  Oidipovo  dědictví  před  branami  Théb,  následují  osudu  bronzových  obrů, 

válčících jen pro válku samu – sešli beze slávy do Podsvětí. Naproti tomu ti, kteří u Tróje 

hájili  Diův spravedlivý řád a čest  Řeků, nalezli  posmrtný osud hodný svého života  na 

zemi: pod Kronovou vládou žijí život podobný zlatému pokolení, bez práce a námahy, v 

zemi, která jim plodí třikrát do roka. Pro nás je nyní zásadní, že existenciální situace héróů 

tedy již není dána prostě jejich přirozenou, vrozenou povahou, ale že je v jejich rukou. 

Záleží na nich, zda se dokážou pozdvihnout k božství po vzoru zlatého pokolení, nebo zda 

upadnou do nedůstojného násilí a naprosté bezbožnosti po vzoru bronzových obrů. První 
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cesta v naplnění nároku dobrého života, k uchování individuální paměti a v této formě i k 

překonání smrtelnosti, druhá cesta představuje selhání tváří v tvář tomuto nároku, a tedy 

anonymní zánik v Podsvětí. Smrtelnost v této podobě poprvé nepředstavuje nerozlišenou 

fatalitu posmrtného osudu daného přirozeností, ale zcela novou motivaci k vedení dobrého 

života.  Zdůrazněme ještě,  že  připodobnění   zlatému pokolení  se  neděje  nivelizací  těch 

aspektů  života  smrtelníků,  které  vyvstaly  poté,  co  byla  původní  blízkost  božství  již 

ztracena, nýbrž jejich specifickým uchopením, rozvíjením a kultivací. Pro héróy je "zlatý 

věk"  otevřenou  a  nejistou  možností  za  horizontem života,  který  má  být  úsilně  veden 

jakožto dobrý, nikoli přirozeně daným způsobem života, který se vždy již podobá životu 

božskému.

3.1.5. Železný věk

Poslední,  železné  pokolení  smrtelníků  (Op. 174–201),  tedy  v  současnosti  žijící 

lidské bytosti  (νῦν γὰρ γένος ἐστὶ σιδήρεον,  Op. 176), plynule navazuje na přecházející 

pokolení hérójské. Navzdory značně pochmurným barvám, v nichž je náš současný život 

Hésiodem líčen, a to nejen na tomto místě, se opakovaně vrací také ujištění, že dobro přece 

jen  není  v  našich  životech  zcela  nepřítomno  (μεμείξεται  ἐσθλὰ  κακοῖσιν,  Op.  179). 

Představuje však něco, oč musí lidé vlastními prostředky usilovat, a tyto prostředky se liší 

od prostředků,  které  měli  k  dispozici  héróové,  blízcí  bohům. Jak tento  současný život 

vypadá, či přesněji v rámci jakých možností se pohybuje, nelíčí Hésiodos přímo v mýtu o 

pěti pokoleních, nýbrž jde o jedno z ústředních témat celé básně.

Údělem člověka je neustálá, úmorná práce, ve které si vydobývá ze země svůj chléb 

a právě v těchto podmínkách je na něj kladen nárok žít dobrý život: pořádat lidskou sféru v 

souladu s božským spravedlivým řádem, včetně náležitého ctění bohů, a individuálně se 

držet  základních morálních hodnot,  které  umožňují  vzájemné lidské soužití.  Hrdinného 

bojovníka  vystřídal  vladař  –  soudce,  který  vede  obec  –  buď,  je-li  spravedlivý,  ke 

všeobecnému prospěchu a  zdaru (viz  např.  Op.  225-237),  nebo v opačném případě  ke 

zkáze a zmaru (viz např. Op. 238-247). Lidské možnosti tedy zůstávají bytostně otevřené, 

právě tak, jako tomu bylo v předcházejícím pokolení – lidé mají své další osudy ve svých 

rukou.

Z  tohoto  hlediska  je  plně  pochopitelné,  proč  Hésiodovo  vypravování  o  pěti 

pokoleních kulminuje v sérii hrozeb, jež líčí,  co člověka čeká, pokud na požadavek žít 
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dobrý život rezignuje. Rozrušení všech sociálních vazeb – od základních rodinných pout, 

přes likvidaci měst až například po zánik úcty, kterou prokazujeme spravedlivým lidem – 

vyústí nezbytně v situaci, kdy již nebude pomoci od zla a Zeus sám toto smrtelné pokolení 

definitivně zahubí.  Hésiodovo vlastní  úsilí  je  však vedeno nadějí,  že  těmto koncům je 

možné  předejít  –  se  svými  morálními  výzvami  se  obrací  jednak  jak  na  ty,  kdo  mají 

významný  vliv  na  širší  společenské  uspořádání,  tedy  na  vladaře  –  soudce,  jednak  na 

každého jednotlivého  člověka,  jehož  příkladem je  zde  nehodný  Persés.  V mýtu  o  pěti 

pokoleních se však této moralizující tendenci dostává pozoruhodného založení – kromě 

toho, že člověk má usilovat o dobrý život pro své vlastní budoucí vyhlídky, je zde vyložen 

původ faktu, že člověk vůbec může volit mezi různými možnostmi svého života – člověk 

volit může, protože volit musí, nemůže zrušit tuto možnostní povahu svého pobývání na 

světě. 

3.1.6. Shrnutí

Celkový  řád  mýtu  o  pěti  pokoleních  tak  podle  předložené  interpretace  není 

jednoduše descendenční, ale představuje spíše pohyb oscilace mezi póly. Zlaté pokolení, 

které  je  bohům  nejbližší,  je  vystřídáno  pokolením  stříbrném,  kde  dochází  ke  klíčové 

rozluce mezi božskou a smrtelnou sférou, rozluce, která je dovedena do extrému v případě 

bronzového pokolení  jasanových obrů.  Až posud snad můžeme mluvit  o  kontinuálním 

úpadku, ale nyní se dynamika příběhu mění. Rod héróů  představuje obrat zpět směrem k 

božství, při kterém je klíčovou proměnou diferenciace individuálních osudů, kráčející ruku 

v ruce s motivem paměti. S héroy se posmrtný osud individualizuje, smrtelníci získávají 

jména,  protože paměť o nich je uchovávána i  po jejich smrti.  Zatímco zlaté a  stříbrné 

pokolení  se po smrti  stává blíže nerozlišenou masou daimónů kroužících kolem země, 

jasanoví obři zašli beze slávy do Hádu a paměť na ně se neuchovala. Hrdinští válečníci 

jsou  pak  díky  diferenciaci  svých  posmrtných  osudů  rozepjatí  mezi  mezi  přirozeností 

zlatého pokolení a bronzových obrů: částečně vedou na ostrovech blažených slastný život 

pod vládou Kronovou (trójští hrdinové), částečně zacházejí ze světa beze slávy (thébští 

rváči o oidipovské dědictví).  Paměť na ně je uchována v podobě vypravování  o jejich 

individuálních  životech,  životních  skutcích  (epická  tradice),  které  také  odlišují  jejich 

posmrtný osud. Tuto revoluční novinku pak uchovává život smrtelníků železného věku. 

Jejich život, opětovně oddálený od božské sféry, nejvíce připomíná stříbrné pokolení – i 

115



V. Smrtelníci

lidé budou, zdá se, na této zemi, dokud jejich špatnost nepřesáhne všechnu mez a sám Zeus 

se je nerozhodne jednou provždy vyhladit. Na rozdíl od nich však lidé mají možnost volby, 

svůj příští osud drží ve svých rukou.

Domnívám se, že taková interpretace jde dobře dohromady i s faktem, na který 

bývá  upozorňováno,  a  sice  že  Hésiodův  příběh  představuje  směs  dvou  samostatných 

mytických vypravování: descendečního příběhu o střídání pokolení, jimž jsou přisuzovány 

různé kovy, a epických příběhů o dávné hérójské době. Neorganické "vsunutí" héróů do 

descendečního  mýtu  pak  v  navrženém čtení  nepředstavuje  jen  úlitbu  existující  epické 

tradici, ale zásadním způsobem proměňuje a prohlubuje obsah předpokládaného původního 

příběhu o úpadku. Hérojské pokolení tvoří dvojici se současným lidským stavem – héróové 

takto představují  lidskou prahistorii,  což je v  souladu s  řadou dochovaných mytických 

podání. Nacházíme zde tedy zlom mezi třemi descendenčními prvními pokoleními a mezi 

dvojicí héroové-současní lidé, která je v zásadě také descendeční. Označení současného 

pokolení  jako  "železného"  je  pak  stylistickým  prvkem,  propojujícím  tuto  dvojici  s 

předcházející trojicí pokolení. Lidé nepochybně představují stav úpadku oproti héroům, tak 

jako je zjevný úpadek mezi členy předchůdné trojice, ale není zdaleka jednoznačné, jaký je 

vztah  mezi  touto  trojicí  a  následnou  dvojicí  ústící  do  současnosti.  Prostřednictvím 

hérojského pokolení vstupují do celého procesu pozitivní prvky pokroku, které zřetelně 

vystupují tehdy, když je herojský věk známý z epické tradice zasazen do kontextu mýtu o 

úpadku kovových pokolení.

Připomeňme také, že základní étos Prací a dnů představuje etický apel k dobrému 

životu. Mýtus o pěti pokoleních pak v představeném čtení buduje půdu, na které je vůbec 

možné a  smysluplné  etický  apel  na  člověka  vznášet.  Čistě  descendeční  obraz  by totiž 

neskýtal  žádnou naději  na změnu a výzvy k dobrému životu by byly naprosto plané – 

dobrý život by byl jednou provždy ztracen. Héróové uvedou do hry individuální osud a 

individuální překonání smrtelnosti uchováním paměti na jedinečné činy dobrého lidského 

života – cosi, oč lidé mohou usilovat i v železném věku. Špatnost v současném světě je tak 

vysvětlena, ale nikoli omluvena – díky tomu, že náš současný život navazuje na herojské 

pokolení  a  nikoli  na  jasanové  obry,  máme  zajištěnu  možnost  obecné  určení  lidské 

přirozenosti, vzdálené od bohů, individuálně modifikovat svým životem. Hésiodovský apel 

pak tuto možnost formuluje zároveň jako etickou nutnost. Podmínkou této možnosti pak je 

individuálně rozlišený posmrtný osud – paměť jako nesmrtelnost smrtelných. Paradoxní 
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vyjádření, které znovu na hluboké rovině vyjadřuje dvojznačné postavení člověka: může se 

připodobňovat božskému, ale tímto připodobňováním stvrzuje svou odlišnost – člověk se 

může jedině stávat tím, čím bůh je. Rozdílnost je tedy nezrušitelná, protože podobnost, 

přibližování, je dosahována právě z rozdílnosti a protože je dynamická – dokud člověk 

žije, nesmrtelným se pouze může a má stávat, zato skutečně jím po svém smrtelné způsobu 

být, to je mu možné až poté, co zemřel.10

3.2.  Lidská  prehistorie  jako  doba,  kdy  se  lidé  nelišili  od  zvířat: 
Prométheovský mýtus

Prométheus bývá tradičně interpretován jako dobrodinec lidstva, jako dárce τέχναι 

–  kulturních dovedností a řemesel, včetně toho, co dnes chápeme jako výtvarné umění v 

nejširším smyslu – a tedy i jako motor rozvoje, kterého lidská sféra pokrokem v těchto 

oblastech  dosahuje.  V  Hésiodově  díle  představuje  Prométheovský  mýtus  významnou 

protiváhu  mýto  o  pěti  pokoleních  (Theog.  521–616,  Op.  42–105)  a  s  jeho  pomocí  je 

budeme také moci lépe obsahově vymezit, v čem konkrétně spočívá dobrý lidský život a 

jaká rizika  mu hrozí.  Pokusíme se však zároveň předvést,  že  nejstarším podáním není 

takové jednostranné hodnocení vlastní a že Prométheovy dary člověku mají jsou bytostně 

dvojznačné.

Jedním z  dokladů pro  to,  že  dvojí  protichůdná afektivní  hodnota  patrně  byla  v 

prométheovském mýtu dobově zakoušena, je např. kynická filosofická škola, začínající s 

Antisthenem, žákem Sókratovým, v pozdním 5. století. Ačkoli o kynismu se z této doby 

zachovaly jen útržkovité zprávy, zdá se být nepochybné, že jde o nejstarší doloženou verzi 

ideálu  "návratu  k  přírodě",  která  odmítá  celou  kulturní  vrstvu  lidského  života,  včetně 

sociálních konvencí a zákonitostí – skutečně radikálním představitelem kynismu je známý 

Diogenés ze Sinope, který v Athénách bydlil v sudu a vynikal svou chudobou i živočišným 

způsobem života.11 Tento poukaz má sloužit jen jako stručné upozornění, "primitivistický 

ideál" výslovně odmítající kulturní výdobytky není staré době cizí – nachází ostatně živnou 

půdu i na mýtu o zlatém věku, s nímž se velmi často pojí. 

10 Z  jiné  perspektivy  tyto  otázky  tematizuje  též  Leclerc  1993.  Autorka  na  základě  pečlivé  analýzy 
Hésiodových básní dospívá k tomu, že jedním z rozdílů mezi lidskou a božskou sférou je jejich rozdílný 
vztah k řeči, přičemž interpretuje (Múzami inspirovanou) básnickou řeč jako jeden ze způsobů, jimž se 
člověk může stávat božským. 

11 Diogenés Laertios, , Ⅵ 20-81 
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3.2.1. Diova rozvaha a ustavení lidské sféry

V Theogonii je celý konflikt Dia a Prométhea shrnut jako souboj v rozvaze (ἐρίζετο 

[sc. Προμηθεύς] βουλὰς ὑπερμενέι Κρονίωνι,  Theog. 534) –  témata Prométhea, který se 

snaží oklamat Diovu prozřetelnou mysl, a Dia, který nakonec naopak svou chytrostí a mocí 

nad Prométheem vítězí, představují hlavní figury celého příběhu. Již výše jsme detailně 

dokládali tento fakt v jeho primárním kosmologického významu: konflikt obou bohů je 

dalším  vyjádřením  vyjádřením  roztržky  mezi  titánským  a  olympským  řádem,  mezi 

Kronem  a  Diem.  Vychytralost  lstivého  (ἀγκυλομήτης,  Theog.  546)  a  úskočného 

(δολοφρονέων,  Theog. 550) Prométhea, která vyústí v tolikeré zlo pro lidi, jimž se Títán 

zpočátku naopak pokoušel pomoci, je soustavně kontrastována s rozvahou a prozřetelností 

Dia (Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς, Theog. 545, 550, 561), jehož mysl se Títán marně pokoušel 

ošálit (Διὸς νόον ἐξαπαφίσκων, Theog. 537).

V  Pracích a dnech pak nacházíme i výslovné vztažení prométheovského mýtu k 

tématům známým z pojednání o zlatém pokolení smrtelníků. Tak se dozvídáme, že před 

vznikem ženy, jež  byla stvořena v Diově odvetě za Prométheovu krádež ohně, lidé žili bez 

jakýchkoli zel, bez práce i  nemocí  (Op. 90-92),  dokud Zeus ve svém hněvu neskryl před 

člověkem  jeho  chleba,  který  tehdy  bylo  možné  získat  bez  námahy  (Op.  42-47).12 I 

prométheovský  mýtus  tedy  představuje  proces,  jímž  se  lidská  sféra  ustavila  ve  své 

současné podobě, poté co se oddělila od předcházejícího, prehistorického stavu.13

3.2.2. Zavedení oběti

První krok v tomto procesu byl učiněn v Mékóně, kde společně přeli smrtelníci a 

bohové  (ἐκρίνοντο  θεοὶ  θνητοί  τ'  ἄνθρωποι,  Theog.  535).  O  příčině  ani  bližších 

okolnostech sporu, který  zde měl být rozsouzen, nevíme nic bližšího, ale upozorněme na 

doslovný  význam  použitého  výrazu:  κρίνω,  κρινεῖν  znamená  původně  oddělovat, 

rozlišovat – a to je přesně to, co se v Mékóně mezi bohy a lidmi odehrálo. Ať už zde běží o 

spor nebo skutečně doslovně o oddělování, je zde předpokládána jakási původní jednota a 

její  narušení  –  narušení,  kterému  vtiskl  konkrétní  podobu  Prométheus,  když  ve  snaze 

pomoci lidem k lepšímu podílu nerovně rozdělil maso obětního zvířete. Zeus, prohlížející 

12 Vzhledem k postupu básně však uvedené zpracování Prométheovského mýtu a příběh a Pandoře mýtu o 
pěti pokoleních předchází - z tohoto hlediska by tedy bolo spíše na místě říci, že vyprávění o zlatém 
pokolení rozvíjí a zakládá motivy, které jsou v předchozím pouze takto zkratkovitě naznačeny. 

13 K této interpretaci a k souvislosti prométheovského mýtu s mýtem o zlatém věku srv. např. Vidal-Naquet 
1981 nebo Mattéi 1996.
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sice úskok, ale mající již na mysli vlastní protitah, oběť v této podobě přijal a tím stvrdil 

podvojnou povahu zvířecí  oběti:  ta je primárně aktem, který stvrzuje oddělení lidské a 

božské sféry – udržuje mezi nimi rozestup -, ale zároveň tuto vzdálenost jistým způsobem 

překonává, když slouží jako prostředek navázání a udržení vztahu mezi oběma odlišnými 

sférami.  Již  samotná  nutnost  obětovat,  aby  byl  adekvátní  vztah  lidského  a  božského 

udržen, vyjadřuje oddělenost obou oblastí. 

Význam oběti tkví však i dalších změnách, které fixuje. Smrtelníci obětující zvíře 

se již  neživí pouze plody země,  ale také masem. A právě tento fakt napomůže oddělit 

lidskou sféru v její specifičnosti nejen od bohů, ale tak od zvířat. Zvířata se běžně živí 

masem, ale  také nerozlišeně masem příslušníků vlastního druhu. Taková praxe je však 

lidem  zapovězena  –  lidé  se  smí  živit  pouze  masem  zvířat,  taková  je  základní  zákon 

ustanovený lidem od Dia (τόνδε ἀνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων, Op. 276). Důvodem 

je pak to, že mezi zvířaty, na rozdíl od lidské sféry, není spravedlnosti  (οὐ δίκη ἐστὶ μετ' 

αὐτοῖς [sc. ἰχθύσι καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖς],  Op. 278). Tato vyjádření jsou klíčová, protože 

specificky lidské společenství založené na zákonitosti  a spravedlnosti  je takto vztaženo 

bezprostředně k Diovu světovému řádu, který stojí na stejných principech. Ve zvířecí oběti 

je  tedy  vyjádřen  také  tento  božsky  garantovaný  zákonitý  řád  spravedlnosti,  jehož 

přítomnost odlišuje lidské společenství od života zvířat. 

3.2.3. Krádež ohně 

Prométheův dar ohně může být nyní pochopen jako plynulé pokračování tohoto 

příběhu – zvířecí oběť si nezbytně žádá oheň. Takové bezprostřední čtení však ihned naráží 

na zásadní obtíž, a sice na fakt, že Zeus lidem oheň poskytnout nechtěl, ba přímo jej před 

nimi  skrýval.  Tento  motiv  Diovy  nevůle,  Prométheovy  krádeže  a  následného 

světovládcova hněvu je expresivně vyjádřen v obou Hésiodových básních (Theog. 562 ff., 

Op. 50 ff.). V dalším se pokusíme představit interpretaci, podle které je tato Diova pozice 

znakem, že oheň, stejně tak jako ostatní prométheovské novinky – oběť, žena a v další 

tradici  také  kulturní  dovednosti  -,  je  svou  podstatou  dvojznačný.  Pro  větší  množství 

materiálu se však nyní obrátíme mimo hésiodovský korpus, konkrétně k (pravděpodobně) 

Aischylově hře Upoutaný Prométheus.14 

14 Pro přehledné shrnutí stále ještě nerozhodnuté diskuse o autorství hry a datu jejího vzniku viz Podlecki 
2005, Appendix I.
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Význam  ohně  zde  zdůrazňuje  Prométheus  sám,  když  ho  označuje  za  vstupní 

podmínku  a  výchozí  bod pro  získání  veškerých kulturních  dovedností,  kterými  člověk 

disponuje (ἀφ' οὗ γε πολλὰς ἐκμαθήσονται τέχνας,  Pr. 254) – mnohé z nich i z tohoto 

důvodu později  neváhá  jmenovat  jako  své  vlastní  dary lidem (Pr. 447–468,  478–506). 

Ačkoli u Aischyla nenacházíme explicitní zmínku o krádeži ani o Diově snaze udržet oheň 

mimo lidský dosah, chór hodnotí Prométheův dar lidem jako veliké provinění, kterou tento 

Títán  nenahlíží  (οὐχ  ὁρᾷς  ὅτι  ἥμαρτες;  Pr.  259–260).  Prométheus  však  poněkud 

překvapivě s tímto hodnocením souhlasí,  ba dokonce upřesňuje,  že se tohoto provinění 

dopustil úmyslně (ἑκὼν ἑκὼν ἥμαρτον, οὐκ ἀρνήσομαι, Pr. 266). Takové vášnivé přiznání 

vědomého překročení řádu je přinejmenším podezřelé:  kdo je tento títánský bůh, že se 

vědomě staví proti Diově svrchované vůli? Možná však měl Prométheus dostatečně silné 

důvody pro takové jednání?

V  Upoutaném  Prométheovi je  takovým  důvodem,  kterého  se  Prométheus  sám 

dovolává, přesvědčení, že jen takto zachránil lidi před naprostou zkázou, kterou si pro ně 

přál  Zeus.  Pro  přijetí  až  příliš  odvážného tvrzení,  že  starý  títánský bůh přelstil  Dia  a 

definitivně  zmařil  jeho  plán,  je  však  na  místě  krajní  opatrnost.  Jak  jsme  viděli  již  u 

Hésioda, rozvaha títánského božstva má své meze:  Prométheus touží pomoci, ale reálné 

důsledky jeho činů pro lidi jsou minimálně dvojznačné, není schopen adekvátně nahlížet 

důsledky svých činů. O tom svědčí i jeho přiznání, že se sice provinil s plným vědomím, 

ale skutečnou povahu příšerného trestu nikterak nepředvídal (Pr. 268-269). V průběhu celé 

hry je ostatně Prométheův čin opakovaně stavěn do protikladu k Diově prozřetelnosti a 

Prométheus sám je stále znovu vyzýván, aby změnil své smýšlení a přizpůsobil jej novému 

olympskému  řádu.15 Toto  vše  svědčí  pro  problematičnost  Prométheova  rozvažování  a 

úsudků, které jsme si všímali výše již u Hésioda.16 

3.2.4. Dary τέχναι

 Podívejme se však nyní blíže, co přesně Prométheovo provinění lidem přineslo. Již 

jsme zmiňovali, že v zásadě veškeré kulturní dovednosti, jejichž dlouhé výčty se také ve 

hře nacházejí. Poté, co se však takto jednou Prométheus opět dovolává svých zásluh, mu 

15 Např. Pr. 309 ff. (hovoří Ókeanos), Pr. 472-474 (hovoří chór), Pr. 977 ff. (hovoří Hermés). 
16 Mnohé další, patrně významnější znaky problematičnosti Prométheova rozvažování a (sebe)porozumění 

blíže zkoumá Podlecki 2005: Prométheova extrémní sebedůvěra, naprosto nepřípadná v jeho situaci, jeho 
tvrdohlavost, nepřístupnost jakékoli rozumné diskusi, jeho hrubé a arogantní jednání ve vztahu k Hermovi 
a k Ió. Podlecki uzavírá: "It is as though the author of Prometheus Bound were deliberately trying to undo 
all the positive feelings that this amiable and familiar figure would have evoked in the audience." s. 3
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chór  odpovídá  varovným  a  velmi  důležitým  připomenutím:  "Neposkytuj  smrtelníkům 

užitku nadmíru." (μή βροτοὺς ὠφέλει καιροῦ πέρα, Pr. 507) Prométheus se snažil pomáhat 

lidem, ale zavedením řemesel a dalších dovedností vychýlil podmínky života příliš v jejich 

prospěch – v prospěch,  který jim nakonec uškodí. To, nač tu chór naráží,  je dvojsečná 

povaha  kulturních  dovedností  a  vůbec  všeho,  co  usnadňuje  lidem  život:  člověk  musí 

pracovat  a  bojovat  o  svůj  život,  protože tehdy,  kdy má svou existenci  až  příliš  jistou, 

přicházejí  zpupnost,  hrabivost,  závist  a  další  známky špatnosti.  Přesvědčení,  že  prostý 

život je dobrý život a že s nadbytkem, luxusem a bezpracným živobytím, jak se stávají 

dostupné skrze v původním smyslu slova technický pokrok, přichází zkaženost, je vlastní 

už Hésiodovi, který stále znovu opakuje, že jediný majetek přispívající k dobrému životu 

je majetek získaný vlastním úsilím a prací. V další tradici se tato myšlenka, přetavená do 

představy "ctnostného primitiva", dočkala mimořádné obliby. Jako jistou její předchůdnou 

verzi  je  ovšem možné  chápat  už  slavné  aischylovské  πάθει  μάθος  –  lidé  se  učí  skrze 

utrpení, námaha a bolest jsou nejefektivnější prostředky, jimiž se člověk učí žít v souladu s 

božským  světovým  řádem.  Z  tohoto  hlediska  nemůže  být  Prométheus  jednoznačně 

pozitivním aischylovským hrdinou – jeho dary lidem slouží právě k tomu, aby utrpení a 

námahy bylo v lidském životě méně. 17

Samozřejmě  však  nelze  popřít,  že  Prométheovy  dary  jsou  pro  ustavení  lidské 

kulturní  sféry  naprosto  klíčové.  Popis  prehistorického  způsobu  života  (tedy  před 

Prométheovými  zásahy)  plně  odhaluje  zvířeckost  tohoto  primordiálního  stavu  lidských 

bytostí,  které  jsou  přirovnávány  k  nerozumným  dětem,  slepým  a  hluchým  snovým 

přízrakům či k mravencům, kteří žijí přímo v zemi, stejně jako první lidé v jeskyních (Pr. 

442 ff.).  První  výčet  Prométheových darů (Pr. 442-468)  se  otevírá  vytyčením pole,  ze 

kterého vše další vyrůstá: Prométheus učinil ze smrtelníků myslící bytosti a dal jim rozum 

(ἔννους  ἔθηκα  καὶ  φρενῶν  ἐπηβόλους  [sc.  βροτοῦς],  Pr.  444).  Takové  prohlášení  je 

poměrně překvapivé – již jsme viděli, že skutečná rozumnost je spíše doménou Diovou.

Prométheovy dary nepochybně obnášejí i to, že je lidi naučil používat, ale tento fakt 

ještě nevysvětluje,  proč je člověk bytostí,  kterou vůbec lze tyto věci naučit.  Tento fakt 

patrně mnohem spíše než s jednotlivými Τítánovými dary souvisí s diovským uspořádáním 

17 Je velice dobře možné,  že se jedná o nosné téma celé Aischylovy prométheovské trilogie.  Ta mohla 
začínat  Prométheem přinášejícím oheň,  kde došlo k prvotnímu provinění, poté mohl následovat právě 
Upoutaný  Prométheus,  líčící  celou  situaci  z  Títánovy  perspektivy,  a  trilogie  mohla  být  završena 
Odpoutaným Prométheem, kde tento bůh nahlédl dvojznačnou povahu svého činu, změnil smýšlení a byl 
Diem osvobozen. Toto čtení Upoutaného Prométhea a dochovaných zlomků obou zbývajících her rozvíjí 
Vandvik 1943.
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světa a s podstatou člověka, jehož bytí spočívá v tom, že stojí tváří v tvář nároku žít v 

tomto světě  dobrý život.  Specificky lidské prostředky,  mezi  nimi  pak i  prométheovské 

kulturní dovednosti, mají svůj smysl až v tomto rámci, který pro jejich uplatnění otevírá 

prostor – je-li dobrým životem člověka život specificky lidský, jsou zcela nenahraditelné, 

ale zároveň stvrzují postavení člověka jako bytosti oddělené od bohů a závislé podstatným 

způsobem na svém vlastním úsilí,  bytosti  vydané svým různorodým potřebám, práci  a 

námaze. 

První kroky k plně lidskému způsobu života pak představují praktické dovednosti 

spojené se stavbou obydlí a poznatky umožňující zemědělství – skýtající základní orientaci 

v přírodních cyklech, vyznačených nebeskými jevy. Obojí zakládá odstup mezi člověkem a 

přírodním  děním.  Dům  představuje  první  čistě  lidské  "uvnitř",  oddělující  a  chránící 

člověka  před  oním  "nelidským",  co  číhá  venku.  Pozorování  oblohy,  porozumění 

cykličnosti dění a spjatosti nebeských dějů se změnami, k nimž ve světě v průběhu roku 

dochází, je pak první formou, ve které člověk získává základní porozumění pro fungování 

celku světa a svého místa v něm – jde o původní půdu reflexivního postoje. V dalším kroku 

Prométheus jmenuje jako své dary matematiku a písmo, které je úzce spjato s pamětí, poté 

následuje schopnost využívat k práci zvířata – jasný znak, že člověk je jim již nadřazen – a 

nakonec námořnictví, pozoruhodná činnost, která člověku umožňuje přežít, ba cíleně se 

pohybovat  v  jemu  zcela  nepřátelském,  krajně  ohrožujícím  prostředí.  Druhý  výčet 

Prométheových darů (Pr. 476-506) je velmi odlišný a shrnuje tři základní oblasti: lékařství, 

věštění  a  zpracování  kovů. Celou pasáž pak Prométheus  uzavírá  velkolepým shrnutím: 

"Veškeré  kulturní  dovednosti  poskytl  lidem  Prométheus."  (πᾶσαι  τέχναι  βροτοῖσιν  ἐκ 

Προμηθέως, Pr. 506)

Již jsme zmiňovali, že podobná, mírně řečeno neskromná Prométheova prohlášení 

je  třeba  brát  s  určitou  rezervou  –  Prométheovo  sebeporozumění  patrně  není  zcela 

adekvátní,  což jde dobře dohromady s faktem, že v jiných podáních takto široký záběr 

Prométheových  darů  nenacházíme  (aischylovská  verze  je  v  tomto  smyslu  výjimečná). 

Vnitřní  logika  takového  prohlášení  je  však  přesto  zjevná:  počátkem  všech  těchto 

výdobytků je na jedné straně oheň jako základní element pro rozvoj hmotné kultury, na 

druhé  straně  myšlení  a  rozumnost  jako  vnitřní  lidská  uzpůsobenost,  nezbytná  pro 

vykročení z čistě přírodního, zvířecího stavu. Tato vnitřní uzpůsobenost člověka, jak jsme 

viděli, patrně nepochází od Prométhea, který spíše poskytuje lidem až konkrétní formy, v 
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nichž se může uskutečňovat. Pokud však Prométheus tento rozdíl přehlíží, ať už záměrně či 

nezáměrně, jeho prohlášení je vnitřně koherentní. 

3.2.5. Stvoření ženy

Vraťme  se  nyní  po  této  odbočce  zpět  k  Hésiodovi.  Zde  je  posledním velkým 

důsledkem Prométheových činů stvoření ženy – aby Zeus vyvážil existenciální úlevu, které 

se lidem dostalo skrze títánovy dary, stvořil ženu, která lidský život opět učiní obtížnějším. 

Tento fakt je podtržen faktem, že je to právě žena, která odklopí víko nádoby se zly vpustí 

je do lidského světa (Op. 94-95). Žena však znamená celou řadu komplexních změn lidské 

situace. Na jedné rovině úzce souvisí s problematikou oběti,  masitou stravou a ohněm: 

žena  představuje  tu,  která  pečuje  o  rodinný  krb,  v  symbolickém i  doslovném smyslu. 

Oproti primordiálnímu stavu, kdy lidi živila přímo země, se nyní stává živitelkou rodiny 

žena. Tím se ihned dotýkáme i další roviny změn, roviny sociální – s ženou vniká rodina, 

pokrevní rodinné a rodové vazby, základ pro všechny ostatní širší sociální vztahy.  Tato 

oblast  je  pro  Hésioda  mimořádně důležitá  –  zdůrazňuje,  že  člověk  takto  nepracuje  již 

pouze sám pro sebe, ale též pro svou ženu a potomky (Theog. 592-602).

Všimněme  si,  že  Hésidos,  často  až  příliš  rychle  označovaný  za  mysogyna 

odmítajícího manželství, se v žádném případě nedomnívá, že ženu, tento "dar všech bohů" 

lidem, by bylo možné odmítnout. Patří nedílně k životu člověka v rámci Diova řádu a 

navzdory obtížím, které přináší,  nese s sebou také nové hodnoty: společenství s blízkým 

člověkem, který je oporou v těžkostech, stejně jako potomky, kteří mají možnost podržet a 

uchovat to, co bylo získáno, a tedy udržet rodovou paměť a identitu (Theog.  603-606), 

která hrála tak významnou roli v mýtu o pěti pokoleních. 

Právě to může být i jedním z významů naděje, která hraje v Hésiodově vyprávění 

významnou roli – ačkoli byla ve stejné nádobě se zly, zůstala podle Diovy vůle nablízku 

člověku (Op. 96-98). Díky rodině má člověk naději na lepší život, včetně naděje uchovat 

skrze  své  potomky paměť  na  svůj  život  i  po  smrti.  Motiv  spojující  ženu  a  naději  se 

vyskytuje i v aischylovském podání, a to právě v tomto kontextu překonávání smrtelnosti: 

Prométheus tvrdí, že osvobodil smrtelníky od smrti skrze "slepé naděje", jež začaly s muži 

žít  ve  společných  příbytcích  (Pr.  248-250).  Odpověď  chóru  je  dvojznačná  –  možná 

ironická, možná ne: "Jaký velký užitek jsi přinesl smrtelníkům!" (Pr. 251) Vzhledem ke 

všem těmto aspektům představuje stvoření ženy a její uvedení mezi lidi významný moment 
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sloužící taktéž k oddělení lidské a božské sféry, k vykročení z prehistorie a ustavení lidské 

sféry v její současné svébytnosti.18 

4. Závěr
V předcházejícím nástinu jsme se pokusili o dvojí související interpretaci: jednak 

představit mýtus o zlatém věku způsobem, který ukáže, že se nejedná jednoduše o zcela 

pozitivní vylíčení lidské prahistorie, ale také o mýtus vysvětlující původně některé rysy 

našeho současného lidského uspořádání a doceňující tyto rysy jako cosi, co není pouze o 

sobě špatné, co také nese určitou pozitivní hodnotu. A za druhé, představit prométheovský 

mýtus  způsobem,  který  zproblematizuje  jednoduchý  pohled  na  Prométhea  jako  na 

"kulturního hrdinu", s čímž souvisí diferencovanější pohled na prométheovské výdobytky, 

které mají i svou rizikovou, negativní stránku. Tyto dva mytické příběhy se tak podle naší 

teze  vzájemně  ovlivňují  a  prostupují  –  kde  by hrozilo  příliš  jednostranně  pozitivní  či 

negativní vykreslení, ať už vykreslení lidské prehistorie či naší současné situace, tam druhý 

příběh dodává problematizaci a hloubku. 

Shrňme nyní základní okruhy problémů, kterými jsme se zabývali. Za prvé, způsob 

života vlastní smrtelníkům ve zlatém věku je sice blízký bohům, ale zároveň lidská práce, 

úsilí a snaha nese také svou pozitivní hodnotu, funguje jako prevence před zkažením lidské 

přirozenosti. Cesta k dobrému životu ve stávajícím diovském světě tedy nevede přes prosté 

napodobování života smrtelníků za Kronovy éry, nýbrž přes aktivní vyplňování lidských 

potřeba a nedostatků specificky lidskými prostředky. Dále, jednotlivé kulturní dovednosti 

jsou díky tomuto náhledu dvojsečným nástrojem: na jednu stranu nepochybně napomáhají 

ustavovat lidskou sféru v její  současné podobě, na druhé straně však mohou vést  k až 

přílišnému zjednodušení života, a tedy také k morální zkaženosti – v takovém případě se 

stávají kontraproduktivní, namísto napomáhání dobrému životu ho ničí. Za třetí, erotické, 

rodinné a sociální vazby napomáhají  spolu s kulturními dovednostmi ustavovat lidskou 

sféru  v  její  svébytnosti,  tvoří  nedílnou  součást  lidského  života  –  a  ačkoli  jej  činí 

obtížnějším, protože člověk takto nenese jen váhu svého individuálního života, ale také 

váhu životů svých blízkých, poskytují zároveň naději, že člověk přece jen jistým způsobem 

překoná omezení daná smrtelností a získá i důstojný posmrtný osud.

18 Podobným směrem míří i Hésiodovo podání, kde se dozvídáme, že když byla Pandora stvořena, Zeus jí 
odvedl na místo, kde "přebývali bozi a lidé" (ἐξάγαγ' ἔνθά περ ἄλλοι ἔσαν θεοὶ ἠδ' ἄνθρωποι,  Theog. 
586), což odpovídá blízkosti bohů a lidí, jak ji známe ze situace v Mékóně před zavedením oběti. 
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Dávná lidská prehistorie je takto pojata jako ztracený zlatý věk a zároveň jako doba 

animality  a  vydanosti  člověka  napospas  přírodě  – smrtelníci  Kronovy éry nežili  život, 

který by byl podle současných měřítek (a to jsou ta jediná, která máme jako v současnosti 

žijící smrtelníci k dispozici), opravdu lidský. Naše současnost je pak pojata zároveň jako 

doba úpadku, vzdálení se od božství,  ke kterému si  nyní  musíme  vlastními prostředky 

zjednávat přístup, ale také zároveň jako doba, která teprve umožňuje ustavení člověka v 

jeho specifičnosti  –  ustavení  člověka  jako  bytosti  věčné  deficience,  kterou  musí  svým 

vlastním úsilím překonávat, a teprve v tomto úsilí se stává skutečně člověkem. Člověk je 

tedy  ve  své  specifičnosti  tematizovatelný  odvozeně  či  negativně,  jakožto  ten,  kdo  se 

jistými prvky odlišuje od zvířat i od bohů – jedny přerůstá, od druhých se vzdaluje -, ale 

zároveň obsahově pozitivně, postižením vlastní specifičnosti lidské přirozenosti. Člověk ve 

svém podvojném pohybu od pólů animality a božství ustavuje lidskou sféru jako oblast, 

která se od nich obou zásadně liší:  sféru založenou na možnosti  žít  tak nebo onak, na 

nutnosti volit,  jak budeme žít. Tato pro člověka zcela zásadní otázka způsobu života se 

neotevírá ani pro zvířata, ani pro bohy. Zde je půda, na které je teprve možný etický nárok, 

teprve na této půdě je možné – a nutné – přiřknout člověku zodpovědnost za jeho vlastní 

život. Člověk nese nejen váhu svých zvolených (a nezvolených) možností, ale také váhu 

samotné nutnosti volit. Protože člověk je, jaký je, bytost železného věku, může ve svém 

životě volit lecjaké možnosti, ale je bytostně zbaven možnosti nevolit a "pouze" být – tak, 

jak to mohou na opačných pólech spektra činit zvířata i bohové. Oproti nim člověk není 

jednoduše tím, kým je, ale teprv tím, kým se skrze způsob, jakým svůj život naplňuje, sám 

stává. 

P íb h o úpadku a p íb h o úpadku zde tedy ve vzájemném vztahu nacházejí novouř ě ř ě  

hloubku,  která  umož uje  pojednávat  antropologické  otázky  i  základní  náhledy,  jež  seň  

lov ka hluboce dotýkají, bez upadnutí do pasti afektivní jednostrannosti, které se pozd jšíč ě ě  

návazná tradice asto nedokáže vyhnout. lov k je v tomto smyslu bytostí Diova ádu,č Č ě ř  

který  p edstavuje  komplexní  sí  vztah ,  nárok  a  požadavk ,  v  níž  má  lov k obstátř ť ů ů ů č ě  

rozvojem  svých  specificky  diovských  schopností  –  rozumnosti  a  myšlení.  Smrtelníci 

zlatého  pokolení  z  této  perspektivy  nežily  život  opravdu  a  pln  lidský.  lov k  jeě Č ě  

podvojnou bytostí pokroku i úpadku, rozepjatý v nap tí mezi pólem božství na stran  jednéě ě  

a  pólem ryze p írodní  živo išnosti  na stran  druhé.  Naše  specificky  lidské dovednosti,ř č ě  

v etn  sociality,  nenáležejí  ani  jednomu  pólu,  nýbrž  dávají  smysl  pouze  v  onomč ě  
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meziprostoru, který je prostorem života lidských bytostí. Tímto prostorem je sv t, Di vě ů  

ád,  do n hož lov k svou podstatou náleží  a v n mž se setkává jak ostatními živýmiř ě č ě ě  

bytostmi, tak s bohy. 

Je-li  lidská  prehistorie  zlatým  věkem  i  předkulturním  animálním  stádiem, 

současnost v rámci Diova řádu představuje korelativně lidský život poznamenaný řadou 

nepřekonatelných nedostatečností, ale zároveň život obohacený o hodnoty vzešlé z lidské 

možnosti a nutnosti vědomě a aktivně jednat pro zachování vlastní existence. Zlatý věk tak 

představuje  značně  dvojznačný  ideál  –  v  žádném  případě  model  k  jednoduchému 

napodobování,  protože  napodobovat  tento  před-lidský  způsob  života  by  znamenalo 

ztroskotat vzhledem k tomu, jaký nárok nyní lidskost znamená. Přesto tento ideál může 

orientovat náš pohled k tomu, co je i v našich životech významné – k plnosti a blízkosti 

božství, o které ovšem my musíme pouze neustále a v posledku nepřekonatelně usilovat. 

Právě v tomto nekončícím úsilí a v pluralitě našich životních možností se stáváme tím, čím 

jsme: lidmi. 
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Podsvětní oblasti  obecně nesou u Hésioda jméno Tartaru – teprve v jeho rámci 

dochází  k  další  diferenciaci,  a  tak  je  například  Hádův  dům  součástí  Tartaru.  Tento 

hésiodovský úzus se  poněkud odlišuje od homérského nakládání s oběma výrazy, ačkoli, 

jak ještě uvidíme dále, to nutně neznamená, že by se lišilo základní strukturní pochopení 

podsvětní oblasti. Z těchto důvodů budeme hovořit o "podsvětí" právě v tomto smyslu, 

tedy  ve  významu  oblasti  světa  lokalizované  pod  zemský  povrch  a  principiálně  skryté 

pohledu bytostí žijících na zemi. 

1. Trojí prostorová diferenciace
Protože  společně  s  Tartarem  přichází  ke  slovu  další  významná  prostorová 

diferenciace světa, bude na místě předeslat stručný teoretický úvod o typech prostorových 

diferenciací,  se  kterými  se  v  archaickém myšlení  setkáváme.  Prostor  světa  představuje 

komplexní  strukturu  míst,  jež  jsou  vyjádřeny konkrétními  božskými  mocnostmi  –  tito 

bohové kosmická místa nejen reprezentují, oni jimi v doslovném, "fyzickém" smyslu také 

jsou. Prostorové diferenční vztahy mezi nimi pak mohou nabývat trojí základní povahy.

První a nejjednodušší je prostorová diferenciace horizontální, kdy jednotlivá místa 

stojí v prostoru světa vedle sebe, na stejné kosmické rovině. Zde v principu platí, že jedno 

každé místo může vstupovat do vztahu ke kterémukoli dalšímu. Nedochází k překračování 

hranic  mezi  rozdílnými  úrovněmi  univerza,  což  ovšem znamená,  že  tyto  vztahy nesou 

relativně malý kosmologický význam. Naproti tomu jde o rozvržení prostoru zásadní pro 

člověka, který ho obývá – právě v horizontálně rozlišeném prostoru je totiž člověk schopen 

se  bez  potíží  pohybovat.  Typickým prostředím tohoto  typu  vztahů  je  zemský  povrch, 

základní  prostor  lidského  života.  Již  jsme  viděli,  že  tímto  způsobem  se  na  zemském 

povrchu diferencují například moře a hory. Vnitřní horizontální diferenciace však náleží 

také  podsvětí  –  tyto  vztahy si  popíšeme dále.  V případě  Nebe bude  situace,  jak  ještě 

uvidíme, poněkud obtížnější, protože nebeská klenba je prostředím sice pravidelných, ale 

neustálých pohybů. 

Ihned je však zřetelné, že zemský povrch přesto neznamená pouhou plochu – je 

diferencovaný  také  vertikálně,  sahá  od  horských  vrcholků  až  k  hlubinám  moří.  Tato 

127



VI. Podsvětí

vertikální  diferenciace  zemského  povrchu  je  však  odvozená  od  vertikální  diferenciace 

kosmické.  Svět jako celek se rozpíná mezi  vrchní  mezí  nebeské klenby a spodní mezí 

podsvětí. Vertikálními hodnotami obsazená místa na zemském povrchu odkazují k těmto 

dvěma krajním prostorovým pólům: vysoké horské vrcholky mají vazbu k nebi, mořské 

hlubiny mají vazbu k podsvětí. Těmto vazbám se budeme průběžně věnovat. 

Je  však  nezbytné  doplnit  ještě  jeden  typ  prostorových,  či  přesně  topologických 

diferencí, a to diferenci vnitřku a vnějšku, neboli vztah zahrnutosti a obklopování. Tato 

diference je přitom pro náležité pochopení podsvětí naprosto zásadní. Tartaros totiž, jak 

uvidíme,  nevzniká  primárně  pod  zemí,  ale  uvnitř  Země  –  v  jejích  útrobách.  Primární 

prostorová diference, vůbec první v celém kosmogonickém procesu, je diference vnitřku a 

vnějšku.  Přičemž  na  kosmologické  rovině  výkladu  platí,  že  co  je  niterné,  je  zároveň 

hluboko dole. Přes sdílený význam hlubokosti se tak niterné stává dolním či nízkým, a tedy 

ihned následuje druhá základní prostorová diference, vertikální diference  dole – nahoře. 

Také  antropologická  perspektiva  pak  musí  vzít  v  potaz,  že  skrytá  místa  na  zemském 

povrchu  často  různými  způsoby  odkazují  k  podsvětní  jako  ke  svému  předobrazu  či 

archetypálnímu nitru – typickým příkladem jsou například jeskyně.

Při  zkoumání  podsvětí  uvidíme,  že  v  této  kosmické  oblasti  se  neustále  kříží 

vertikální diferenciace s diferenciací vnitřku a vnějšku – podsvětí,  tato krajní hlubina a 

zemské nitro, obsahuje v sobě ještě další uzavřená, vnitřní místa, stejně jako se ještě další 

hlubokou  propast,  sahající  níž  než  samotné  podsvětí.  Mohlo  by  však  být  osvětlující 

pojednat podsvětní oblast v té podobě, v jaké je její přítomnost zakoušena – podsvětí je 

oblast  neviděná  a  nepřístupná,  pouze  tušená  kdesi  v  hloubkách známého a  obývaného 

zemského povrchu, za horizontem bezprostřední životní obeznámenosti. Tento postup nám 

také  umožní  předvést  komplexní  provázanost  tří  základních  prostorových  diferencí,  o 

kterých jsme hovořili výše. 

Nejprve  si  tedy  velice  stručně  představíme  horizontálně  diferencovaný  zemský 

povrch.  Vzápětí  však  uvidíme,  jak  se  na  této  ploše  otevírají  poukazy  na  vertikální 

diferenciaci univerza. Některá místa na otevřeném zemského povrchu odkazují k niternosti 

podsvětí, jiná mají vazbu na nebeskou klenbu a Slunce. Tyto souvislosti jsou pak navázané 

na složitou dialektiku okrajů a středu, kterou si představíme vzápětí. 
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1.1. Povrch země: Egejsko-achájský kruh
Výchozí rozvržení světa archaického řeckého člověka tvoří tzv. egejsko-achájský 

kruh.1 Co je uvnitř kruhu, tvoří obývaný svět, ve kterém se orientujeme, kde platí známá 

pravidla,  kde  vládne  rozpoznatelný  a  uchopitelný  řád.  Na  okrajích  kruhu  se  otevírají 

krajiny cizí a podivné, kde dochází k mísení běžně ustavených diferencí – jde o místa tím 

vzdálenější známému řádu, čím dále od hranic našeho kruhu se nacházejí. Hranice samotné 

přitom samozřejmě nejsou nikterak striktní – jde spíše o hrubou představu kruhu, který je 

konstituován význačnými místy na svém obvodu. 

Na jihu je takovým mezním místem Kréta, základní vztažný bod světového řádu 

Řeků: zde se v Diktijské jeskyni Zeus narodil, zde byl na svazích Ídy vychován, zde se na 

hoře Iuchtás, jež při pohledu směrem od labyrintického Knóssu připomíná ležící mužskou 

tvář, nachází jeho hrob.2 Jižněji leží až africké břehy, divy Egypta a ještě dále na východ 

snad  již  jen  prameny Nilu  a  vzdálený  národ  či  národy Aithópů,  blízkých  přátel  boha 

Poseidóna, který zde čas od času pobývá na hostinách.3 Hranice kruhu pak vedou směrem 

na východ přes Héliův ostrov Rhodos a posléze se stáčejí směrem k severu přes břehy 

Malé Asie  –  známá při  pobřeží  a  tím cizejší,  čím hlouběji  do vnitrozemí,  pestrá  směs 

různých národů, způsobů života i monumentálních pozůstatků starých říší východu, pro níž 

je obtížně hledat jednoduché shrnující označení. Na severovýchodě pak narážíme na další 

význačný mezní bod, jenž představuje Trója a Troada vůbec,  přiléhající  k Hellespontu. 

Skrz tuto bránu do východního světa pronikl se svou družinou Iáson, opravdový hrdina 

východu, a z cizích krajin přivezl zpět do řeckého světa živoucí doklad jejich zázračnosti i 

nebezpečí: čarodějku Médeiu, mocnou a ve své barbarské mysli nevyzpytatelnou vnučku 

slunečního  boha  Hélia.4 Dále  na  severovýchod  se  otevírají  už  jen  rozlehlé  plochy 

neobdělávané země, v kontextu řeckého světa cosi nebývalého; krajina obývaná národem 

Skythů, v nichž Řekové postupem času rozpoznají své "ušlechtilé barbary".5 Kruh se dále 

stáčí k severozápadu a vede nás do dalších mezních oblastí: Dodóna, kde chřestící věštný 

dub svým dvojitým kmenem upomíná na nerozlučitelnou jednotu Dia a  Dioné,  ženské 

polovičky nejvyššího z bohů, a zejména kraj prostírající se při západním pobřeží kolem 

Efyry,  kde  věštírna  mrtvých  nabízí  možnost  sestupu  do  podsvětí  nedaleko  břehů 

1 Viz Ballabriga 1986. Zde načrtnutá podoba egejsko-achájského kruhu se v některých dílčích bodech od 
jeho pojetí liší, ale základní myšlenka zůstává táž.

2 Ke kultickému významu jednotlivých jmenovaných míst, včetně textových dokladů, viz Faudre1964.
3 Od. I, 22-24
4 Eurípidés, Med.
5 Nejstarší detailní popis skythského způsobu života podává Hérodotos, Hist. IV.
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podsvětních řek Kókytu a Acheronu, které se tu rozlévají ve stojaté jezero. Severněji už žijí 

pouze Hyperborejci, šťastný národ, kde tráví své zimy Apollón, když odchází z Delf.6 Snad 

právě  odsud přiletěl  jednou do Řecka  na svém šípu  Abaris,  božský mudrc  a  zázračný 

léčitel, který se nepotřeboval živit lidskou stravou7 a mimo mnoha jiných pozoruhodností 

očistil  od moru  Spartu,8 za  což  zde byl  uctíván  v Persefonině chrámu.9 Klesáme-li  po 

hranici  kruhu  dál  směrem  k  západu,  dostáváme  se  k  Iónským  ostrovům  a  posléze  k 

západním břehům Peloponnésu; opakujeme tak cestu Odysseova syna Télemacha z rodné 

Ithaky do písečného Pylu, zbožného města moudrého starce Nestora. Dále nás kruh vede 

po  své  jihozápadní  hranici  ke  dvěma  význačným  výběžkům  na  jihu  Peloponnésu: 

poloostrov Tainaros, kde se nachází brána do podsvětí,10 již prý použili k sestupu do těchto 

temných míst Orfeus i Héraklés, a Malejský mys, známý dodnes jako místo nebezpečné 

pro  plavbu,  vyznačující  se  nepříjemnými  proudy  a  nevyzpytatelnými  větry,  kde  se 

Odysseův návrat  domů z Tróje  napříč  známým Egejským mořem proměnil  v  putování 

zásvětními kraji, které namísto lidí obývají lidožrouti či bohyně. 

Tak jen v krátkosti  načrtnutý kruh vytyčuje  obývaný prostor,  za  jehož okraji  se 

začínají na mlhavé hranici známosti otevírat krajiny bytostně cizí, lákavé i nebezpečné, 

které nestojí  zcela mimo náš svět,  ale již při  jeho okrajích.  Zde dochází k rozrušování 

zákonitostí,  které jsme si zvykli  považovat za "normální": typické pro kosmický řád, v 

němž žijeme, zásadní a nutné pro fungování našeho lidského společenství. Všimněme si, že 

jako je západní část kruhu často spjata s podsvětními oblastmi, část o východní odkazuje 

často k Héliovi. 

1.2. Střed a okraje
Opsání kruhu sugeruje střed, ze kterého se prostor světa takto otevírá či rozvrhuje – 

hledáme,  kam  zapíchnout  hrot  imaginárního  kružítka.  Tradice  dokládá,  že  středem 

obývaného světa jsou Delfy: v tomto smyslu je emblematický Plútarchem uchovaný příběh 

o dvou ptácích, které Zeus vypustil na protilehlých krajích světa a nechal jednoho letět na 

východ, druhého na západ – oba se posléze střetli v Delfách (O mizení věšteb, 409e-f). 

Tímto způsobem se na ploše země, této základní půdě lidského života, takřka geometricky 

6 Pindaros, P. X, 29-36
7 Hérodotos, Hist. IV, 36
8 Iamblichos, VP 92-93
9 Pausaniás, IX, 10
10 Pindaros, P. IV, 45-47
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rozvrhuje kruhový prostor s jedním významovým středem. Jde však o čistě horizontální 

diferenciaci, kterou je třeba ještě dále doplnit.

Země se otevírá nahoru, skrz vzduch směrem k Nebi, jež zemi kolem dokola halí 

(Theog.  127),  ale  také  dolů,  směrem do nezbadatelných  podsvětních  hlubin  zemského 

nitra.  Nutným  doplněním  úvahy  o  horizontálně  rozvrženém  kruhu  je  tak  vertikální 

dimenze.  Střed  světa  jako  prostoru  života  i  jeho  rámcového  řádu  je  tak  spíše  než 

geometricky určeným bodem kosmickou osou (axis mundi), ze které se rozvrhuje nejen 

svět ve smyslu bezprostředně obývané plochy zemského povrchu, ale také svět ve smyslu 

kosmického celku strukturovaného na třech základních rovinách. Centrální rovina země 

jako základní půdy lidského života se nachází rozepjatá mezi nebem jako úběžníkem výšky 

(s božským rozměrem Olympské generace, jež náleží vrcholkům hor a aitherickému jasu 

nebe) a podsvětím jako úběžníkem hloubky a niternosti (s božským rozměrem podsvětních 

mocností temnoty, jež působí ze skrytu a skrytě).

Takovým způsobem by se nepochybně daly tematizovat i samotné Delfy, ale pro 

nás bude nyní podstatného cosi jiného. Místa, kde se rozevírá axis mundi, tvoří střed světa 

v tom smyslu, že představují počátky, ze kterých se rozvrhuje celek světa jako rozepjatý 

mezi uvedenými krajnostmi.11 Zde dochází ke střetávání pólů, které obyčejně trvají striktně 

oddělené;  zde  se  setkává  to,  co  je  v  ustaveném  a  rozvrženém  prostoru  světa  krajně 

vzdálené,  ba  protikladné.  Tak tento  střed  nabývá zvláštní  povahy:  představuje  místo  v 

kosmickém smyslu slova mezní, které spíše než uprostřed obývaného, řádně ustaveného 

světa nalezneme při jeho okrajích.12 

 V dalším pro nás bude významný zejména krajní pól západu, mezní střed světa 

spjatý s podsvětními hloubkami a noční stránkou univerza, nicméně zároveň rozvrhující 

základní  kosmické  vztahy  v  jejich  celku.  Po  tomto  celkovém  teoretickém  zasazení 

přistupme již ke zkoumání samotného podsvětí. 

2. Země s Tartarem v útrobách
Z hlediska živých bytostí představuje podsvětí především místo mrtvých, nicméně z 

hlediska kosmologického jde o okraj – střed par excelence: tato mezní oblast univerza je 
11 Významem takto pojatého centra z hlediska konstituce posvátného prostoru se zabývá Cole 2004.
12 Toto rozlišení se opírá o distinkci, kterou zavádí Ballabrig 1986. Ballabriga rozlišuje střed ve smyslu 

horizontální či jeho slovy "geometrické" diference, který nazývám meson, a střed ve smyslu místa, odkud 
se rozevírá  a  konstituuje  vertikálně uspořádaný celek světa,  jež  nazývá  l'ombilic (pupek).  Ombilické 
středy, kterými se zabývá, jsou zahrada Hesperidek, Atlas, ostrov Kalypsó a Etna. Na pomezí obou typů 
stojí Hestia. 
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zároveň centrálním místem pro ustavování celku světa. Jak uvidíme, právě zde nalezneme 

nejen kořeny Země,  Nebe i  samého Tartaru,  ale  také například Atlanta,  který zajišťuje 

stabilní vzájemnou polohu Nebe a Země, či další mocnosti s významnou kosmogonickou 

funkcí. 

Vazba,  kterou  je  Tartaros  v  Theogonii uveden  na  scénu  (Theog.  116-119),  je 

syntakticky i gramaticky poměrně obtížná. My se nyní nebudeme pokoušet o filologický 

komentář,13 ale podtrhneme pouze některé prvky, které se zdají nést určitý věcný význam. 

První  neobvyklostí  je  použitý  plurál  –  doslova  bychom měli  překládat,  že  po  Chaosu 

vzniká "Země širokých cest  spolu s  šerými Tartary" (Γαῖ'  εὐρύστερνος [...]  Τάρταρά τ' 

ἠερόεντα, Theog. 117-119).14 Domnívám se (v návaznosti na Westův obsahový výklad), že 

použitý plurál zde značí blíže neurčené podsvětní prostory – z dalšího postupu básně je 

zcela zřejmé, že podsvětí je pouze jedno. K další diferenciaci a zurčitění těchto původně 

vágních prostor přistoupí básník až později, v pasáži zvané tradičně tartarografie (Theog. 

722-819), čili topografický popis podsvětí.15 Jak uvidíme, Tartaru dodá jeho specifickou 

tvářnost,  že  v  něm najde své místo celá  řada  bytostí,  které  vznikly v kosmogonickém 

procesu podstatně později  a  které  z různých důvodů bylo třeba umístit  na okraj  světa, 

protože jsou v různém smyslu "krajní" vzhledem k Diovu světovému řádu.

Syntaktická konstrukce dále napovídá, že Tartaros vznikl společně se Zemí (Γαῖα) a 

zároveň v útrobách země širokých cest (μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης, Theog. 119). Tuto dvojí 

vztažnost  by  měl  respektovat  i  výklad.  Tartaros  je  součástí  těla  Země,  představuje 

především její útroby neboli její vnitřek. Tato niterná hloubka je pak ale vztažena také k 

zemskému povrchu, vůči kterému  představuje to, co je níže než on, co je neviděné kdesi 

hluboko dole.

13 Viz West 1966, ad. loc. O jím podaný výklad jazykových jevů v této pasáži se zde zásadním způsobem 
opíráme.

14 Verše 118-119 v některých pramenech citujících Hésiodovu  Theogonii (jejich přehled viz West 1966) 
chybějí. Oba verše se ovšem vyskytují ve středověkých rukopisech. Jeden pramen (Chalcidiův komentář 
k dialogu  Tímaios, 122) cituje pouze v. 119, zatímco v. 118 vypouští. V návaznosti na tento ojedinělý 
pramen postupují Kirk, Raven, Schofield 1957, kteří vypouštějí jako neorganický v. 118 a ponechávají v. 
119. Protože se domnívám, že na počátku vypouštění obou veršů stojí Platónova citace Hésioda (Smp. 
178b) motivovaná nikoli snahou věrně citovat, ale pouze doložit primordiální moc Erota, oba verše v 
souladu s rukopisnou verzí ponechávám na jejich místě. Domnívám se také – a další výklad se to pokusí 
prokázat – že obsahově mají v básni své nezastupitelné místo. 

15 Tato dlouhá pasáž bývá podezřívaná z cizího autorství a (nebo) označovaná za pozdější přídavek, protože 
oproti celku Theogonie vykazuje některé neorganické rysy (detailní výklad viz West 1966). Aniž bych se 
chtěla vyjadřovat k otázkám autorství a literární kompozice, obsahově a věcně považuji "tartarografii" za 
plnohodnotnou  součást  básně,  která  naprosto  organicky  dotváří  obraz  hésiodovského  univerza.  Jak 
doufám, tuto pozici dostatečně založí a obhájí dále představený výklad. 
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2.1. Tartaros jako lůno Země

Výraz μυχός vytváří při použití v souvislosti Tartarem specifické napětí. Tartaros a 

podsvětní hlubiny země jsou v obecném povědomí spjaty především se smrtí – vždyť právě 

zde se nachází místo, kde dlí stíny zesnulých. Výraz μυχός nese však naproti tomu silné 

konotace na milostné spojení a tedy i na plození potomstva, vznik nového života. Primární 

prostorový protiklad uzavřenosti nitra a otevřenosti vnějšku má tedy od počátku zároveň 

souvislost s plozením: Tartaros je místo, odkud se věci rodí.  Toto své obecné tvrzení se 

nyní pokusíme textově doložit.

Výraz μυχός značí vnitřní prostoru či nitro, zraku skryté ústraní, které se nachází 

zcela obecně uvnitř něčeho. V Hésiodových básních jde o výraz velmi vzácný, homérská 

tradice  jej  však  zachovává  nepoměrně  častěji,  přičemž  obvykle  právě  v  hésiodovské 

dativní vazbě (ἐν) μυχῷ označující vnitřní místo, v němž probíhá popisovaný děj. Často jde 

o ženskou část domu, případně přímo ženskou ložnici, kde ženy nacházejí útočiště a kde se 

mohou nerušeně věnovat svým typicky ženským činnostem. Tak je jako μυχός označeno 

místo, kde Hektorova Andromaché tká v trójském paláci16 či kde se v Odysseově domě 

ženy skrývají, když zuří venku boj, v němž Odysseus vraždí nestoudné ženichy.17 Velmi 

často  jde  však  přímo  o  místo  milostného  spojení,  ať  už  v  podobě  sdílené  manželské 

ložnice18 nebo  v  polních  válečných  podmínkách  v  podobě  stanu,  kde  obcuje  hrdina  s 

některou svou zajatkyní.19 Stejným způsobem však mohou být označeny i jeskyně, tedy 

útroby země, a to opět zejména v těch případech, kdy jde o místa lásky. Tyto případy nesou 

navíc často pečeť božského spojení, jako v případě, kdy do milostného spojení v jeskyni 

vstupuje  Odysseus  s  Kalypsó20 nebo  Nymfy  se  Silény či  samotným Hermem.21 Takto 

použitý  nese  tedy  výraz  (ἐν)  μυχῷ  výrazně  feminní  afektivní  hodnoty  a  odkazuje  k 

milostnému spojení a plození potomstva. 

V případech užití v odlišných gramatických konstrukcích je tento význam poněkud 

upozaděn, nicméně co přetrvává, je implicitní protiklad mezi otevřenou rozlohou vnějšku a 

uzavřeným, uvnitř skrytým místem, které není přístupné pohledu. V tomto smyslu se mluví 

o  vnitřních  prostorách  domu,  které  jsou  striktně  soukromé a  slouží  často  jako  sklad  a 

16 Il. XXII, 440
17 Od. XXIII, 41
18 Např. Il. XVII, 36, Od. III, 402, VII, 346, h. Cer. 143
19 Il. IX, 663, XXIV, 675
20 Od. V, 226
21 h. Ven. 263
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zároveň úkryt vzácných předmětů – μυχός pak označuje skrytý a obtížně přístupný vnitřní 

kout.22 V jednom případě pak výraz μυχός označuje též doslova útroby či břicho, které si 

lidé plní potravou.23

V  případě  Tartaru  vstupují  do  hry  všechny  tyto  roviny  významu.  Již  jsme 

naznačovali, že Tartaros představuje s trochou nadsázku dělohu primordiální Matky Země 

– místo, kde se nacházejí konce, ale také počátky života. Tartaros je takto pramen života, 

zdroj plodnosti a vnitřní jádro mateřské stránky Země. Motivu oddalovaného zrození a 

"skrývání v útrobách matky" jsme se již průběžně dostatečně věnovali – tento motiv jasně 

poukazoval  na  mateřskou  rezistenci  vůči  otcovské  snaze  potlačovat  vlastní  potomstvo, 

neumožnit mu vstup do světa. Viděli jsme, že Zeus dokázal zvrátit Kronovu vládu právě 

proto, že ho matka ihned po narození svěřila Zemi, která ho skryla ve svém nitru, dokud 

nebyl dostatečně vyspělý, aby mohl proti svému otci zasáhnout. A sledovali jsme také, že 

Diova  vláda  se  posléze  upevňuje právě  zvládnutím plození,  když  se  těhotná  Métis  i  s 

dítětem v útrobách ocitá v útrobách Dia, který je posléze schopen sám porodit své první 

dítě. Ke slovu už přišla také vazba plození a podsvětí, jak ji zvýslovňuje homérský mýtus o 

Déméter  a  její  unesené  dceři,  kde  je  plodnost  Země  výslovně  navázána  na  výstup  z 

podsvětních temnoty na světlo zemského povrchu. Vidíme tedy, že Hésiodovo představení 

Tartaru jako místa plození a ženského lůna není v žádném případě náhodné a že má i své 

paralely v odlišných mytických tradicích.

2.2. Mlžnatý Tartaros

Podívejme se nyní blíže na jeden z aspektů, které se na skryté vnitřní místu vážou, a 

to  je  nepřístupnost  pohledu.  Toto určení  je  pro podsvětí  typické na mnoha rovinách – 

místo, které je samo  pohledu skryté je také skrývající vzhledem ke všemu, co se v něm 

ocitá. Právě tento smysl nese první bližší určení Tartaru jako "šerého" (ἠερόεις,  Theog. 

119). Není to však smysl jediný – zvolený výraz si nyní zaslouží alespoň stručný komentář, 

ve  kterém  se  pokusíme  vysvětlit,  proč  nakonec  volíme  jako  vlastní  překlad  výklad 

"mlžnatý".

Adjektivum ἠερόεις (ἀερόεις) je odvozeno od substantiva  ἀήρ  (homérský genitiv 

ἠέρος, později ἀέρος), které už ve staré době znamená "vzduch". Už u Homéra může tento 

22 Např. Od. XVI, 285, XXII, 180, h. Mer. 246, 252.
23 Il. XXI, 23
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výraz označovat také nízko při zemi položenou vrstvu ovzduší, od které se odlišuje výše 

položený  aithér.24 Ve staré epice je však prostorová protilehlost vzduchu a  aithéru spíše 

okrajová.25 Centrální naopak je protikladnost jejich atributů: zatímco aithér je jasný, čirý a 

dokonale transparentní,  vzduch je mlhavý a kalný, jde spíše o mlžný opar držící se při 

zemi,  kde  se  také  tvoří  oblaka.  Vzduch  tedy  v  protikladu  aithéru nese  atributy 

neprůhlednosti a skrývání pohledu. To je zvlášť pěkně v homérských pasážích, kde božská 

mlha zakrývá pohledu lidí cosi, co z různých důvodů nemá být viděno. Výstižný je případ 

Odysseova návratu na Ithaku: Athéna ho obestírá jakousi vzdušnou mlhou (περὶ [...] θεὸς 

ἠέρα χεῦε, Od. XIII, 189), aby nebyl k poznání on sám, ale vedlejším důsledkem je také to, 

že ani Odysseus pak náležitě nevidí zemi kolem sebe a vůbec ji nerozpozná jako svou tolik 

milovanou a dávno postrádanou vlast (Od. XIII, 187 ff.). Podobně Athéna oblila Odyssea 

hustou mlhou (πολλὴν ἠέρα χεῦε, Od. VII, 15), aby unikl pozornosti při příchodu do města 

Fajáků. Mlha či oblačný obal zastírající pohledu upomínají také na pasáž, kde Zeus tvoří 

zlatý oblak (νέφος, Il. XIV, 343), aby se mohl nevidět milovat s Hérou na vrcholku Ídy – 

hora čnící svým vrcholkem k aitherickým výšinám (Il. XIV, 277-278) je totiž otevřená 

pohledu ze všech stran (τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα, Il. XIV, 332).

Zakrývající povaha vzduchu tedy souvisí se vzdušnou vlhkostí, která vytváří opar, 

mlhu i oblaka, což jsou právě ty fenomény, které vytvářejí ze vzduchu protipól jasného 

aithéru, položeného vysoko nad zemí, v blízkosti Slunce. Již jsme viděli, že u Hésioda je 

Aithér spjat s dnem a denním světlem a kontrastován s nocí a Erebem, hlubokou temnotou, 

jež je vlastní i podsvětí (Theog.  515). Pozdější tradice pak již výslovně odlišuje suchý, 

ohňový  aithér spjatý s nebem od vlhkého vzdušného oparu, který se drží při zemi. Tak 

Empedoklés například označuje vzduch jako výpar pocházející z vody, zatímco Nebe podle 

něj  vzniká z  aithéru a  Slunce na něm z  ohně (DK 31 A49).  V témže duchu hovoří  i 

Anaxagorás, když říká, že husté, vlhké, studené a temné se drží při zemi, zatímco řídké, 

teplé, suché a jasné náleží do  aithéru (DK 59 B15). Aristotelés pak kriticky dodává, že 

Anaxagorás  hovoří  o  aithéru namísto o ohni  (De caelo I,  3,  270b24).  Anaximandrovo 

přesvědčení přitom je, že vzduch a  aithér představují dvě základní vydělené a protilehlé 

24 Viz zejm. známý obraz, že nejvyšší jedle na Ídě "sahá skrz vzduch až k aithéru" (δι' ἠέρος αἰθέρ' ἵκανεν, 
Il. XIV, 288).

25 Liddell, Scott 1996 protilehlou prostorovou určenost vzduchu a  aithéru ve staré epice zcela odmítají. 
Vzhledem k výše citovanému homérskému vyjádření se však domnívám, že tyto aspekty zde již přítomny 
jsou, jakkoli jakožto okrajové. 
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masy (DK 59 B2), z nichž se v dalším kosmogonickém postupu vyděluje vše ostatní (např. 

DK 59 B16).

Výraz  ἠερόεις  tedy  v  případě  použití  o  Tartaru  neodkazuje  jednoduše  k  jeho 

temnotě a k naprosté absenci vidění (tyto atributy mu jistě náleží, nicméně budou později 

vyjádřeny ještě jinak), nýbrž spíše ke kalnému oparu či mlžnému šeru a k vlhkosti, která 

tyto jevy způsobuje a doprovází.26 Důraz, který klademe na tento aspekt,  se může zdát 

přehnaný, ale v pozdější tradici bude hrát souvislost vlhkosti a vypařování s počátkem a 

vývojem života i  světa mimořádně významnou úlohu. Vazby vodního živlu na počátek 

samého  kosmogonického  procesu  jsme  již  ostatně  dotkli  při  výkladu  kosmické  role 

Ókeana. Nyní ještě stručně poukažme například na Hérakleitovu představu, že pro duše je 

smrtí stát se vodou, přičemž ovšem z vody také vznikají (DK 22 B36), či – jinými slovy – 

že se duše vypařují z vlhkosti (DK 22 B12). Jde jen o jednu z mnoha možných paralel, 

které dokládají význam hésiodovského pojetí podsvětí jako místa, kde život končí i začíná, 

pro návazné myšlení. 

3. Topografie podsvětí

Tartaros  jako  celek  představuje  prostoru  v  nitru  země,  obehnanou  důkladnou 

bronzovou zdí, skrz niž prochází jen úzká štěrbina ústí,  zalitého temnotou noci (Theog. 

726-728). Text je tu ovšem poněkud temný. Westův komentář27 sugeruje obraz Tartaru jako 

obří  lahvovité  nádoby,  jež  má  nahoře  otevřené  úzké  ústí.  Shora  nad  tímto  ústím pak 

vyrůstají kořeny země a moře. Tento obraz budeme ještě později precizovat, až se budeme 

zabývat  těmito  kořeny.  Nyní  vytkněme  pouze důraz  na  jasnou  vymezenost  a  pevné 

zakotvení Tartaru, který bude akcentován i při popisech toho, co se v podsvětí nachází. 

Přítomnost  vydělujících  a  oddělujících  prvků,  ohrad,  bran  či  prahů,  se  bude  nestále 

vracet.28 Nyní  již  tedy nepůjde  jen  o  vágní  představu  jakýchsi  neurčitých  podzemních 

prostor,  nýbrž  o smysluplně  rozvrženou strukturu,  která  artikuluje  určité  kosmologické 

významy. Hésiodovo podsvětí přitom vykazuje diferenciaci jak horizontální, tak vertikální.

26 Podobně když je adjektivum  ἠερόεις užíváno přímo o temnotě (ζόφος, např. Il. XV, 191), nejde podle 
představené významové rekonstrukce o prosté  hendiadyoin,  ale  o  obohacení  řídícího významu tmy a 
absence vidění o atributy vlhkosti a mlžnatosti. 

27 West 1966, ad. loc.
28 Podobně významné jsou tyto aspekty i v homérské tradici, viz Il. VIII, 15.
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V  případě  horizontální  diferenciace  jsou  funkčně  různá  místa  umisťována  v 

podsvětí vedle sebe: v dálné západní zahradě zpívají své písně Hesperidky, jim poblíž, před 

domem Noci s bronzovým prahem, plní svůj věčný kosmický úkol Atlas a kdesi daleko za 

proudy Ókeanu, za velikou branou na krajích země trpí ve svém vězení poražení Títáni, 

vzdáleni  ostatním bohům. V případě vertikální diferenciace,  která je z kosmologického 

hlediska  významnější,  je  třeba  poukázat  zejména  na  fakt,  že  podsvětí,  již  samo osobě 

mezní lokalita univerza, chová v sobě ještě hluboký zející jícen (chasma), který je lokální 

krajní mezí podsvětních oblastí i skutečným hlubinným extrémem ustaveného univerza. V 

podsvětí se však nacházejí také kořeny země a moře, ba dokonce výslovněji i počátky a 

konce Země, Nebe, Moře i samotného Tartaru. Právě z podsvětních hlubin tedy vyrůstá 

vertikálně  rozvržený,  strukturovaný celek  kosmu.  Těmto  souvislostem se  budeme nyní 

věnovat detailněji. 

3.1. Lokalizace Tartaru

Již výše jsme při zkoumání Země předesílali, že střed světa není jen horizontálním 

středem obydleného světa, nýbrž spíše kosmickým středem v podobě světové osy (axis  

mundi), ze které se rozvrhuje svět v podobě celku diferencovaného do tří základních rovin: 

centrální rovina země jako základní půdy lidského života se nachází rozepjatá mezi nebem 

jako úběžníkem výšky (s božským  rozměrem Olympské generace, jež náleží vrcholkům 

hor  a  aitherickému  jasu  nebe)  a  podsvětím  jako  úběžníkem  hloubky  a  niternosti  (s 

božským rozměrem podsvětních mocností temnoty, jež působí ze skrytu a skrytě).

Tento výklad je  nyní  možné pevněji  založit  a  přesněji  uchopit,  a to  na základě 

vstupního obrazu, jímž Hésiodos svůj popis podsvětních oblastí otevírá (Theog. 720-725). 

Nejprve postuluje  obecnou kosmickou symetrii, když říká, že Tartaros je stejně hluboko 

pod zemí, jako je nebe nad zemí (Theog. 720-721). Tento náhled se opakuje a zpřesňuje v 

obraze, který bezprostředně následuje. Jde o slavnou představu kovadliny, která po devět 

dní  padá  s  nebe,  až  dne  desátého  dosáhne  země,  a  posléze  dalších  devět  dní  padá  s 

zemského povrchu dolů do podsvětí, až dne desátého dosáhne Tartaru (Theog. 722-725). 

Aniž  bychom se nyní  pouštěli  do numerologických úvah a  hledání  číselných paralel,29 

zdůrazněme pozoruhodný fakt metrizace. Zde nejde pouze o vyjádření obecné symetrie v 

29 Zvlášť oblíbené jsou homérské poukazy na Trójskou válku, která trvala devět let a až roku desátého se 
završila, nebo na Odyssea, který devět let putoval, než se desátým rokem dostal domů či devět dní zmíral 
v moři, než dne desátého dosáhl fajáckých břehů, atp. 

137



VI. Podsvětí

rozvrhu univerza,  ale  o  mnohem důsažnější  představu,  že  tato  symetrie  je  vyjádřitelná 

metricky, tedy určitým počtem jednotek, které si striktně odpovídají jak v nadzemní, tak v 

podzemní  oblasti.  Použité  početní  jednotky  jsou  přitom  dny,  tedy  základní  jednotky 

kosmického času. Již jsme viděli, že Noc a Den stojí v kosmické genealogii velmi vysoko 

–  jde  o  přímé  potomstvo  primordiálního  Chaosu.  Užití  dnů  k  počítání  kosmické 

vzdálenosti  a  k  usouvztažnění  nadzemní  a  podzemní  oblasti  univerza  propojuje  tak 

prostorový řád, založený na Zemi a její plodivé aktivitě, s elementárním řádem časovým, 

jak vzešel z Chaosu. Tyto souvislosti budeme ještě dále sledovat –  v podsvětí totiž nachází 

svůj dům sama Noc.

Může  být  užitečné  uvážit  pro  srovnání  také  homérskou  tradici.  Homér  zůstává 

pouze u obecného vyjádření kosmické symetrie, ovšem v jejím rámci zavádí také další 

vertikální diferenciaci podsvětních oblastí. Říká totiž, že Tartaros se nachází stejně hluboko 

po  Hádem,  jako  je  Nebe  nad  Zemí.  (Il. VIII,  13-16).  Kirkův  návrh  opravovat  zde 

Homérovo vyjádření podle Hésioda30 není odůvodněný – totožnou vertikální diferenciaci, 

podle níž se Tartaros nachází ještě pod Hádem, nacházíme též u Aischyla (Pr. 153-154). 

Abychom v homérském obraze uchovali kosmickou symetrii, o kterou v něm nepochybně 

běží, je třeba pochopit zemi nikoli jako povrch, ale jako tělo, které má určitou tloušťku, v 

jejímž  nitru  je  skryt  Hádés.  Vrchní  mezí  těla  Země je  zemský  povrch  –  odtud  se  lze 

vztáhnout k nebeské klenbě jako vrchní mezi univerza. Spodní mezí těla Země je Hádés – 

odtud  se  lze  vztáhnout  k  Tartaru  jako  spodní  mezi  univerza.  Tyto  vztahy  jsou  pak 

symetrické.  Hésiodovské vyjádření kosmické symetrie se liší,  přesněji  řečeno pracuje s 

odlišnými  obrazy.  Například  dům Háda a  Persefony,  místo  pobytu  mrtvých,  má  podle 

Hésioda  své  místo  v  Tartaru  (Theog. 767-774)  a  rozlišení  Hádu  a  Tartaru  není  tedy 

prostředkem vertikální, nýbrž horizontální diferenciace podsvětních oblastí. Podstatnější se 

však jeví být základní strukturální shoda obou tradic: také v homérském podání nacházíme 

představu, že v rámci podsvětních oblastí světa dochází ještě k další, vertikální prostorové 

diferenciaci, kterou bude ovšem Hésiodos vyjadřovat svými vlastními prostředky. 

3.2. Krajní západ
Nejprve se však podívejme na horizontální  diferenciaci  podsvětí  a na jednotlivé 

strukturní prvky, které ho tvoří. První samostatnou oblast bude tvořit krajní pól krajního 

30 Kirk, Raven, Schofield 1957
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kosmického  západu,  který  v  podsvětí  nachází  své  místo.  Při  výkladu  vztahu  mezi 

Prométheem a  Atlantem jsme  již  výše  naznačili  polární  vztaženost  krajního  západu  a 

krajního východu, tyto souvislosti  tedy nyní necháme stranou a zaměříme se pouze na 

podsvětní západ.  Ten se dále pokusím představit  jako mezní střed světa – ačkoli  jde o 

krajní či mezní kosmické místo, také odsud se podstatným způsobem rozvrhuje vertikálně 

diferencovaná struktura ustaveného světa.

3.2.1 Západ Slunce
Západ je pevně spjatý s podsvětním oblastmi jakožto místo, kde se Slunce ztrácí 

našemu pohledu,  když  zapadá  dolů pod zemský horizont  –  Homér  například  výslovně 

uvádí,  že  Slunce  při  svém západu  sestupuje  dolů  pod  zem (ὑπὸ  γαῖαν,  Od. X,  191). 

Vysvětlení periodického mizení Slunce s oblohy je přitom úzce navázané na proud Ókeanu 

obkružující  zemi,  který  po  západu  sluneční  zář  pohlcuje  –  Homér  například  poeticky 

vyjadřuje příchod večera slovy, že sluneční zář zapadla do Ókeanu a přivlekla za sebou noc 

(Il.  VIII,  485-486).  Podobně v homérském  Hymnu na Herma nacházíme typický obraz 

zapadajícího Slunce, které se se svým spřežením zanořuje do Ókeanových vln (h. Mart.  

68-69).

Představa, že Slunce trvá i tehdy, kdy ho nevidíme, že tedy v hlubokých vodách 

Ókeanu neutone, přitom není úplně samozřejmá. Jak dokládá jeden zvlášť provokatérský 

Hérakleitův zlomek, nabízela by se i varianta, že Slunce je každý den nové, že se ráno 

vždy znovu narodí (DK 22 B6). Takový nápad se však na pozadí archaické tradice jeví 

skutečně  skandální.  Hésiodovo  Slunce  je  božská  mocnost,  která  se  stejně  jako  ostatní 

kosmické konstituenty rodí jednou provždy. Co se tedy děje se Sluncem po jeho západu?

Mimnermovy působivé verše líčí, jak v kraji Hesperidek, tedy na dálném Západě, 

Slunce  uléhá  do  okřídleného  zlatého  lože,  jež  ho  spící  nese  podzemními  vodami  k 

Aithópům, kde již čekají jeho koně i vůz, aby ho opět vynesly na oblohu (West fr. 12, 8-

11). Stésichoros pracuje s podobnou představou a popisuje sluneční bárku jako zlatou číši 

(Campbell fr. S17). Zde je ihned třeba zdůraznit, že Slunce plující Ókeanem nesvítí, nýbrž 

odpočívá.  Citovaný  Mimnermos  hovoří  přímo  o  spánku,  ale  také  Aischylos zmiňuje 

sluneční odpočinek před východem zpět na nebeskou klenbu, když se u Aithópů, daleko na 

jihovýchodě, koupá ve sladké vodě (Nauck fr. 192). I zde jsou nepochybně míněny sladké 

vody  Ókeanu,  který  se  právě  svou  sladkou  vodou  liší  od  neplodného  slaného  moře. 
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Představa, že by to, co skrývá podsvětní temnota, bylo vydáno sluneční svitu, je naopak 

děsivá – šlo by o narušení jednoho ze základních pravidel kosmického řádu, podle něhož 

vládne v podsvětí trvalá noc.31 

Vzniká  tak  symetrie  nebeského  slunečního  pohybu  a  pohybu  v  podsvětí,  která 

neruší,  nýbrž  doplňuje  základní  protikladnost  nebeské  a  podsvětní  oblasti:  zatímco  po 

nebeské  klenbě  se  Slunce  aktivně  pohybuje  a  spolu  se  světlem generuje  i  viditelnost, 

podsvětními proudy pasivně pluje a v nejmenším nenarušuje temnotu a slepotu, která zde 

vládne.32 Tyto otázky budeme ještě dále rozvíjet oři zkoumání Slunce a nebeské oblasti. 

Nyní se blíže podíváme na samotné místo přechodu, tedy na krajní Západ – místo, kde 

Slunce sestupuje s nebe dolů pod zem a zahajuje svou podsvětní pouť do východních krajů. 

3.2.2. Hesperidky a jejich sousedé
Krajní  Západ  je  možné  lokalizovat  tam,  kde  se  nacházejí  Hesperidky –  nymfy 

večera a stmívání (od hesperos, večer), dcery Noci (Theog. 214). Víme o nich, že krásně 

zpívají  (Theog.  275,  518)  a  přebývají  na  samém  prahu  noci,  až  daleko  za  Ókeanem 

(Theog. 216, 274-275). Jinde Hésiodos výslovně mluví o lokalizaci na nejhlubších okrajích 

země (κεύθεσι γαίης | πείρασιν, Theog. 334-335). Eurípidés doplňuje, že právě zde, daleko 

na západním kraji světa, se končí moře a nachází se tu posvátná mez nebeské klenby, již 

podpírá Atlas (Hipp. 745-747, podobně také Theog. 518). Hesperidky obývají zahradu, kde 

se vzhůru vypínají stromy plodící zlaté ovoce. Podle Eurípida jde o vzácný svatební dar, 

který Země věnovala Héře při jejím sňatku s Diem (HF, 394-397). Toto ovoce, které měl za 

úkol  přinést  z  podsvětí  Héraklés,  může  být  dobře  božským  ovocem,  přinášejícím 

nesmrtelnost – od Eurípida totiž také víme, že ze zahrady Hesperidek pochází ambrósie, 

potrava Olympanů a pramen nesmrtelnosti (Hipp.  742-751).  Posvátné ovoce má za úkol 

střežit  kromě samotných Hesperidek ještě strašný had,  stočený do kruhu kolem kmene 

31 Srv.  Héliova  hrozba,  že  sestoupí  svítit  mrtvým  do podsvětí,  kterou  si  na  Diovi  vynucuje  potrestání 
Odysseových druhů, již mu zabili krávy (Od. XII, 383).

32 Někteří moderní interpreti ovšem noční pohyb Slunce pod zemí v archaické epice odmítají - obvykle 
proto, aby mohli o to oslavněji pohovořit o přínosech pozdějších filosofů, kteří prý přicházejí s touto 
racionální  myšlenkou jako  s  novinkou.  Základní  -  chybný -  argument  je  přitom vždy týž:  protože  v 
podsvětí vládne trvalá noc, nelze předpokládat, že sem Slunce kdy sestupuje. Tak např. Dreyer 1953, Dick 
1970,  Couprie  2011.  Tuto  úvahu uvádíme jen  jako  výstižný příklad  dnešního  typického  problému  s 
archaickým myšlením: máme tendenci považovat za samozřejmé to, co má ve staré době k samozřejmosti 
daleko. Zde se bere jako fakt, že Slunce svítí stále, ačkoli archaický člověk dobře ví, že Slunce v noci 
odpočívá.
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stromu, kterého zplodila Kétó  (Theog.  333). Podle některých pozdějších podání ho měl 

Héraklés při plnění svého úkolu zabít.33 

Tento  had  je  rodný  bratr  Gorgon,  které  přebývají  v  podsvětí  v  sousedství 

Hesperidek (Theog. 274 ff.). Již výše jsme zmiňovali, že ze tří sester jediná byla smrtelná a 

právě s ní se milostně spojil Poseidón. Když pak její hroznou hlavu ježící se hady uťal 

Perseus, vyrazil z těla okřídlený kůň Pégasos a Chrýsáór ze zlatým mečem. Zatímco první 

slouží  Diovy  na  Olympu,  druhý  zplodil  s  Ókeanovnou  Kallirhoé  dalšího  obyvatele 

podsvětní temnoty – trojhlavého obra Géryonéa.

Géryonés byl považován za nejsilnějšího ze všech smrtelných tvorů (Theog. 982), 

který choval svá stáda skotu v pevné ohradě na ostrově Erythei ležím ve vodách Ókeanu 

(Theog. 290-294, 983). Tento "Červený ostrov" odkazuje svou barvou taktéž k soumraku a 

západu Slunce. Géryonea samého pak spolu s hlídači jeho stáda zabil Héraklés, když dostal 

za úkol tyto slavné krávy ukrást (Theog. 289). Podle jednoho pozdního podání mu tento 

úkol zkomplikovat Menoités, který zde střežil stádo Hádovo a včas Géryonea varoval před 

Hérakleovým příchodem (Apollodóros, Bibliotheca II, 108). Snad jde jen o variantu jména 

zpupného Menoitia, bratra Títánů Prométhea, Epiméthea a Atlanta – možná právě toto byl 

onen čin, za který jej Zeus zasáhl svým bleskem a navždy pohřbil v podsvětí (Theog. 514-

516).  Pozoruhodný  je  však  z  našeho  hlediska  především způsob,  jímž  se  Héraklés  na 

západní ostrov přepravil  – podle Stésichora (Campbell fr.  S17) si na to vypůjčil zlatou 

bárku od samotného Slunce a opět ji vrátil poté, co se v pořádku i s ukradeným stádem 

přeplavil zpět.

Vidíme tedy, že zde na krajním západě, kde slunce sestupuje do podsvětí a vydává 

se na svou noční podzemní pouť, se nacházejí božstva v různém smyslu okrajová, přece 

však s výslovnou vazbou na Diův světový řád. Strom, který je svatebním darem Dia a 

Héry,  stejně  jako  z  něj  pocházejíc  ovoce  nesmrtelnosti,  mají  k  vládě  Olympanů 

bezprostřední  vztah.  Ambrosie  a  nektar,  potrava  Olympanů,  slouží  jako  symbolické 

vyjádření statutu a Zeus je v průběhu boje o vládu využívá k tomu, aby do svého nového 

řádu zapojil i stará montra z dávné minulosti světa, totiž Storuké (Theog. 640). Hesperidky 

samy  svým  zvučným  zpěvem  připomínají  jakési  západní  podsvětní  Músy.  Zvlášť 

významný je však motiv hérojských zásahů – Perseus, ale zejména Héraklés, oba Diovi 

synové, pronikají do podsvětí a také zde na dálném západě stvrzují Diovu vládu. Jejich 

33 Apollónios Rhódský, Argonautica IV, 1398
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vraždy monstrózních entit představují i na této mezní výspě světa způsob, jak tuto oblast 

zahrnout do Diova kosmického řádu. Tak se na tomto kosmickém místě přechodu stýká a 

mísí smrtelné a nesmrtelné, stejně jako podsvětní a nebeské, stará božstva i olympský řád. 

3.2.3. Atlas
Hesperidky však mají na dálném západě ještě jednoho souseda, jež si vzhledem ke 

kosmologickému významu svého postavení zaslouží speciální pojednání. Atlas je nejstarší 

syn  Títána  Íapeta  a  Ókeanovny  Klymené,  bratr  Prométheův.  Jejich  vzájemnému 

prostorovému  vztahu  jsme  již  věnovali.  Nyní  se  zaměříme  na  samotného  Atlanta  a 

kosmickou roli, kterou plní. 

Atlas  je  mocnost,  jejímž úkolem je  držet  Nebe nahoře nad Zemí  (Theog.  517). 

Tento úkol mu jako jeho kosmický úděl přiřkl rozumný Zeus (ταύτην [...] μοῖραν ἐδάσσατο 

μητίετα Ζεύς, Theog. 520). Proč tato tvrdá dřina dopadla z mocné nutnosti (κρατερῆς ὑπ' 

ἀνάγκης,  Theog.  517)  právě  na  Atlanta,  o  tom  nám  Hésiodos  nepraví  nic  bližšího. 

Homérské podání by mohlo naznačovat, že problém byl podobný jako v případě všech 

ostatních Íapetových synů – že totiž Atlantův títánský rozum musel být vpraven do Diova 

řádu s  jistým násilím.  Homérské  podání  označující  Atlanta  za  Títána  "zhoubné mysli" 

(ὀλοόφρων), jež zná veškerá tajemství mořských hlubin (Od. I, 52), není snad příliš daleko 

od Hésiodova přízviska, jež Atlanta představuje jako nebezpečně chytrého boha "mocné 

mysli" (κρατερόφρων, Theog. 509). Návazná tradice není o mnoho konkrétnější a teprve u 

pozdního  (pseudo)Hygina  nacházíme  zprávu,  že  právě  Atlas  byl  hlavním  vůdcem 

vzbouřených Títánů, kteří se odvážili vystoupit proti Diově vládě (Fabulae, 150).

Ať už Atlantovi jeho role připadla z jakéhokoli důvodu, Hésiodos klade důraz na 

obtížnost  a  tíhu  tohoto  kosmického  úkolu,  stejně  jako  na  Títánovu  sílu  a  neúnavnost. 

Stojící neustále a bez pohnutí (ἀστεμφέως,  Theog. 748) na nohou, Atlas nese celou váhu 

nebeské klenby vlastníma neumdlévajícíma rukama a na vlastní hlavě (ἑστηώς, κεφαλῇ τε 

καὶ ἀκαμάτῃσι χέρεσσι,  Theog. 519, 747). V podobném duchu představuje Atlantův úkol 

také  Aischylos,  který  hovoří  o  jeho  nesmírné,  mocné  síle,  díky  níž  neustále  podpírá 

nebeskou klenbu svými  vlastními  zády (αἰὲν  ὑπέροχον σθένος  κραταιὸν  |  οὐράνιόν  τε 

πόλον |  νώτοις  ὑποστενάζει,  Pr.  428-430).  Vedle  těchto  dokladů však  máme i  odlišné 

zprávy. Například Pindarovo poněkud záhadné tvrzení, že Atlas sice stále nese Nebe kdesi 

daleko od svého původního domova, ale že Zeus přece jen našel cestu, jak Títány nakonec 
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osvobodit (P. IV, 289-292). Je-li mezi tyto vysvobozené skutečně vřazen i sám Atlas, jak se 

alespoň na první pohled zdá, může jít o odkaz na další hrdinný Hérakleův čin. Od Eurípida 

víme, že když Héraklés putoval pro ovoce Hesperidek, potřeboval Títánovu pomoc – sám 

by totiž do západní zahrady nikdy nepronikl. Převzal tedy od Atlanta jeho těžký úkol, byť 

pouze dočasně, aby mu Títán sám mohl donést slíbené zlaté ovoce (HF 403). Podle ještě 

jiných podání však nejde pouze o dočasné vysvobození z úmorné dřiny, ale o trvalou úlevu 

– Homér nenechává Atlanta nést drtivou tíhu nebeské klenby přímo na  vlastním těle, ale 

hovoří o nebeských sloupech či pilířích, jež Títán drží a jež udržují od sebe Nebe a Zemi 

(ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς | μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι, Od. I, 53-54).

Pokud jde nyní  o  přesnější  lokalizaci  Atlanta,  již  jsme viděli,  že  stojí  nedaleko 

Hesperidek. Doplňme nyní, že se nachází též přímo před domem Noci, právě tam, kde se 

na velikém bronzovém prahu střídají Noc a Den, když jeden sestupuje dolů a pod zem a 

druhý  naopak  vystupuje  vzhůru  na  zemský  povrch  (Theog.  746-751).  O  centrálním 

kosmickém významu tohoto místa nelze pochybovat – a přece jde zároveň lokalizováno na 

samých krajích země (πείρασιν ἐν γαίης, Theog. 518). Totožné funkční a prostorové napětí 

vyjadřuje ve svém podání též Eurípidés. Již jsme zmiňovali příběh o Hérakleovi, který na 

dálném západě na okamžik převzal od Títána jeho úkol –  a přece se Eurípidés tradičně 

situuje  Atlanta  poblíž  Hesperidek,  tedy na  dálný  západ,  kde  se  nachází  posvátná  mez 

nebeské klenby (σεμνὸν τέρμων οὐρανοῦ, Hipp. 746-747). Když však pronikne do těchto 

mezních  oblastí  univerza  Héraklés,  básník  se  nezdráhá  říci,  že  na  okamžik  přebral  od 

Atlanta jeho úkol podpírat zdola nebeskou klenbu přímo v jejím středu (οὐρανοῦ θ' ὑπὸ 

μέσσαν | ἐλαύνει χέρας ἕδραν, HF, 403-404).

V případě Atlanta na dalekém západě je tedy zcela očividné, že se zde kříží dvojí 

funkčně-prostorová představa. Atlas představuje kosmický pilíř či nebeský sloup – jde o 

ztělesnění  základní  kosmické  osy,  axis  mundi,  rozvrhující  vertikálně  uspořádaný  celek 

světa. Atlas sám, pevně a nepohnutě zakořeněný v podsvětí, podpírá Nebe v jeho výšce a 

ustavuje tak rozestup mezi Nebem a Zemí jako prostor života: smrtelníci mají Zemi pod 

nohama  a  Nebe  vysoko  nad  svou  hlavou.  Jde  tedy  o  rozpětí  celku  světa  mezi  krajní 

kosmickou mezí výšky na straně jedné a hloubky na straně druhé. Tento prostorový rozvrh 

univerza se nicméně otevírá na ose, která sama je situována nikoli do geometrického středu 

univerza,  ale  naopak  na  jeden  z  jeho  krajních  okrajů  –  na  okraj  podsvětní  a  zároveň 

západní. Jednotlivé prostorové kosmické roviny, které ve své vzájemné vztaženosti tvoří 
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světový  celek,  jsou  tedy  rozvrhovány  z  funkčního  středu  kosmické  osy  a  zároveň  z 

mezního místa na pokraji světového řádu. Toto napětí bude možná lépe uchopitelné, pokud 

si  uvědomíme,  že  Atlas   představuje  nejen  mocnost,  skrze  kterou  jsou  Země  a  Nebe 

oddělovány, ale zároveň také mocnost, skrze kterou k sobě mají nejblíže. Vždyť právě zde 

Slunce sestupuje s  nebeské klenby dolů pod zem, právě zde se  Noc a  Den střídají  na 

velikém prahu. Spolu s Hesperidkami a Atlantem se tedy nacházíme v přechodovém místě 

krajní blízkosti základních kosmických konstituentů, na místě překračování hranic mezi 

odlišnými a v běžných podmínkách zásadně neprostupnými rovinami univerza. 

3.2.4. Dům Noci
Tyto souvislosti vyjadřuje a dále rozvíjí skutečnost, že v podsvětí se nachází také 

strašlivý dům černé Noci zahalený do temného mračna (Νυκτὸς ἐρεμνῆς οἰκία δεινὰ | [...] 

νεφέλῃς κεκαλυμμένα κυανέῃσι, Theog. 744-745). Před jeho prahem, jak jsme viděli, Atlas 

plní svůj kosmický úkol. Tento skrytý příbytek je místem přechodu  par excelence. Jeho 

ústředním bodem je veliký bronzový práh (μέγας οὐδὸς χάλκεος, Theog. 749-750), jediné 

místo,  kde  se  Noc  a  Den  na  okamžik  setkávají,  když  jeden  překračuje  práh  směrem 

dovnitř,  tedy  stahuje  se  dolů  do  podsvětí,  a  druhý  ho  překračuje  směrem  ven,  tedy 

vystupuje  vzhůru  na  povrch  země.  Tyto  božské  mocnosti  pak  sdílejí  symetrickou 

dynamiku,  která  kopíruje  dynamiku  Slunce:  zatímco  nad  zemským  povrchem  putují 

stejnou určenou cestou, v podsvětním domě klidně vyčkávají, až opět přijde čas vyrazit na 

cestu (Theog. 752-754). V tomto sdíleném rámci jde však o božstva protikladná: zatímco 

Den pozemšťanům přináší životodárné sluneční světlo přicházející z nebe, s Nocí tiše kráčí 

po povrchu země Spánek, milostivý k lidem v ony temné noční hodiny, a nelítostná Smrt, 

která smrtelné uchvacuje a strhává s sebou do podsvětí. Protikladnost je taková, že obě 

božstva se vzájemně striktně vylučují – Hésiodos to vyjadřuje tak, že nikdy nemohou sdílet 

stejný příbytek (Theog.  751). Prostorová vertikální diferenciace univerza je však přesto 

umožňuje uchopit jako komplementární mocnosti – když jedna vládne na zemi, druhá trvá 

v podsvětí, a naopak. Připomeňme však znovu, že v podsvětí den nikdy nenastává – Den 

sestupující pod zem mizí v temném domě své matky Noci, stejně jako Slunce po sestupu 

do  své  bárky  odpočívá  při  plavbě  Ókeanem.  To  vše  nás  navzdory  veškeré  symetrii 

upomíná na nepřekonatelný kosmologický i kosmogonický primát Noci: Den a jeho světlo 

vzchází  z  temnoty Noci  a  opět  do  ní  zapadá,  nikoli  opačně.  Den a  Noc,  tito  potomci 
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Chaosu,  kteří  našli  svůj  příbytek v lůně Země, nicméně kompletní vertikální kosmický 

pohyb nečiní – až nahoru na nebeskou klenbu vystupuje pouze Slunce, potomek Títánské 

linie. 

Přesto je to  právě díky nim,  že se základní prostorový rozvrh světa,  vázaný na 

Atlantův  výkon,  ukazuje  jako  základní  rámec cyklického  dění,  jež  prostupuje  všechny 

kosmické roviny a zahrnuje vše živé uvnitř světa. Cyklická dynamika světa jako prostoru 

života  je  na  krajním  Západě  artikulována  v  sevřené,  koncentrované  podobě:  tady  se 

nacházíme na místě,  kde se pohyby vzhůru a  dolů protínají,  kde se opaky na kratičký 

okamžik,  na nepatrný moment  přechodu,  setkávají  v jednotě.  Hérakleitos bude později 

mluvit o "spojení světa, které se obrací zpátky, tak jako u luku nebo lyry" (DK 22 B51)34 a 

ještě později Platón zmíní takové pojetí bytí, podle kterého "jsoucno je množství i jedno 

[...], vždy se  totiž  rozchází  i  schází."  (Sph.  242d-e)  Předvedený výklad,  domnívám se, 

dokládá,  že  jedním  z  počátků  tohoto  typu  myšlení  jsou  kosmologické  úvahy,  které 

propojují prostorovou vertikální rozvrstvenost světa s cykličností kosmického času. Čas je 

přitom pojatý primárně fenomenologicky, jakožto střídání noci a dne, zatímco prostor jako 

celková  dynamická  struktura  vzájemně  funkčně  diferencovaných  i  provázaných  míst. 

Pokud  jde  o  tuto  prostorovou  dynamiku,  podsvětní  oblast  je  význačná  jako  bytostně 

dvojznačné místo, na kterém končí každý možný sestup dolů, ale které nicméně zároveň 

odkazuje k výstupu a směřování vzhůru, protože zakládá všechny vyšší roviny světa. Tyto 

souvislosti budeme ještě sledovat v závěrečné části této kapitoly, kde budeme analyzovat 

Tartaros jako místo konců i počátků veškerenstva.

3.3. Hádovo sídlo
Jak jsme již viděli, k Noci se úzce vážou dva její potomci, které zplodila sama: 

Spánek a Smrt, kteří taktéž sídlí v podsvětí (Theog. 758-766). Oba se pohybují po zemi i 

po moři společně s Nocí, nikdy na ně nedopadají sluneční paprsky. Od Homéra víme, že 

Spánek má moc i nad samotným Diem a díky svému příbuzenství s Nocí je nedotknutelný: 

když pomohl Héře obelstít vládce bohů i lidí, unikl Diovu trestu je díky tomu, že se uchýlil 

pod  ochranu  Noci  (Il. XIV,  259-261).  Nelítostná  Smrt  zachvacující  smrtelníky  je  pak 

nepřátelská i vůči samotným bohům (ἐχθρὸς δὲ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,  Theog. 766). Jak 

34 Pro úplnost dodejme, že jindy Hérakleitos naopak Hésiodovi jedovatě vytýká, že ačkoli se stal učitelem 
kdekoho, sám "nepoznal ani to, jak se to má se dnem a nocí: že totiž jsou jedno" (DK 22 B57). Výše 
uvedený výklad snad dokládá dostatečně jasně, jak moc je taková kritika neoprávněná.
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uvidíme při zkoumání Stygy, i nesmrtelní totiž mohou působením podsvětích mocností na 

dlouhou dobu propadat stavu, který se velice blíží smrti, jakkoli v jejich případě se nejedná 

o definitivní úděl, nýbrž o časově omezenou odplatu za křivou přísahu. 

Posmrtný osud smrtelníků je pak pevně spjatý se sídlem Háda a Persefony, vládců 

mrtvých. Jejich sídlo stojí v popředí podsvětních hlubin (πρόσθεν, Theog. 767). Básník se 

přitom nezaměřuje  na bližší  popis  role,  jakou tato  místa  hrají  pro lidské pokolení,  ale 

zdůrazňuje nyní především specifickou dynamiku, která se k tomuto místu váže. Strážcem 

prahu Hádova sídla je strašlivý Kerberos, který hladce vpouští každého, kdo vchází, ale 

nikoho nenechá vystoupit ven (Theog. 769-774). Právě k této bráně pronikl kdysi Héraklés 

v doprovodu Athény a Herma, když dostal za úkol vyvést na světlo Hádova psa (Il. VIII, 

367-368,  Od. XI, 624-625). Také staré vázové malby znázorňují sloupy či přímo bránu, 

které svědčí o tom, že se nacházíme na místě  přechodu,  a  Héraklea,  který patrně láká 

strašlivého psa, aby vyšel ven, kde by se ho mohl chopit. Podle Hésiodova podání má tento 

pes padesát hlav a je potomkem Echidny a Tyfóna (Theog. 311-312).

Pokud  jde  o  samotný  posmrtný  osud  lidí,  více  jsme  se  jeho  významu  i  jeho 

diferenciaci  věnovali  při  zkoumání  lidské  přirozenosti  a  při  rozvíjení  antropologických 

otázek.  Homérská tradice doplňuje náš obraz o některé konkrétní představy,  které  se k 

posmrtnému osudu váží.35 Předně jde o osud v každém případě neblahý a nežádoucí – 

podsvětní stín samotného Achillea, který si zvolil raději zemřít mlád a slavný, než dojít bez 

slávy  smrti  ve  stáří,  říká  na  základě  své  posmrtné  zkušenosti,  že  by  byl  raději 

bezvýznamným služebným chudákem na zemi, než vládnout mrtvým v podsvětí (Od. XI, 

486-490).  Takové  tvrzení  vyjadřuje  hrůznost  podsvětí  i  z  hlediska  toho,  jak  nesmírně 

proměňuje živé, které jsme znali. Zde nejsou mrtví takoví, jací kdysi žili – sestupují sem 

pouhé obrazy zesnulých (βροτῶν εἴδωλα καμόντων,  Od.  XI, 476);  jakmile zaniká tělo, 

duše odlétá, vznáší se a poletuje podobna snu (ψυχὴ δ' ἠΰτ' ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται, 

Od. XI, 222).Ti, které jsme znali za života, proměňují se po smrti v pouhé mihotající se 

stíny (σκιαὶ ἀΐσσουσιν), bezvědomé a bez rozumu (νόος, φρένες, Od. X, 493-495) – pokud 

jim  Persefoné  nepřiřkne  jiný  osud.  Aby  však  smrtelník  byl  schopen  třebas  po  smrti 

překonat předěl mezi zemským povrchem a podsvětní temnotou, aby byl schopen sestoupit 

do Hádova sídla, potřebuje božského průvodce, který s ní přechod uskuteční. Takový je 

úkol Herma, božského posla, který nejen sesílá i plaší smrtelníkům spánek (Od. XXIV, 4), 

35 Detailní pojednání o vývoji představ o posmrtném osudu v souvislosti s proměňujícím se pojímání vztahu 
těla a ducha/duše pojednává např. Onians 1951.
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ale také po smrti shromažďuje ulétlé duše, pohání je svým zlatým prutem a pištící jako 

netopýry je odvádí (τρίζουσαι ἕποντο,  Od. XXIV, 5) podél Ókeanu, podél krajiny Snů a 

Sluneční brány až tam, kde budou nadále duše, tyto obrazy zesnulých, přebývat (ἔνθα τε 

ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων, Od. XXIV, 14). 

3.4. Ókeanos a Styx
V předcházejícím  výkladu  jsme  se  často  odvolávali  na  noční  pohyb  slunce  po 

sladkovodním Ókeanově proudu. Kosmické funkce Ókeanovy (zejména jeho vymezující 

roli  vůči  celku  země)  jsme  již  analyzovali  výše,  nyní  se  zaměříme  na  jeho  některé 

specificky podsvětní aspekty tohoto sladkovodního proudu. Ókeanos vyvěrá podle Hésioda 

z posvátného říčního pramene (ἐξ ἱεροῦ ποταμοῖο, Theog. 788) a protéká skrz černou noc 

(διὰ νύκτα μέλαιναν, Theog. 788), tedy skrze podsvětní temnotu. Devět jeho ramen obtéká 

kolem dokola zemi a širokou mořskou plochu v podobě stříbřitých vírů,  které napájejí 

slaná moře (Theog. 790-791). Desáté rameno však má jiný úděl – vyvěrá ze skály v podobě 

přísežných vod Ókeanovy dcery Stygy (Theog. 789, 792). Děsivá Styx je nejstarší dcera 

Ókeanova, jejíž ledové vody, padající z vysoké strmé skály (Theog. 786), si oškliví i sami 

bohové – jde zde o etymologickou hříčku vykládající její jméno (στυγερὴ [...] ἀθανάτοισι | 

δεινὴ Στύξ, Theog. 775-776).

Sám  Ókeanos  má  sice  svůj  pramen  a  napájí  pozemská  moře,  ale  přesto  jde 

především o cirkulární, do sebe uzavřený tok – o tom jasně svědčí jeho přízvisko "tekoucí 

nazpět"  (ἀψόρροος,  Theog.  776),  které  nacházíme často  také  u  Homéra.  Naproti  tomu 

dělení Ókeanu do devíti či desíti  ramen je – nakolik je mi známo – Hésiodovo specifikum. 

Zdá  se  však,  že  je  použito  zejména  k  podtržení  a  originálnímu  vyjádření  cirkularity 

Ókeanova pohybu. Hésiodos totiž mluví doslova o stříbřitých vírech, které kolem dokola 

obkružují zemi i nebe. Může zde být jistá vazba na další Ókeanovo ustálené přízvisko, 

které ho označuje za "hlubokovírný" (βαθυδίνης,  Theog.  133,  Op.  171).36 Významnější 

však možná bude, že obraz víru se zdá být mimořádně plodný v případě nestálého vodního 

proudu,  jehož  základní  funkcí  je  vymezovat  ve  svém  středu  pevnou  a  nepohnutou 

okrouhlou plochu země. Vír je obraz, který může být v určité nadsázce použit jako určitou 

emblematickou zkratku pro Hésiodovské univerzum jako celek: nehybný střed a čím dále k 

okrajům, tím méně určitosti  a  pevnosti,  aniž  by se ovšem ztrácel  základní  organizující 

36 Toto přízvisko je ovšem užívané i o jiných řekách - u Hésioda např. o Eridanu (Theog. 338).
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princip celkového pohybu.  Možná z  analogických důvodů se vír  jako obraz a  zároveň 

explikativní princip uplatní i v některých pozdějších kosmologických koncepcích. O víru 

jako základním diferenciačním kosmogonickém pohybu mluví možná již Anaximandros,37 

zcela jistě pak Empedoklés38 a zejména staří atomisté, pro které představuje vír základní 

dynamický rámec jedinečného utváření každého z nesčetných svébytných světů.39 

Pokud jde o Styx,  desáté  rameno Ókeanu,  její  slavná,  zdaleka pocházející  voda 

(Theog. 785) je prastará a nezmarná (Theog. 805-806). Hésiodos jí věnuje hymnický pasus, 

ve kterém popisuje její úlohu přísežné vody Olympanů. Nesmrtelný bůh, který by při její 

vodě křivě přísahal, stráví nejprve celý velký rok v podobě velice blízké smrti – bez dechu 

a bez zvuku, bez jakékoli potravy leží na lůžku zahalen zlým mdlobným spánkem (κακὸν 

δ' ἐπὶ κῶμα καλύπτε,  Theog. 798). Ještě poté, co tato choroba skončí, je celých dalších 

devět roků zcela oddělen od nesmrtelných a opět se k nim připojit smí až v roce desátém, 

kdy je jeho trest u konce (Theog. 793-806). Styx zde tedy představuje významné pojítko 

mezi  odlehlým podsvětím na  krajích  světa  a  olympským řádem –  představuje  jakousi 

prodlouženou ruku podsvětí,  která v případě potřeby dosáhne až na samotný Olympský 

vrcholek. Věcně jde o novou artikulaci starého motivu odplaty, který král tak významnou 

roli  v  nástupnickém  mýtu.  Zde  je  forma  odplaty  stanovena  a  zachycena  předem  v 

pravidlech platných pro všechny bohy bez rozdílu – i zde se tedy projevuje řídící Diova 

moc, která nově formuje staré prvky kosmického dění v souladu s vyšším stupněm řádu a 

pravidelnosti, jež jeho vláda představuje.

Nezbytnost Stygy pro konstituci a udržení Diova světového řádu nezbytná je znovu 

a jinak vyjádřena též faktem, že když Zeus povolal starší bohy do boje proti Títánům, byla 

to právě Styx, která na radu Ókeanovu vkročila na Olymp jako první (Theog. 389-398). 

Její synové, Moc a Síla, se díky tomu drží neustále v blízkosti nejvyššího z bohů (Theog. 

385-388) a tvoří v podstatě symbolické atributy Diovy role světového suveréna.

Pokud jde o topografii podsvětí, nemůžeme však vynechat ani příbytek, který zde 

Styx má. Stojí stranou bohů (νόσφιν θεῶν, Theog. 778), daleko od jejich olympských sídel 

(Theog. 785), a božská poslice Íris sem zavítá jen zřídka (Theog. 780-781). Přece však jde 

o skvostnou stavbu, která se z běžných podsvětních měřítek v mnohém vymyká. Ohromné 

37 Podle Aristotela,  De caelo II, 13, 295a10. Kirk, Raven, Schofield 1957 ovšem chápou tuto Aristotelovu 
shrnující  výpověď  o  "starých  myslitelích"  jako  anachronickou  interpolaci  mladších  motivů  na 
Anaximandra.

38 DK 31 B35
39 Např. DK 67 A1 o Leukippovi, DK 68 A33 o Démokritovi. 
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kameny z něj činí pevné a nezdolné sídlo, které se ovšem celé kolem dokola vypíná vzhůru 

k  nebi  na  stříbrných  sloupech  (ἀμφὶ  δὲ  πάντῃ  |  κίοσιν  ἀργυρέοισι  πρὸς  οὐρανὸν 

ἐστήρικται, Theog. 778-779). Znovu tedy vidíme vyjádřeny tytéž hodnoty, kterých jsme si 

všímali výše – vertikalitu a směřování vzhůru k nebeským výšinám, které vyjadřují funkci 

Stygy  propojovat  stará  božstva  s  novým světovým řádem a  zajišťovat  tak  kosmickou 

kontinuitu. Zde tato kontinuita nachází i své dynamické prostorové vyjádření, stejně jako je 

tomu u nebeského sloupu Atlantova.

3.5. Títánské vězení
Pokud pak jde o další staré bohy umístěné do podsvětí, musíme zmínit především 

Títány, kteří našli v Tartaru své věčné vězení. V souladu s přísně kruhovou kompoziční 

výstavbou topografií podsvětí o něm básník hovoří na dvou místech (Theog. 729-735, 811-

819), přičemž pokaždé je jmenuje v blízkosti pramenů a konců všeho, co jest. Poražení 

Títáni jsou z Diovy vůle skryti v mlžnaté temnotě (ὑπὸ ζόφῳ ἠερόεντι,  Theog. 729) a v 

žádném případě jim není možno odsud vyjít (Theog. 732). Popis klade zejména důraz na 

pevnou zeď, jež je dokola obemyká a masivní bránu, kterou je Poseidón pevně uzavřel v 

jejich  vězení  (Theog.  732,  811).  Obraz  vydělenosti  a  zároveň  pevnosti  vyjadřuje  také 

masivní bronzový práh, který zde sám vyrostl z půdy a je v ní nepohnutě zapuštěn svými 

nevyvratitelnými  kořeny  (χάλκεος  οὐδός,  |  ἀστεμφὲς  ῥίζῃσι  διηνεκέεσσιν  ἀρηρώς,  | 

αὐτοφυής, Theog. 811-813). Tato představa prahu silně upomíná na práh domu Noci, jehož 

kosmologické souvislosti  jsme již  sledovali.  Není  vyloučeno,  že  jde o týž práh a  že  i 

uvěznění Títánové, stejně jako Títán Atlas, se nacházejí na dálném západě, nedaleko domu 

Noci.

Místo  títánského vězení  se  v  každém případě  nachází  na krajích  obrovité  země 

(πελώρης ἔσχατα γαίης,  Theog.  731).  Podobně i  Homér situuje  uvězněné Títány až na 

nejzazší okraje země a moře, kde provždy dlí u hlubiny Tartaru (Il. VIII, 477-481). Títáni 

takto jsou vymístěni daleko od všech bohů, až za temným chaosem na druhé straně. Již 

výše jsme představili  interpretaci,  podle které by tato zmínka mohla značit  inkorporaci 

primordiálního Chaosu do strukturovaného světa.40 

40 Podle  Westa  1966 jde  pravděpodobně jen  o jiné  označení  chasmatu,  popsaného také  v  souvislosti  s 
titánským  vězením  (Theog. 740-744).  I  samo  chasma ovšem může  být  pozůstatkem  primordiálního 
Chaosu ve světovém řádu - věcné i etymologické vazby by tomu nasvědčovaly.
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Tato vzdálená Títánská výspa je přitom kontrastována s bydlištěm božstev, která si 

jakkoli primordiální a monstrózní přece jen dokázala najít své místo v Diově řádu, když se 

s ním spojila a začala mu napomáhat. Storucí, monstrózní božstva z dávné minulosti světa, 

Diovi  zásadním  způsobem  pomohli  v  boji  proti  Kronovi  –  za  nejzdatnějšího  Briarea 

dokonce  Poseidón  provdal  vlastní  dceru  (Theog.  818-819).  Právě  Storucí  nyní  střeží 

poražené  Títány  v  jejich  vězení.  Na  rozdíl  od  nich,  zcela  vyvržených,  však  nejsou 

vyhoštěni až za dálný chaos, ale mají svá sídla při březích Ókeanu (Theog. 816-817). 

3.6. Chasma
Nedaleko Títánských vězňů a počátků i konců všeho pak v podsvětí otevírá svou 

bránu obrovský zející jícen (χάσμα, Theog. 740). Tato nejhlubší mez podsvětí představuje 

strašlivý div i pro nesmrtelné bohy (δεινὸν δὲ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι | τοῦτο τέρας, Theog. 

743-744).  Neexistuje  nikdo,  kdo  by  dokázal  třebas  za  celý  rok  dosáhnout  jejího  dna 

(Theog.  740-741),  protože  tato  bezedná  propast  ruší  každou  možnost  smysluplného 

pohybu. Neustálé silné vichry, které se tu mísí, každý pohyb proměňují v pouhé zmatené 

smýkání (ἔνθα καὶ ἔνθα φέροι πρὸ θύελλα θυέλλης,  Theog. 742). Kontrast tohoto místa 

vůči  obrazu  přímo  padající  kovadliny  a  poměřovatelným  kosmickým  vzdálenostem 

nemůže být větší – zde se nacházíme na mezním okraji vymezitelného světa, na samých 

hranicích světového řádu. Snad jde o podobu, kterou na sebe vzal v rámci strukturovaného 

světa primordiální Chaos, jak by tomu napovídala pociťovaná etymologická spřízněnost 

obou výrazů.

Představená určení chasmatu upomínají na určení, která jsme výše připisovali také 

moři: i moře je nestálé, nepevné, neustále proměnlivé. Větry působí, že kdo se pohybuje po 

moři,  nemá svůj pohyb nikdy zcela pod kontrolou – podobně je tomu nyní i v případě 

podsvětního jícnu. Již výše jsme viděli, že moře z tohoto důvodu může být označeno jako 

bezmezné  či  nevymezitelné  (ἀπείριτος,  ἀπείρων)41 –  ne  snad  pro  svou  nekonečnou 

rozlehlost, ale proto, že jeho okraje mohou být zvláště v divokých bouřích zakoušeny jako 

nedosažitelné, nekonečně vzdálené, a že cesta po neustále rozvlněném  mořském hřbetu je 

vždy nová, unikavá, nevyzpytatelná. Moře je v této své podobě také spjato s hrozbou smrti 

a zániku, stejně jako je tomu v případě podsvětí. Ačkoli Hésiodos nejhlubší podsvětní jícen 

za  bezedný  či  nevymezitelný  výslovně  neoznačuje,  jeho  popis  obsahově  právě  tyto 

41 Od. X, 195, Il. I, 350
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skutečnosti vyjadřuje. Navíc máme k dispozici doklady od jiných archaických myslitelů, 

podle  kterých  určení  bezmeznosti,  naprosté  neurčitosti  a  nevymezenosti  náleží  právě 

podsvětním oblastem. 

U Aischyla Prométheus naříká, že by před svým vlastním trestem na vysoké horské 

výspě preferoval svržení pod zem, k Hádovi přijímajícímu mrtvé, do bezmezného Tartaru 

(εἰς ἀπέραντον Τάρταρον, Pr. 153-154). U Eurípida vyjadřuje totéž přání Oidipús – raději 

se měl i se samým Kithairónem propadnout do Tartaru, do bezedného jícnu (εἰς ἄβυσσα 

χάσματα,  Ph.  1605),  než  dojít  svého  strašného  osudu.  Zvlášť  pěkné  vyjádření  této 

archaické  představy  však  nacházíme  u  Xenofana:  "Tohle,  co  vidíme  u  svých  nohou 

přivrácené ke vzduchu, je vrchní mezí země, zatímco dolní sahá až k bezmeznu." (γαίης 

μὲν  τόδε  πεῖρας  ἄνω  παρὰ  ποσσὶν  ὁρᾶται  |  ἠέρι  προσπλάζον,  τὸ  κάτω  δ'  ἐς  ἄπειρον 

ἱκνεῖται. DK 21 B28).42

Skutečně se zdá, že jestli se někde v archaickém řeckém světě otevírá apeiron jako 

nevymezitelný  počátek  každé  vymezitelnosti,  bezmeznost  jako  úběžník  vymezeného  a 

strukturovaného světa, pak je to hluboko v podsvětních útrobách Země, tam kde krajní 

Západ poukazuje k mezím života na zemském povrchu i k mezím celku kosmického řádu. 

Zde přitom nevidíme nevymezeno ve smyslu abstraktivního metafysického principu, ale ve 

smyslu konstitutivní a mezní součásti prostoru světa – ono "bezmezné" patrně původně 

bylo konkrétní místo v celku univerza.43 Jak ještě uvidíme dále,  místo, kde nejen končí 

určitost i každý možný sestup dolů, ale také místo, kde jsou kořeny kosmické diferenciace 

a kde může začít výstup vzhůru. 

4. Tartaros jako místo zrodu i smrti, vzniku i zániku
Podsvětí jsme se dosud věnovali převážně jako místu temnoty a sestupu dolů, kam 

zapadá slunce, kde dlí při krajích světa staří utlačení bohové, kde se nachází místo smrti. 

Přesto  jsme  souběžně  sledovali  také  odkazy  opačné,  odkazy  ke  směřování  vzhůru  ke 

světlu,  k  ustavenému  řádu  i  k  olympským  bohům.  Nyní  dodáme  těmto  prozatím  jen 

roztroušeným poznámkách širší rámec a hlubší založení. Básník se totiž při popisu Tartaru 

opakovaně vrací k myšlence, že právě zde jsou kořeny či počátky a konce strukturovaného 

světa.

42 Srv. také DK 21 A47.
43 Na tuto starou tradici porozumění podsvětí jako místu, kde zeje  apeiron,  navazují v nové době např. 

Detienne, Vernant 1974.
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4.1. Kořeny

Již  na  počátku  jsme  představovali  Tartaros  jako  jasně  vymezenou  podzemní 

prostoru,  obehnanou kolem dokola  důkladnou  bronzovou  zdí  (τὸν  πέρι  χάλκεον  ἕρκος 

ἐλήλαται, Theog. 726). Následuje však poněkud kryptické vyjádření, že kolem jeho hrdla 

či ústí je trojmo rozlita Noc (ἀμφὶ δέ μιν νὺξ | τριστοιχὶ κέχυται περὶ δειρήν, Theog. 726-

727) a seshora nad tímto hrdlem vyrůstají kořeny země i neplodného moře (ὕπερθε |  γῆς 

ῥίζαι  πεφύασι  καὶ  ἀτρυγέτοιο  θαλάσσης,  Theog.  727-728).  Než  si  řekneme  něco  o 

samotných kořenech, pokusme se o jejich bližší podsvětní  lokalizaci.

Výše jsme uváděli Westovu interpretační variantu, podle které si máme Tartaros 

jako celek představit jako obří lahvovitou nádobu, jež má nahoře otevřeno úzké hrdlo či 

ústí.44 Oproti tomu Ballabriga45 se detailně zabývá výrazem δειρή a upozorňuje na užití, 

zejména u Pindara,  kdy toto  slovo značí  soutěsku či  úzkou rokli  (O. III,  27,  IX,  59). 

Sdíleným smyslem, přes který se z hrdla či ústí stane rokle či soutěska je přitom patrně 

odtok vody, který tyto totožné topologické struktury umožňují. Zásadní přitom je, že ústí či 

hlubokou strž nemůžeme v žádném případě situovat vzhůru,  nýbrž že naopak konotuje 

směr dovnitř a zejména dolů, což odpovídá vodám stékajícím do roklí. U Pindara je tento 

význam pěkně doložitelný, když popisuje odchod Héraklea z křivolakých útrob arkadských 

strží  (Ἀρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν καὶ πολυγνάμπτων μυχῶν,  O. III,  27). Tato úvaha nás tedy 

nevede nutně k odmítnutí Westova čtení, ale spíše k jeho modalizaci – snad bychom si měli 

onu "lahvovitou nádobu" představovat otočenou hrdlem dolů. 

Tuto  myšlenku  posléze  podporuje  i  další  úvaha.  Vzápětí  po  zmínění  podsvětní 

"soutěsky",  která  představuje  jistý  průlom v jinak  pevných mezích  podsvětí,  následuje 

pasáž o chasmatu. Popis hlubokého zejícího jícnu podsvětí, kde končí veškerá určitost, je 

pak také zakončen odkazem na Noc, která má patrně nahoře při tomto jícnu svůj strašlivý 

dům, zahalený do temných stínů (Theog. 740-745). V souladu s Ballabrigovou interpretací 

bych se tedy klonila k tomu, že popis  chasmatu a domu Noci explikuje úvodní stručná 

slova  o  hrdle,  nad  nímž  ze  trojmo rozlévá  Noc –  chasma by pak  bylo  tímto  hrdlem, 

nejnižším a zcela  apeiratickým,  nevymezeným a neurčtielným, místem v podsvětí,  nad 

jehož  ústím vládne  Noc.  Odsud  pak  také  vyrůstaly  zmíněné  kořeny  –  odsud  by  tedy 

vyrůstalo  vzhůru vše,  co jest.  Tuto úvahu může podpořit  i  další  archaický zdroj  –  též 

44 West 1966, ad. loc.
45 Ballabriga 1986
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Pindaros na jednom místě zmiňuje kořen bezmezné země (χθονός ῥίζαν ἀπείρου,  P.  IX, 

7-8), což dokládá nejen představu bezmeznosti zemských útrob, jíž jsme si všímali  též 

výše, ale také spojení této představy s představou kořenů vrůstajících vzhůru. 

Podívejme  se  nyní  blíže  na  samotné  "kořeny".  Nejprve  je  ovšem  třeba  si 

připomenout něco málo o Títánském vězení. Staří bohové jsou situování kdesi za chaosem 

a  zároveň  o  nich  básník  mluví  v  bezprostřední  blízkosti  chasmatu.  Snad  tedy  obojí 

odkazuje ke stejné skutečnosti, a sice k jejich situování nedaleko podsvětního jícnu. Títány 

přitom udržuje na jejich místě pevná brána, vsazená Poseidónem, ale také zde sám vyrostl 

bronzový práh, který se nepohnutě drží na místě svými nezničitelnými kořeny (χάλκεος 

οὐδός,  |  ἀστεμφὲς ῥίζῃσι διηνεκέεσσιν ἀρηρώς,  | αὐτοφυής,  Theog. 811-813). Podobně v 

souvislosti  s  ústím  podsvětí  básník  říká,  že  shora  nad  ním  vyrůstají  kořeny  země  a 

neplodného moře (αὐτὰρ ὕπερθε  |  γῆς ῥίζαι πεφύασι καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης,  Theog. 

727-728). Práh by zde tedy značil oddělenost bezmezného jícnu od zbytku podsvětí, stejně 

jako již víme o chasmatu, že jeho ústí je vyznačenou bránou (Theog. 741). Obraz kořenů a 

růstu vzhůru však odkazuje také k další diferenciaci: stejně jako je podsvětí diferenciováno 

vertikálně  skrze  svůj  hluboký  jícen,  i  horizontálně,  prostřednictvím bran  či  prahů,  tak 

odsud pramení  také  diferenciace  dalších  světových  oblastí  –  nahoře  nad  podsvětím se 

otevírá  zemský  povrch,  diferenciovaný  též  horizontálně  plochami  moří.  Práh  jako 

samorostlý  pevný  základ  dalšího  rozlišování  upomíná  na  kosmogonický  pohyb  Země, 

která vzniká jako pevné sídlo pro vše další, co sama ze sebe zplodí. Je-li pak tento Títánský 

práh spjatý s kořeny země a moře totožný s prahem domu Noci, kde se střídají Noc a Den, 

musíme je třeba přibrat do úvahy také solární souvislosti, což nás vede k další vertikální 

diferenciaci země a nebeské klenby.46

4.2. Zdroje a konce
Právě tímto směrem rozvíjí naznačené souvislosti další básnické vyjádření, které 

dále specifikuje ono krajní místo v bezprostřední blízkosti zejícího jícnu nevymezenosti, o 

kterém jsme hovořili výše. Vzhledem ke kruhové kompozici topografie podsvětí přichází 

ke slovu dvakrát a pokaždé naprosto týmiž slovy (Theog. 736-739, 807-810). Tam jsou 

totiž popořadě zdroje i konce všeho, co jest (ἑξείης πάντων πηγαὶ καὶ πείρατ' ἔασιν, Theog. 

738, 809), totiž tmavé Země, mlžnatého Tartaru, neplodného moře i hvězdnatého moře 
46 Širší kontext by mohl představovat též Ferekydés a jeho představa kosmického stromu, viz zejm. DK 7 

A11, B2. 
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(ἔνθα  δὲ  γῆς  δνοφερῆς  καὶ  ταρτάρου  ἠερόεντος  |  πόντου  τ'  ἀτρυγέτοιο  καὶ  οὐρανοῦ 

ἀστερόεντος, Theog. 736-737, 807-808). 

Tyto počátky a konce, či přesněji prameny a krajní meze, odkazují k souvislostem, 

které  jsme  rozvíjeli  výše.  Hranice  a  limity  vymezují  podsvětí  jako  celek  i  v 

jednotlivostech,  zatímco  prameny  sugerují  podobný  obraz  jako  samorostlé  kořeny  – 

vzcházení vzhůru, které má příčinu samo v sobě, které je spontánní a přetékající. Pramen 

čerpá svůj vlastní smysl z řeky, které dává vznik, podobně jako Země a další kosmické 

konstituenty se plně zurčiťují, plně realizují ve svém bytí, skrze plození a ustavování celku 

strukturovaného světa. 

Zdůrazněme v této souvislosti  pořádek, který v pramenech panuje a který přitom 

jasně  odlišuje  tyto  rozlišené  meze  a  počátky  od  samotného  zejícího  jícnu  chasmatu;  

namísto směřování všeho určitého a vznikajícího k zániku v podsvětní temnotě, kde se při 

klesání  k  místu extrémní nevymezenosti  veškerá určitost  stírá,  je  nyní  zdůrazněn spíše 

opačný  pohyb  vyvstávání  určitosti  na  pozadí  neurčitosti  –  pohyb,  který  charakterizuje 

hésiodovskou kosmogonii, začínající Chaosem a směřující k sjednocené mnohosti Diova 

řádu, v jejím celku. 

Pořadí toho, co odsud vyrůstá, tedy není v žádném případě náhodné. Provázanost 

čtyř jmenovaných světových oblastí je přitom komplexní a odpovídá vazbám, které jsme 

mezi těmito kosmickými konstituenty sledovali  v kosmogonickém procesu.  Situovanost 

pramenů vedle jícnu  chasmatu může upomínat na primordiální  genealogické sousedství 

Chaosu a Země – v obou případech jde o vyjádření ustavování diferencované struktury na 

pozadí  neurčitosti  a nevymezenosti.  První  dvojice také skutečně jmenuje Zemi  spolu s 

Tartarem, tedy právě tak, jak vznikla – spolu s Tartarem v útrobách. Akcentován je zde 

podzemní či hlubinný rozměr země,  vyjádřený přízviskem tmavá, které Země sdílí spolu s 

Nocí (Theog. 107). Ve hře je zde tedy prvotní prostorová diferenciace vnitřku a vnějšku. 

Okamžitě  také  následuje  moře,  které  upomíná  na  zemský  povrch  a  jeho  horizontální 

diferenciaci. Moře je však chiastickou vazbou spojeno také s Tartarem – již jsme viděli, že 

zvláště v té podobě, jakou podsvětí nabývá v podobě nejhlubšího jícnu sdílejí celou řadu 

aspeků souvisejících s určením bezmeznosti, jež jim tradičně oběma náleží: divoké větry, 

obtížně  orientovatelný  pohyb,  úzká  vazba  na  zánik  a  smrt.  Po  Moři  pak  následuje 

hvězdnaté  Nebe,  další  potomek  a  také  manžel  Země.  Zatímco  moře  představuje  z 

prostorového  hlediska  především  horizontální  diferenciaci  zemského  povrchu,  nebeská 
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klenba vyjadřuje a dále rozvíjí zárodečnou vertikální diferenciaci obsaženou v diferenci 

vnitřku a vnějšku jakožto podsvětí a Země – Nebe je tedy chiasticky navázáno na Zemi, 

vůči níž se profiluje jako to, co je vysoko nahoře. 

Tato čtveřina a její základní vztažnost vede nás znovu k připomenutí Atlanta a jeho 

kosmického úkolu. Atlas, stojící v podsvětní na samých mezích země a moře odděluje svou 

silou  trvale  Zemi  od  Nebe  a  udržuje  tak  mezi  nimi  prostor  života.  Atlas,  stojící  před 

domem Noci, tedy v souladu s naší interpretací v bezprostřední blízkosti zejícího jícnu 

nevymezenost, kdesi při jeho ústí,  se takto ukazuje jako konkrétní podoba, které mohou 

kořeny či zdroje a meze strukturovaného světa nabývat – Atlantův kosmický úkol byl by 

tedy  vyjádřením téže  základní  myšlenky,  kterou  v  sobě  obsahuje  představa  počátků  a 

konců všeho. 

Lokalizujeme-li zdroje a konce v podsvětní oblasti přesněji a vyložíme-li je tímto 

způsobem, zdánlivá problematičnost tvrzení, že počátky a konce Tartaru ne nacházejí v 

Tartaru, zcela mizí. Jde pak o to, ukázat konkrétní místo, které je zdrojem diferencované 

strukturace veškerenstva. Stejně jako v případě kosmogonického výkladu, ani zde nejde o 

původ jednotlivých izolovaných prvků, ale daleko spíše o původ rozlišeného celku, který 

tyto prvky svým vlastním pohybem konstituují. Zatímco kosmogonický proces odhaluje 

prapůvod kosmu v dávném čase a umožňuje nám vztáhnout se k počátkům jako k minulým 

stavům, topografický popis podsvětí staví před oči konkrétní místo v uspořádaném světě, 

kde  jsou  počátky  přímo  lokalizované,  kde  se  nacházejí  neustále  in  actu.  Prostorové  a 

časové  hledisko  se  tak  ve  skutečnosti  v  Hésiodově  výkladu  kříží  a  komplemenatárně 

doplňují:  uplynulé  kosmické  stavy  nejsou  zrušeny,  dávné  konstitutivní  momenty  jsou 

inkorporovány  do  postupně  vznikající  Diova  světového  řádu  a  takto  proměňovány  v 

nových strukturních souvislostech zůstávají navždy vepsány do tváře světa, ve kterém je 

také možné je znovu najít a zpřítomnit. Prostorová lokalizace počátků tak doplňuje lineární 

časový  průběh  kosmogonie  –  či  naopak,  aby  byl  lineární  časový  děj  skutečně 

kosmogonický, vyžaduje strukturní prostorové vyjádření, potřebuje prostor jako médium 

uchovávající paměť světa. 

V tomto kontextu stojí pak alespoň za stručnou také návazná archaická tradici, pro 

kterou bude motiv, že odkud věci vzcházejí do bytí, tam také svým zánikem opět zapadají, 

naprosto klíčový. Budeme-li důvěřovat moderní doxografické tradici, jde o vůbec první 

autenticky textově dochovaný projev myšlení, které bude později označeno za filosofii. 
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Anaximandrův zlomek B1, údajně nejstarší dochovaný filosofický text vůbec, totiž zní: 

"Odkud jsoucí věci vznikají,  tam také zanikají,  v souladu s nutností.  Vzájemně si totiž 

skýtají odplatu a docházejí spravedlnosti za své bezpráví, v souladu s pořádkem času." (ἐξ 

ὧν δὲ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι, καὶ τὴν φθορὰν εἰς ταῦτα γίνεσθαι κατὰ τὸ χρεών· διδόναι 

γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν)47 Spekuluje se 

přitom, zda tímto "odkud" a "kam" nemůžeme být neomezenost či neurčitost, τὸ ἂπειρον, 

což měla být podle Anaximandra příčina či princip vnikání, ale také zanikání všeho, co jest 

(DK 12 A9-11).48 Vlastos je, pokud vím, první, koho napadlo spojit tento anaximandrovský 

motiv s Hésiodovým popisem podsvětí jako místa, kde jsou počátky i konce všeho.49 Tato 

úvaha pak kráčí ruku v ruce s naším výkladem, že apeiratickým charakterem se vyznačuje 

podsvětní hésiodovké  chasma. Archaické situování  apeiron do hlubin země, jak jsme ho 

dokládali při výkladu chasmatu,50 a zároveň uchopení podsvětí jako místa počátků i konců 

všeho, co jest, může tvořit pozadí, odkud Anaximandův vlastní náhled vyrůstá.51 

47 DK 12 B1. Záměrně volím volnější překlad notoricky známého zlomku, který se vyhýbá technickému 
vyjadřování a terminologizaci výroku, který měl být pronesen "poněkud básnickými slovy" (Simplikiův 
dovětek, viz DK 12 A9). Pro srovnání uvádím český překlad R. Kočandrleho: "Z těch pak je jsoucím 
věcem vznik,  do toho nastává i zánik,  podle nutnosti;  navzájem si  totiž  platí  trest  a  pokutu za [své] 
bezpráví,  podle  řádu  času."  Kočandrle  2010,  s.  165.  Zde  se  také  nachází  solidní  filosofický výklad 
zlomku, včetně základního přehledu rozsáhlé výkladové tradice. 

48 Pro dnes již klasický výklad viz Kahn 1960.
49 Vlastos 1955
50 Opírali jsme se zde o výklady Detienne, Vernant 1974 a Ballabriga 1986. 
51 Další kontext mezi íónskými filosofy by mohla představovat též některá vyjádření Hérakleitova, zejména 

DK 22 B36, B88.
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Nebi neboli  Úranovi v jeho roli  prvního dítěte a  zároveň manžela  Země a otce 

jejích potomků jsme se již měli možnost průběžně věnovat. Nyní bude tato božská mocnost 

naším tématem především z hlediska prostorového a některé dramatické epizody spojené s 

Úranem  tak  budou  obohaceny  o  další,  specificky  prostorový  význam  (například  akt 

kastrace, který nyní vyložíme jakožto oddělení Nebe od Země).1 Základním tématem této 

poslední  kapitoly  ovšem  nebude  jen  samotná  nebeská  klenba,  ale  zejména  vertikální 

strukturace světa, která je zrozením Nebe a jeho fixací ve výšce završena. 

1. Země a Nebe

1.1. Nebe halící Zemi kolem dokola
Nebe je vůbec nejstarším potomkem, kterému Země s Tartarem v útrobách dala 

zrod (πρῶτον μὲν ἐγείνατο [...] Οὐρανὸν, Theog. 126-127). Zrodila ho přitom jako rovného 

sobě samé (ἶσον ἑωυτῇ,  Theog. 126). Již jsme viděli,  že jeden z významů této rovnosti 

představuje  fakt,  že  Úranos  se  později  stane  prvním manželem Země.  Z  prostorového 

hlediska jde pak především o rozsah, ale také význam, který obě mocnosti v konstituci 

prostorově rozvrženého celku světa hrají. Země si zrodila Nebe proto, aby ji kolem dokola 

celou zahalilo  či  skrylo (ἵνα  μιν  περὶ  πάντα  καλύπτοι,  Theog.  127).  Nebeská klenba a 

povrch země si tedy svou prostorovou extenzí přesně odpovídají – každé jednotlivé místo 

na zemi má nad sebou nebe jako úběžník výšky. Tento fakt však významným způsobem 

obohacuje a modalizuje  předcházející  prostorové vztahy,  ustavené na základě existence 

Země a podsvětí.

Jak  jsme  viděli,  prvotní  prostorovou  diferencí  je  diference  toho,  co  je  skryté 

hluboko  uvnitř,  a  otevřeného,  širého,  neskrytého  vnějšku.  Zemský  povrch  se  tak  jevil 

otevřený a neskrytý vzhledem k pohledu nepřístupné, skryté temnotě podsvětí. Vzhledem k 

nebi je to však nyní sám tento zemský povrch, kdo je zahalen a skryt – úběžník otevřenosti 

a viditelnosti se přesouvá z povrchu země na nebeskou klenbu. Tyto souvislosti ještě dále 

doložíme později, při analýze Slunce a jeho role – právě Slunce, pohybující se po nebeské 
1 Vzhledem k posunu výkladového důrazu budu nadále hovořit o Úranovi jakožto o Nebi, což je z hlediska 

rozvíjení prostorových souvislostí příhodnější. 
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klenbě, je totiž vševidoucím svědkem lidských i božských činů,2 neúnavným okem, které 

vidí vše.3 Země, poměřovaná vzhledem k Nebi, tedy vykazuje tytéž rysy, které vzhledem k 

zemskému povrchu vykazovalo podsvětí – jde v podstatě o škálový posun.

Tuto  dynamiku   vyjadřuje  i  použití  výrazu  καλύπτω,  "zahalit",  "přikrýt"  či 

"schovat", pro označení významu, které nebeská klenba pro zemi má. Tento výraz totiž 

může  totiž  označovat  také  pohřbení,  tedy  definitivní  skrytí  mrtvého  do  země.4 Při 

zkoumání podsvětí jsme si všímali, že Tartaros je jakožto místo smrti a skrývání pohledu 

mlžnatý (ἠερόεις , resp.  ἀερόεις), ale uváděli jsme také příklady, v nichž je člověk i na 

zemském povrchu skrýván nežádoucím pohledům tím, že je bohem zahalen do vzdušného 

mlhového  oblaku.  Tento  fenomén  byl  přitom  spjat  s  vlhkým  vzduchem  při  zemském 

povrchu, na rozdíl od výšin vyhrazených jasnému a dokonale transparentnímu aithéru. Jak 

upozorňuje Hadot ve své stručné analýze výrazů καλύπτω a κρύπτω ("skrývat", ale také 

"pohřbívat"), jako zahalující závoj či temné mračno skrývající pohledu vystupuje přitom 

často přímo sama smrt.5 I tato úvaha tedy z jiné perspektivy potvrzuje a rozvíjí naši tezi, že 

Nebe se má k Zemi stejně jako zemský povrch k podsvětním hlubinám.

Zatímco vzhledem k živým na zemském povrchu jsou zahalení či skrytí pohledu 

mrtví v temnotě podsvětí,  vzhledem k jasu nebeských výšin,  které  náleží  nesmrtelným 

(Theog. 128), je místem smrti sám zemský povrch, na nějž jsou po dobu svého krátkého 

života odkázáni smrtelníci. Po první skrytosti podsvětí v útrobách Země zde tedy přichází 

ke  slovu druhé skrytí,  skrytí  zemského povrchu pod nebeskou klenbou,  které  učiní  ze 

Země místo pro život smrtelných bytostí. Afektivní hodnoty, které na sebe toto druhé skrytí 

váže, jsou tak bytostně dvojznačné, jako sama lidská přirozenost: skrytí Země odkazuje 

nejen k deficienci vidění a ke smrtelnosti, ale skrytá Země se stává také místem jistoty a 

bezpečí,  kde člověk může žít  svůj život,  jakkoli  krátký a vzhledem k božské existenci 

nedokonalý. Božským mocnostem zůstane nadále vyhrazen mezní pól krajní otevřenosti a 

viditelnosti,  přesunutý nyní do nadzemních nebeských výšin. Tyto souvislosti  božství a 

výšky bude ovšem třeba ještě dále precizovat.

Nyní shrňme: Zrození Nebe představuje další pokračování vertikální kosmogonické 

dynamiky  nikoli  prostým  přidáním  nového  prvku  k  prvkům  stávajícím  (k  Zemi  a  k 

podsvětí),  ale vyjádřením týchž vztahů na nové kosmické rovině.  Země obsahuje nejen 

2 H. Cer. 62 ff., podobně také Il. III, 277.
3 Nub. 285
4 Takto např. u Pindara, N. VIII, 38.
5 Hadot 2010. Srv. také Onians 1951, o jehož práci se Hadot opírá.

158



VII. Nebe

svou vlastní vnitřní prostorovou diferenci (podsvětí a zemský povrch), ale druhou základní 

diferenci vzápětí ze sebe sama generuje, když plodí sobě rovné Nebe (země a nebeská 

klenba).  Země se takto ukazuje jako centrální kosmická úroveň, která vyjadřuje spojitost 

prostorové struktury světa, škálovou povahu prostorových diferencí. Zatímco v primární 

diferenci šlo především o diferenci vnitřku a vnějšku – podsvětní vnitřek země bylo ovšem 

třeba pojmout také jako to, co leží hluboko dole pod zemským povrchem, a takto tedy 

vznikla i elementární vertikální orientovanost světa. Zrození Nebe rozvíjí především tuto 

vertikalitu – nebeská klenba je nyní krajní kosmické "nahoře". Kromě toho však, jak jsme 

se pokusili ukázat, přejímá rozvíjí také prvotní prostorovou diferenci vnitřního a vnějšího, 

když se stává úběžníkem vnějšku s jeho hodnotami otevřenosti, jasnosti, viditelnosti. Co 

tedy platí pro primární prostorovou diferenci vnitřku a vnějšku, platí samozřejmě tím spíše 

pro návaznou prostorovou diferenci vysokého a nízkého: odkazuje-li vzhledem k podsvětí 

k výšce a k vnějškovosti zemský povrch, pak vzhledem k zemi představuje ultimátní výšku 

i otevřenost vnějšku nebeská klenba.

1.2. Oddělení Nebe od Země
Předcházející  výklad  o  dvou  základních  kosmických  prostorových  diferencích 

(Podsvětí a Země, Země a Nebe) je však nyní třeba doplnit ještě o jeden důležitý aspekt. Z 

předcházejícího je snad již dostatečně zřejmé, že v hésiodovské kosmologii nejde o popis 

statických kosmických rovin, ale o dynamické vztahy ustavování základních kosmických 

diferencí. Tento dynamismus znovu potvrzen významem, jaký v archaickém myšlení nese 

motiv oddělení či oddělování Nebe od Země, které teprve vytváří prostor (doslova) pro 

život na zemském povrchu. Samotné zrození Nebe totiž vztahy, které jsme tematizovali 

výše,  ještě  bez dalšího neustavuje.  Definitivní  stvrzení  rozevření  plné prostorové škály 

světa  představuje až akt,  jímž je Nebe,  potomek a manžel  Země,  definitivně od Země 

odděleno – akt, jímž je vnitřní diferenciace Země na zemský povrch a podsvětí vskutku 

podstatně  odlišena  od  diferenciace  Země  od  Nebe.  Tato  druhá  diferenciace  již  není 

vnitřním rozrůzňováním Země, ale vztahem k vnějšímu jinému, jímž se Nebe vůči Zemi 

stane. Oddělení Nebe od Země tak je diferenciací druhého řádu, kde se od sebe oddělují a 

vůči  sobě  ve  svém bytí  ustavují  nejen  dva  kosmické  konstituenty,  ale  také  dva  typy 

diferenciace, dva typy relační dynamiky: vztah k vlastním vnitřním částem, včetně vztahu 
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mezi nimi, jak je vlastní vnitřně rozrůzněné Zemi, a generativní vztah k tomu, co vniká 

jako samostatná, jiná entita, jak je vlastní dvojici Země a Nebe. 

Výše jsme si  již všímali  dvou typů výkladu oddělení Nebe a  Země, jak ho má 

pojednávat  Hésiodova  báseň.  První  byl  výklad  ryze  moderní  a  minimálně  v  případě 

Hésioda  poněkud problematický,  podle  kterého je  momentem oddělení  Nebe od  Země 

hned vznik prvotního Chaosu, což má být trhlina mezi oběma kosmickými konstituenty.6 

Větší pozornost jsme pak věnovali tradičnímu archaickému podání, podle kterého je třeba 

Nebe v jeho od Země oddělené výšce neustále udržovat. Tento rozestup zajišťuje Títán 

Atlas,  sám umístěn  v podsvětí  na  samém okraji  světa.  Nyní  je  čas  doplnit  ještě  jeden 

způsob,  jímž  může  být  oddělení  Nebe a  Země vyjadřováno.  Jde  o  způsob  významný, 

protože umožňuje bezprostředně propojit  kosmogonickou problematiku s  nástupnickým 

mýtem – jedná se samozřejmě o Úranovu kastraci. 

1.2.1. Kastrace Úrana
Patří  k  tradičnímu  výkladu,  že  tento  Kronův  čin  proti  vlastnímu  otci  má 

kosmologický  význam  definitivního  oddělení  Nebe  od  Země  a  ustavení  pevného 

prostorového rámce světa.7 Obraz silného, neúmorného Atlanta plnícího svůj úkol by pak 

na jedné ze svých rovin vyjadřoval totéž, co akt kastrace – pevnost, stálost a nezrušitelnost 

oddělení,  které  je  základní  podmínkou  pro  pokračování  kosmogonického  procesu.  Ke 

slovu  zde  tedy  přichází  dvojí  smysl  oddělení:  jednak  vytvoření  volného  prostoru  pro 

ostatní vznikající mocnosti, jednak ustavení tohoto prostoru jako pevně strukturovaného 

rámce, v němž se dění odehrává. Tuto podvojnost si můžeme dobře ilustrovat na dvojím 

možném způsobu, jímž si lze představovat stav předcházející oddělení. 

Vernant nabízí půvabný obraz Úrana, který se Zemí neustále kopuloval a nikdy se 

od  ní  nevzdaloval,  takže  jiné  bytosti  se  nemohly ze  Země vůbec  narodit.  Obě božské 

mocnosti k sobě tak těsně přiléhaly, že pro vznik dalších bytostí doslova nebylo na světě 

místo,  vše bylo vyplněnou masou těl  Země a Nebe.8 Také Eurípidés  referuje  o starém 

ústním podání, podle kterého byly Země a Nebe původně jeden tvar (οὐρανός τε γαῖά τ' ἦν 

μορφὴ μία)  a  teprve  když  se  od sebe oddělili,  vydali  na světlo  vše  další,  co ve světě 

6 Takto zejména Cornford 1952, v návaznosti na něj pak Kirk, Raven, Schofield 1957.
7 Ani ti,  kdo hájí,  že oddělení  Země a Nebe se děje hned v prvním kosmogonickém kroku při  vzniku 

Chaosu,  nemohou tuto  interpretaci  odmítnout.  Podle  nich  pak  kastrace  představuje  zdvojení  prvního 
motivu a vyjadřuje znovu, jen v jiném kontextu, touž kosmogonickou událost (viz Cornford 1952, Kirk, 
Raven, Schofield 1957, Clay 2003).

8 Vernant 1999
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existuje, včetně smrtelníků.9 Některá Hésiodova vyjádření tento obraz vskutku sugerují: 

děti, které Úranos drží v lůnu matky, se tísní v jejích útrobách, ale i sama obrovitá Země je 

uvnitř  zcela přeplněná (ἐντὸς στοναχίζετο Γαῖα πελώρη  |  στεινομένη,  Theog.  159-160). 

Úranos, který nenechává generativní proces běžet, nýbrž svým zlovolným jednáním fixuje 

pouze stávající stav a neumožňuje vnik nového, tak skutečně působí jako mocnost, která 

zastavuje generativní kosmogonický pohyb – zastavuje jej ovšem jen dočasně, dokud se 

nepřeplní míra a vše, co bylo dosud skryto uvnitř, nevyrazí s plnou silou ven do světa a 

generativní pohyb se znovu plně nerozeběhne.

Stav  před  oddělením  Země  a  Nebe  je  však  možné  tematizovat  také  z  právě 

opačných hodnot, jak to činí například Kerényi, který hovoří o tom, že Úranos průběžně 

přicházel k Zemi, aby se s ním milostně spojoval.10 Podobnou představu má i Kirk, který 

odkaz na tento prekosmický stav vidí v Títánomachii: když Olympané bojují s Títány, je to 

jako by do sebe Země a Nebe opět naráželi  (Theog.  702-704).11 Zde představuje jádro 

problému nikoli již přílišná statičnost světa, ale naopak právě tento pohyb, v němž se mísí 

to, co v ustaveném světě musí zůstat striktně odděleno – Nebe nezůstává na svém místě 

nahoře, sestupuje čas od času dolů k Zemi a nezachovává tak stabilní prostor světa jako 

pevný rámec dalšího dění. Hésiodova vyjádření se ve skutečnosti zdají poukazovat právě 

tímto směrem: dozvídáme se například, že Úranos skrýval děti zpět do matčina lůna teprve 

poté, co se zrodily, a to pro to, že si je po jejich zrození ošklivil (Theog. 154-157). Je zde 

však ještě jeden významnější moment.

Když  Země  naplánovala  svůj  úskok,  čekali  s  Kronem  na  Úrana,  až  k  ní  jat 

milostnou touhou opět přijde. Když se tak stalo, dozvídáme se, že spolu s Úranem přišla 

také  noc,  protože  Nebe se  celé  rozprostřelo  v  těsné  blízkosti  Země (Theog.  176-177). 

Obraz této prekosmické doby tak nepředstavuje ani nepohnuté sepětí Nebe a Země, ani 

stav  zcela  zmatečného  a  chaotického  pohybu,  nýbrž  jakýsi  mezistupeň:  Země a  Nebe 

nejsou v svém vzájemném vztahu upevněni, nýbrž periodicky se setkávají, čímž mimo jiné 

vyjadřují také cyklickou polaritu noci a dne. Kronův čin, oddělující kastrací Nebe trvale od 

Země,  by pak  představoval  zásadní  krok  směrem k Zemi  jako onomu nepohnutému a 

bezpečnému  sídlu,  kterým  může  být  pouze  v  pevném  kosmickém  rámci,  zahrnujícím 

9 Citaci z Eurípidovy Moudré Melanippé uvádí v rámci referátu o Anaxagorovi DK 59 A62.
10 Kerényi 1996
11 Kirk, Raven, Schofield 1957. Textově toto čtení není udržitelné, protože básník zcela jasně mluví o stavu, 

kdy se dolů řítí jak Nebe, tak Země – jde tedy o propad obojího směrem dolů, nikoli o vzájemné srážení. 
Přesto,  či  spíše  právě  proto  je  však  tato  Kirkova  interpretace  pěkným dokladem toho,  jak  primárně 
pociťovaná afektivní hodnota obrazu Země a Nebe před jejich oddělením ovlivňuje naše čtení básně.
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nepohnutou  nebeskou  klenbu  jako  krajní  mez  veškerenstva.  Bude  však  zároveň  třeba 

jinými prostředky zajistit, aby cyklická dynamika vlastní celku světa a vyjádřená starými 

nezrušitelnými  mocnostmi  Noci  a  Dne  zůstala  zachována.  Jak  uvidíme,  tímto  novým 

prostředkem bude Slunce.

1.2.2. Kastrace Úrana podle Papyru Derveni
V tomto kontextu stojí zmínku text dochovaný v Papyru Derveni, který dokládá, že 

výklad kastrace jako kosmogonického aktu oddělení  Nebe od Země je  skutečně velice 

starý, a zároveň představuje v řeckém myšlení naprosto ojedinělou verzi této události.12 

Text  na  papyru  cituje  a  alegoricky  komentuje  báseň  připsanou  Orfeovi,  která  ovšem 

vykazuje mnohé shodné rysy s hésiodovským kosmogonickým a theogonickým podáním. 

Nacházíme zde zejména základní sekvenci Úranos – Kronos – Zeus (col. XIV), ale dále 

také pozoruhodný alegorický výklad Úranova přirození jako Slunce (col. XIII). V tomto 

duchu  se  pak  o  Kronovi  říká,  že  se  "narodil  Zemi  ze  Slunce"  (col.  XIV).  Oddělení 

přirození, resp. Slunce, od Úranova těla je základním momentem kosmické diferenciace: 

"poté, co bylo odděleno, způsobilo, že to, co je, se rozestoupilo navzájem od sebe" (col. 

XV). Pokud pak jde o samotný akt kastrace, v této specifické orfické verzi je obzvlášť 

drastický: Kronos otcovo přirození, ze kterého kdysi sám vzešel, spolkl (col. XIII).

Ke slovu se nicméně dostává týž dvojí aspekt kastrace a oddělení Nebe od Země, 

kterého jsme si  všímali  výše.  Spolknutí  přirození  a  jeho  "upevnění  ve  středu"  vede  k 

zurčitění  a  fixaci  prostorového  rámce  světa  –  Slunce  ukotvené  na  svém novém místě 

odděluje to, co je nad Sluncem, totiž Úrana, od toho, co je pod ním, totiž od Země (col. 

XV). Výše zmíněné rozestoupení podle všeho značí, že vykastrovaný Úranos odstoupil od 

Země a stáhl se navždy do své výše. Srze kastraci se však nejen upevňuje a stabilizuje 

kosmický řád, ale věci se také opět dávají do pohybu. Kronos, který oddělení provedl, je v 

pozoruhodném etymologickém výkladu představen jako mysl, která vším naráží do sebe 

(col.  XIV,  XVI).  Přičemž  toto  vzájemné  narážení  se  děje  právě  na  základě  oddělení 

Úranova  přirození,  totiž  skrze  vznik  Slunce  (col.  XIV),  které  v  posledku  dává  vznik 

12 Paleografický  rozbor  datuje  text  na  papyru  do  období  340-320 př.  Kr.  Vznik  textu  je  však  třeba  z 
obsahových důvodů posunout ještě zhruba o století směrem do minulosti – většina badatelů jej situuje na 
konec 5. století (zejména proto, že v něm nenacházíme ani stopu posókratovského filosofického vývoje). 
Komentovaná báseň, připsaná Orfeovi, musela být přirozeně ještě o něco starší než předkládaný výklad. 
Tyto informace, a zejména následující překlady a interpretace papyrových zlomků se v hlavních rysech 
opírají o vynikající práci Vojtěcha Hladkého věnovanou Papyru Derveni, viz Hladký (2012). Kniha je 
teprve v tisku a za její laskavé poskytnutí v elektronické podobě náležejí autorovi mé nemalé díky.
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všemu, co jest (col. XIII) a k němuž se přimyká vše, co dále ve světě vzniká (col. XVI). 

Oddělení  Nebe  od  Země  má  tedy  i  zde  jak  stabilizující,  tak  dynamizující  kosmickou 

funkci,  či  přesněji  umožňuje  pokračování  kosmogonického  pohybu  a  zároveň  mu 

poskytuje pevný, nadále neproměnný rámec. Zatímco Nebe zůstává pevné a nehybné ve 

své  výši,  jeho  oddělený  úd,  Slunce,  bude  nadále  vykonávat  svůj  pravidelný  pohyb  a 

nepřímo tak uvádět do pohybu i vše další, co bude v celku světa vznikat.

Dodejme nyní ještě pro úplnost, že právě pokračování kosmického dění je příčinou, 

proč sama kastrace k plnému ustavení světového řádu nestačí – v Papyru Derveni stejně 

jako  v  Hésiodově  básni  dochází  posléze  nutně  ke  vstupu  Dia,  který  kronovskou 

"narážející"  mysl  modalizuje  svou  vlastní  moudrostí,  schopností  předjímat  a  plánovat 

budoucí (col. XV). Podle pozoruhodné interpretace Hladkého by Papyrus Derveni mohl 

ve své verzi druhého předání kosmické suverenity motiv spjatý s oddělením Nebe a Země 

uchovávat a v novém kosmologickém kontextu dále rozvíjet: symbolem převzetí Diovy 

vlády je snad právě to, že Zeus od Krona Úranovo uťaté přirození přebírá jako žezlo či 

odznak suverénní kosmické moci (col. VIII).13 Spolu s ním bere do vlastních rukou, tedy 

udržuje a nově přeznačuje, vůbec celek kosmického řádu, jenž je na aktu kastrace jakožto 

oddělení Nebe a Země postaven. Také Atlantův úkol, který jsme sledovali v Hésiodově 

básni i návazné tradici,  pochází bezprostředně od Dia – Zeus jako nový světovládce se 

takto stává novým garantem jak stability světového řádu, tak nezrušitelné možnosti vniku 

nového v ustaveném a pevném kosmickém rámci. 

2. Hvězdnaté Nebe
Nebe je Zemí zrozené jakožto hvězdnaté (ἀστερόεις,  Theog. 127), tedy v podobě 

noční  oblohy.  Slunce,  které  spíše  než  zdrojem  denního  světla  bude  jeho  výsostným 

vyjádřením,  vzniká  až  v  poměrně  pozdních  fázích  kosmogonického  procesu  –  je 

potomkem genetické linie Títána Hyperíona a jeho sestry – manželky Theiy.  To ovšem 

platí  naprosto  stejně  také  pro  sestry Slunce,  Selénu  (Měsíc)  a  Éós  (Úsvit),  která  poté 

zrodila Světlonoše a další  "zářivé hvězdy,  věnčící  nebe" (ἄστρά τε  λαμπετόωντα,  τά τ' 

οὐρανὸς ἐστεφάνωται,  Theog. 382). V líčení Úranovy kastrace, tedy v době, kdy Títáni 

ještě trpěli v útrobách matky bez nároku na projevení vlastního bytí, se přitom výslovně 

13 Jde ovšem skutečně o interpretaci, text zde není takto explicitní – zmíněno je pouze to, že Zeus převzal od 
svého otce božsky určenou moc a sílu a "slavného daimóna" (col. VIII). Toto čtení pak Hladký (2012) 
doplňuje interpretací, podle které Kronos spolknuté přirození opět vyzvrátil či vyplivl. 
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uvádí, že Úranos sestupuje k Zemi a v touze po milostném spojení se na ní prostírá spolu s 

tím, jak se po zemi rozlívá noc (Theog.  176-177). Takové líčení odpovídá tomu, že se 

nacházíme v kosmické fázi, kdy již existuje diference Noci a Dne – znovu ovšem narážíme 

na problém, že ještě neexistují jim příslušná nebeská tělesa. S těmito zdánlivě rozpornými 

tvrzeními je nyní třeba se nějak vyrovnat.

Prvním bodem, který je třeba zdůraznit, je oddělení fenoménů tmy a světla, noci a 

dne, od nebeských těles. Již jsme viděli, že Noc a Den, stejně jako Temnota (Erebos) a Jas 

(Aithér)  jsou  potomci  z  genealogické  linie  Chaosu,  zatímco  nebeská  tělesa  se  zrodí  v 

genealogické linii  Země. Prvotní mocnosti  přitom představují  Noc a Temnota,  teprve z 

jejich spojení vzniká Den a Jas. V tomto ohledu nás nemusí překvapovat, že noční nebe je 

vnímáno jako prvotní, původnější stav oblohy než jasné denní nebe. Již jsme upozorňovali, 

že temnota a noc nemohou být pojímány jako pouhé privace či jako deficience denního 

světla.  Nesmíme však udělat  ani  tu chybu,  že  bychom pojímali  Slunce jednoduše jako 

příčinu světla. Den nastává tehdy, když Slunce vystupuje nahoru na oblohu a zahajuje svou 

cestu nebeskou klenbou na západ. Představa, že Slunce vystoupivší ráno nad obzor přináší 

na zemský povrch světlo, je jistě správná, ale stejně tak se Homér nezdráhá říci, že když 

Slunce večer klesá k západnímu horizontu a sestupuje s nebe dolů pod zem, do proudů 

Ókeanových, vleče za sebou noc.14

Spíše  než  označit  Slunce  za  příčinu  vzniku  dne  je  tedy  na  místě  dynamické 

fenomenologické (a nikoli kauzální) uchopení: pohyb Slunce po obloze a pod zemským 

povrchem vyznačuje střídání dne a noci, vyznačuje elementární cykličnost světského dění. 

Slunce  a  jasná  obloha  je  pak  výsostným  vyjádřením  světla  dne,  stejně  jako  temná 

hvězdnatá noční obloha je výsostným vyjádřením černé noci, která vládne bez ustání dole 

v podsvětí a nyní na vymezený čas, než odpočívající Slunce obepluje podzemními proudy 

zemi,  vystoupila  nad  zemský  povrch.  Nebeská  tělesa  tedy  nevznikají  jako  příčiny  či 

principy  cyklických  jevů,  které  vyznačují  –  naopak  tyto  jevy  v  procesu  dalšího 

kosmogonického  dění  následují jako  jejich  zvláště  význačné  artikulace.  Po  tomto 

předběžném  vyjasnění  se  nyní  ve  stručnosti  podívejme  blíže  na  povahu  a  význam 

nebeských těles.

14 Il. VIII, 485-486
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2.1. Nebeská klenba a nebeská tělesa
Nebeskou klenbu, která skrývá či halí zemi, je třeba si ve staré době představovat 

jako pevný kosmický konstituent – jde ostatně o božskou mocnost a viditelná obloha je 

jejím  tělem  podobě,  jako  je  tomu  v  případě  Země  a  zemského  povrchu.  Pevnost  a 

neprostupnost nebeské klenby je dostatečně patrná již z toho, že Homér mluví o Nebi jako 

"bronzovém",15 případně  "železném".16 Pokud  jde  o  nebeská  tělesa,  taktéž  božské 

mocnosti, jsou ve staré době pojímána jako pohybující se po této pevné nebeské klenbě ve 

stejné  vzdálenosti  od  Země.  Prolomení  této  představy  přichází  podle  všeho  až  a 

Anaximandrem, který je jako první schopen uvažovat tloušťku (a nikoli již pouze plochu) 

nebe,  v níž se některá tělesa nacházejí zemi blíže (hvězdy), jiná dále (Měsíc a posléze 

Slunce).17

Couprie přitom upozorňuje na významný fakt, že celek světa archaického člověka 

uzavřený pevnou nebeskou klenbou je relativně malý – jestliže si představujeme nebeskou 

klenbu jako polokouli nad zemským povrchem, pak se nejvyšší bod na nebi nachází nad 

zemí ve výšce, která odpovídá poloměru kruhu zemského povrchu.18 Nezáleží na tom, že 

ve staré době tuto ryze geometrickou úvahu zcela jistě nikdo neprováděl – podstatnější se 

jeví být fakt, že vzdálenost mezi Nebem a Zemí se archaickému člověku nejeví nedozírná, 

nýbrž že je bezpečně před horizontem jeho představitelnosti, je počitatelná a vyjádřitelná 

běžnými měrnými jednotkami. Již jsme viděli, že součástí popisu podsvětí je i pasáž, kde 

básník  nechává  s  Nebe  padat  k  zemi  kovadlinu,  která  bude  padat  devět  dní,  až  dne 

desátého dosáhne zemskému povrchu, a odtud ji čeká dalších devět dnů, než se desátý den 

dostane do hlubin podsvětí (Theog. 722-725). Devět dní – to skutečně nikterak není číslo, 

které  by  vyjadřovalo  děsivě  obrovitou,  prostředky  lidského  myšlení  neuchopitelnou  a 

nepřeklenutelnou vzdálenost. 

Couprie dále vyvozuje, že ani velikost nebeských těles není vnímána jako ohromná, 

nýbrž že jde o objekty v běžném, člověkem zcela uchopitelném měřítku. S jistou mírou 

zobecnění nyní můžeme říci,  že kosmologický význam nebeských těles odpovídá jejich 

velikosti  –  je  tedy  poměrně  malý.  V procesu  konstituce  světa,  jak  ho  líčí  Hésiodova 

Theogonie, nehrají nebeská tělesa skutečně významnou kosmogonickou úlohu. Přesto když 

se Země zakrytá hvězdnatým Nebem uzavírá řádem nebeské sféry, jedná se o krok směrem 

15 Il. XVII, 425, Od. III, 2
16 Od. XV, 329, XVII, 565
17 Couprie 2011 hovoří o této Anaximandrově novince jako o revolučním objevu kosmického prostoru. 
18 Couprie 2011
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k  vyšší  míře  světové  uspořádanosti  –  či  přesněji,  směrem  k  viditelnému  vyjádření 

existujícího kosmického řádu. Podobně jako v případě zpěvu Múz, i kosmologická funkce 

viditelného řádu nebeské klenby spočívá ve vyjádření, zvýslovnění základních kosmických 

vztahů.  Nebe,  od počátku hvězdnaté,  a pravidelný řád pohybů pohyby nebeských těles 

artikulují hráz proti mezní neurčitosti Chaosu, vůči kterému se Země na počátku vydělila 

jako  pevné  sídlo  pro  vše,  co  přijde.  Z  těchto  důvodů  je  nebeská  sféra  a  s  ní  spjaté 

fenomény  v  hésiodovském  kontextu  významná  z  hlediska  antropologické  perspektivy. 

Pozorovatelné pohyby nebeských těles vyjadřují dynamiku vlastní ustavenému světovému 

řádu  v  podobě,  ve  které  je  přístupná  bezprostřednímu  lidskému  pohledu.  Jako  takové 

mohou nebeské fenomény sloužit jako základní orientátory lidského jednání a života uvnitř 

světa. 

2.2. Noční nebe
Už  mnoho  staletí  historikové  vědy  opakují,  že  řecká  astronomie  je  ve  svých 

počátcích  specifická  prakticky  naprostou  absencí  pozorování.  Na  rozdíl  od 

Mezopotámského  kulturního  okruhu,  kde  má  pozorování  a  zaznamenávání  nebeských 

fenoménů  staletou  tradici  (a  odkud  také  Řekové  později  vděčně  přijmou  některá 

nashromážděná  empirická  data),  v  archaickém Řecku  se  nebe  pro  astronomické  účely 

systematicky nepozoruje – rodící se astronomie je spíše aplikovanou geometrií.19 Plinius 

uvádí z tohoto obecného tvrzení pouze tři  významné výjimky:  Tháléta,  Anaximandra a 

Hésioda.20 Stařičký  básník  se  tu  tedy  nezvykle  a  poněkud  překvapivě  ocitá  po  boku 

progresivních iónkých filosofů – bohužel lze o tomto podivném sousedství jen těžko říci 

něco  víc,  protože  ze  spisu,  který  měl  Hésiodos  astronomii  věnovat,  se  zachovaly  jen 

zlomky.21 To, co máme zachováno, však daleko více než iónské zkoumání připomíná starý, 

již  homérský  žánr,  který  Kratochvíl  nazývá  příhodně  "epickou  astronomii",22 což  je 

fenomén pro starou dobu charakteristický.

19 Např. Kelley, Milone 2011, kteří dovozují, že první celkové kosmologické schéma založené na solidním a 
komplexním pozorování představoval až systém Eudoxa z Knidu, který působil v 1. pol. 4. stol. Podobně 
se o obecné absenci pozorování u presokratiků vyjadřuje též Couprie 2011.

20 Naturalis historia, XVIII, 213. Jako referát o Anaximandrovi uvádí DK 12 A20.
21 Jde o knihu tradičně Hésiodovi připisovanou. Jakkoli její skutečné autorství – a především datace – je 

sporné, zdá se být významné, že Hésiodos byl vnímán jako autor, který takový spis vůbec mohl napsat – 
jen stěží si lze představit připsání podobné knihy Homérovi. Pro diskusi o dochovaných zlomcích viz 
Most 2007.

22 Kratochvíl 2010
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Jádro epické astronomie spočívá v tom, že jednotlivým jevům na nebeské klenbě 

odpovídá mytický příběh, který se k nim váže a který vysvětluje jejich smysl. V zásadě se 

jedná o příběhy spjaté se zvlášť významnými hvězdami a souhvězdími. Zájem o planety, 

"bloudící hvězdy", které své postavení vzhledem k ostatním hvězdám neustále mění, není 

ve staré době (až do pol. 5. stol.) spolehlivě doložen a bude spíše souviset až s pozdějšími 

masivnějšími přejímkami z Mezopotámie, kde planetám naopak věnovali v astronomii i 

mýtu obzvláštní  pozornost.23 Couprie  shrnuje to,  co starý člověk vidí  na noční  obloze, 

velmi výstižně takto: "Hvězdy se vždy nacházejí v totožných, neproměnných vzájemných 

vztazích. Již od nejstarších dob lidé dělili nebeskou klenbu do jednotlivých souhvězdí, aby 

si  nebeskou  topografii  o  něco  zjednodušili.  Rychlost,  s  jakou  se  hvězdy  pohybují  po 

obloze, se liší od rychlosti Slunce i Měsíce, takže v průběhu roku pozorujeme rozdílná 

souhvězdí. Pouze souhvězdí, která nikdy nezapadají, zůstávají viditelná po celý rok."24

Zde  se  dotýkáme  významného  nebeského  jevu,  totiž  cirkumpolarity.  Zatímco 

naprostá  většina nebeských těles se musí  pravidelně uchylovat  na odpočinek pod zem, 

existují výjimečná souhvězdí, která koupel ve vodách Ókeanu nepotřebují. Pohybují se v 

blízkosti severního pólu nebe a opisují tedy kolem něho kruhy dostatečně malé, aby nikdy 

v průběhu roku nezapadly pod horizont. V archaickém Řecku25 existují taková souhvězdí 

právě jen tři: dvojí Medvědice neboli Vůz a Drak. Při ocasu Draka leží severní pól, v této 

době  nevyznačený  žádnou konkrétní  hvězdou  –  Medvědice  "tančí  kolový tanec  kolem 

dračího ocasu"26 a ve stále užším kruhu stále nepatrnějších pohybů jejich hvězd tušíme 

kdesi v prázdnotě temného nočního nebe nehybný bod nebeského pólu, o sobě nezjevný a 

neviditelný.  Právě  na  tomto  význačném  příkladu  si  nyní  předvedeme,  jak  epická 

astronomie může konkrétně vypadat.

2.2.1. Příklad epické astronomie: Medvědice 
Homér hovoří o Medvědici hned dvakrát, prakticky týmiž slovy, v nichž podává v 

podstatě  archaickou  epickou  definici  cirkumpolarity:  Medvědice,  zvaná  též  Vůz,  hledí 

23 Takto např.  Dicks 1970. Polemiku s tímto obecným tvrzením představuje např.  Kelley,  Milone 2011, 
ovšem  zde  uváděné  příklady  nejsou  příliš  přesvědčivé.  Tak  je  např.  homérský  příběh  o  milostném 
dobrodružství Area a Afrodíty, které podváděný manžel Héfaistos lapil do zlaté sítě (Od. VIII, 266 ff.), 
vykládán jako příběh referující o konjunkci Marsu a Venuše. 

24 Couprie 2011, s. 15-16
25 Poloha nebeského pólu se vzhledem k zemskému povrchu mění v čase, ale také se liší v závislosti na 

zeměpisné šířce - čím více na jihu se nacházíme, tím níže nad obzorem severní pól leží a tím menší je 
tedy kruh cirkumpolarity.

26 Kratochvíl 2010, s. 192. Z jeho osvětlujícího výkladu o cirkumpolaritě zde především vycházíme.
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vytrvale  k  Órionovi,  točí  se  stále  na  stejném místě  a  jako jediná se  neúčastní  koupelí 

ostatních hvězd v Ókeanu. Jako taková nachází své místu spolu se Sluncem, Měsícem a 

některými dalšími hvězdami uprostřed Achilleova štítu, ve vnitřním nebeském kruhu, v 

samém kosmickém centru nejvzdálenějším od Ókeanu na okraji.27 Jako taková je pak také, 

opět s některými dalšími hvězdami, základním orientačním souhvězdím, ke kterému hledí 

Odysseus  při  své  mořské  plavbě  na  voru.28 Medvědice  tedy  vyjadřuje  v  jednotě  jak 

centrální kosmické postavení, tak i základní orientační funkci pro smrtelné bytosti uvnitř 

světa.

Z Hésiodových astronomických zlomků potom pochází příběh o původu souhvězdí 

Velké Medvědice. Kallistó, dcera Lykaónova, bývala v hlubokých stržích Arkadských hor 

panenskou průvodkyní Artemidy, božské lovkyně zvěře, dokud ji nesvedl Zeus a dívka 

neotěhotněla. Nějakou dobu se jí ještě dařilo svůj požehnaný stav skrývat, ale jednou při 

koupeli bohyně odhalila pravdu a v hněvu proměnila těhotnou ženu v medvědici. V této 

podobě  pak  Kallistó  porodila  syna  Arkada,  který  byl  patrně  vychován  svým  dědem 

Lykaónem. Jednoho dne Kallistó nevědomky vkročila do posvátného Diova okrsku, kam 

byl pod pohrůžkou smrti vstup zakázán. Byla by již téměř zabita svým vlastním synem a 

Arkaďany,  které  vedl,  nebýt  Diova  zásahu  –  ten  dívku  pro  vzpomínku  na  své  dávné 

milostné vzplanutí zachránil, pozvedl ji mezi hvězdy a pojmenoval ji Medvědicí právě pro 

neblahou proměnu, která ji postihla.29

Kallistó může být sama dobře jen jinou podobou Artemidy – arkadský hrob héroiny 

se nacházel nedaleko chrámu Artemidy s přízviskem Kallisté,30 ale nápadná je také vazba 

na Lykaóna.  Král  Lykaón založil kult Lykajského Dia na arkadské hoře Lykaiu, který se 

kromě starých magických praktik,  lidských obětí a lykantropických aspektů vyznačoval 

právě také posvátným okrskem, kde žádná věc nevrhá stín a kam je lidem pod hrozbou 

brzké smrti  vstup za všech podmínek zapovězen.  Sama Artemis s přízviskem Lykajská 

měla chrám v Troizéně.31 Lakaón tak může hrát v příběhu roli Dia, přičemž Kallistó zde 

může vystupovat na místě jeho dcery Artemis. Sama Artemis je totiž v kultu také  přímo 

spjata s medvědicemi (i s Medvědicemi), a to především jakožto Artemis Braurónská.

27 Il. XVIII, 483-489
28 Od. V, 272-275
29 Most fr. 3
30 Pausanias, VIII, 35
31 Pausanias, II, 31

168



VII. Nebe

Braurón se náchází na jihu Attiky, nedaleko Athén, kam tento kult také pronikl. V 

Braurónu ukazovali starobylou dřevěnou sochu Artemidy, kterou sem podle vypravování 

přivezla od Taurů Ifigenia.32 O svátku, který zde na Artemidinu počest slavívaly Athénské 

ženy,  se  zmiňuje  již  Hérodotos.33 Suda  pak  ve  svém slovníku  pod  heslem  Byla  jsem 

braurónským medvědem (Ἄρκτος ἢ Βραυρωνίοις) podává bližší popis oslavy: Dívky mezi 

a  deseti  lety  hrály  v  Braurónu  roli  medvědic,  čímž  uklidňovali  rozhněvanou  bohyni 

Artemis. V Athénách údajně dokonce platilo, že žádná dívka nemohla být provdána, aniž 

by předtím jako panna hrála Artemidinu  braurónskou medvědici.34 Jak přesně tato "hra" 

vypadala,  napovídá  jeden z  Kallimachových hymnů,  kde se  hovoří  o  dívkách,  které  v 

Artemidině Braurónu tančí kolový tanec okolo bohyně – ani Slunce není lhostejné k jeho 

kráse, nýbrž vždy před ním zpomaluje svůj krok a jeho paprsky se začínají prodlužovat.35

V  Braurónu  samém36 odpovídá  této  představě  i  poněkud  atypické  uspořádání 

posvátného okrsku, kde slavnosti probíhaly.  Ústředním architektonickým prvkem je zde 

zhruba čtvercové volné prostranství, které je ze tří stran uzavřeno stoou a na ní navazující 

nevýraznou nízkou budovou ve tvaru U, kde v temných komůrkách uspořádaných kolem 

centrálního  prostranství  žila  děvčátka  procházející  svou  "medvědí"  službou  bohyni. 

Zbývající čtvrtá strana je pak uzavřena přírodní skalkou, za níž je skrytý posvátný okrsek 

Ifigenie,  a  poněkud  stranou  položeným Artemidiným chrámem.  Kruhový  tanec  dívek-

Medvědic  podle  dochovaných  vázových  maleb  probíhal  v  noci,  s  kroužícímu  světly 

pochodní a v uzavřenosti srovnatelné s mysterijní zbožností – pravděpodobně se jednalo o 

iniciační přechodové rituály dívek opouštějících dětství. O přesném místě, kde se tančilo, 

se stále vedou spory.37 Lze si však velmi dobře představit, že kolový tanec probíhal právě 

ve vymezeném volném prostoru, který tvoří vnitřní jádro okrsku. V jeho středu mohlo být 

dočasně umístěno staré xoanon bohyně, anebo byl ponechán prázdný – v takovém případě 

astronomické souvislosti zdejšího kultu vyvstávají ještě zřetelněji.

Věnovali  jsme  se  poněkud  obšírně  těmto  souvislostem,  abychom  na  jednom 

konkrétním příkladu významného souhvězdí Medvědic dokumentovali výše zmíněný žánr 

epické astronomie. Z uvedeného je snad také dostatečně zřejmé, že narativní složka této 

astronomie  a  její  vazby  na  kult  hrají  mimořádně  významnou  úlohu,  protože  jednak 

32 Pausanias, I, 33
33 Hist. VI, 138
34 A, 3958
35 Hymnus na Artemis, 170-182
36 K vazbě mezi Braurónskou svatyní, místním kultem a astronomickými souvislostmi viz též Richer 1994.
37 Uvedené informace o kultu Braurónské Artemidy přebíráme z Nielsen 2009.
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vyjadřují  hluboký smysl  pozorovaných nebeských jevů,  jednak lidský život  propojují  s 

božským řádem světa a zasazují jej do kosmického kontextu právě prostřednictvím odkazu 

na nebeské fenomény. Bylo by tedy příliš  zjednodušující  prohlásit,  že archaická epická 

astronomie "antropomorfizuje" hvězdy a souhvězdí za účelem snazší orientace na nebeské 

klenbě.38 Pohyb, který se zde odehrává, je ve skutečnosti dvousměrný: pohledem na řád 

nebeské klenby a na vztahy, které jsou zde vyjádřeny, se člověk učí rozumět řádu světa a 

sladit s ním svůj život, žít v souladu s kosmickým uspořádáním. Děvčátka tančící kolový 

tanec  jako  součást  přechodu  od  dětství  k  plné  dospělosti,  završené  vlastním sňatkem, 

napodobují jevy patrné na nebeské klenbě. Tyto jevy přitom čerpají svůj hluboký smysl z 

mýtu: prvotní Medvědice je přece Artemis-Kallistó. Dvojznačnost této postavy odkazuje 

na  dvojznačnou  povahu  dívky  jako  panny-budoucí  matky,  stejně  jako  dvojznačné 

postavení Dia v příběhu upomíná na proměnu dominantní mužské role z otce na budoucího 

manžela. 

Na tomto pozadí je pak možné lépe rozumět roli, které hrají odkazy na další hvězdy 

a  souhvězdí  zejména v Hésiodově básni  Práce  a dni.  Zde je  hlavní  důraz  položen na 

dynamiku proměn nebeské klenby – pohyby hvězd a souhvězdí vyznačují průběh roku a 

cyklické dění, které jej člení na jeho jednotlivá svébytná období, jež si od člověka žádají 

specifické  činnosti  a  specifický  způsob  života.  V  menším  měřítku,  totiž  v  měřítku 

jednotlivých měsíců, bude pak hrát tutéž roli i Měsíc.

2.2.2. Roční a měsíční kalendářní cyklus
Když  se  Hésiodos  odhodlá  udílet  svému  nehodnému  Persovi  rady  nutné  ke 

zdárnému životu, půjde především o rady související se zemědělskou prací. Pro každou 

činnost  smrtelných bytostí  bude  přitom klíčové  zejména  její  náležité  načasování  –  jak 

Hésiodos v rozličných variacích opakovaně upomíná: "Nejdůležitější ze všeho je správný 

čas." (καιρὸς δ' ἐπὶ πᾶσιν ἄριστος, Op. 694). Zde však básnický záměr ukázat ony vhodné 

okamžiky okamžitě naráží na základní problém – kalendář rozhodně nebyl v archaickém 

Řecku jednotný. Odkazovat tak při stanovovaní doby zemědělských prací na jednotlivé 

měsíce tudíž nepřipadalo do úvahy – nejen že měsíce měly v jednotlivých krajích Řecka 

různá jména, ale ani neprobíhaly zcela současně, zvlášť v případech přestupných měsíců 

38 Viz  výše  citovaný  Couprie  2011,  ale  podobně  také  Kratochvíl  2010,  podle  něhož  je  cílem  epické 
astronomie zejména "orientace na obloze a  v kalendáři",  s.  86.  Klíčový je zde ve skutečnosti  pojem 
smyslu,  který  jakožto  životní  smysl  člověka  obývajícího  svět  zahrnuje  pole  mnohem  širší  než  jen 
elementární topografickou orientaci. 
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docházelo k výrazným vzájemným posunům. Odkaz na nebeský jev či na charakteristický 

přírodní  úkaz  byl  naproti  tomu srozumitelný bezprostředně.  Kromě pragmatické úvahy 

maximalizace srozumitelnosti je však ve hře i jiný, patrně významnější aspekt, související 

úzce s výše načrtnutou povahou epické astronomie.

Výzva adresovaná Persovi je primárně etická – Persés je opakovaně vyzýván, aby 

změnil své smýšlení a uvedl svůj život do souladu s kosmickým řádem, s Divou vládou – 

pojítkem  mezi  kosmickým  řádem  a  náležitým  uspořádáním  lidského  života  je  přitom 

spravedlnost (Op. 256 ff.). Život rolníka je přitom zvlášť vhodným modelovým příkladem 

takového  života,  protože  soulad  mezi  kosmickým  děním,  artikulovaným  v  podobě 

nebeských  jevů,  a  lidským  životem  je  zde  výjimečně  dobře  patrný.  Nápodoba  či 

následování nebeských pohybů přitom má i zde, v oblasti zemědělské práce, v zásadě týž 

rozměr a touž povahu, které jsme v detailu analyzovali výše v případě kroužení Medvědic 

kolem  severního  nebeského  pólu  a  kolového  tance  děvčátek  v  Braurónu.  Člověk  se 

sjednocuje s pohybem veškerenstva, slaďuje svůj život s kosmickým řádem a artikuluje tak 

týž  smysl,  který  mají  nebeská  tělesa  a  který  je  člověku  díky mýtu  znám a  přístupný. 

Nemáme samozřejmě prostor analyzovat v detailu tento smysl v případě všech souhvězdí, 

která  jsou  pro  Hésiodovy  pokyny  významná.  Zaměříme  se  pouze  na  rámcovou 

rekonstrukci celku ročního cyklu, jak ho pohyby těchto hvězd vyznačují.

Základním rozlišením zemědělského roku je doba orby a doba sklizně. Tato období 

jsou rámcově vymezena pohybem souhvězdí Pléiad – když tyto hvězdy začnou během noci 

zapadat na nebeské klenbě dolů, je čas přichystat se k orbě, zato když během noci stoupají 

vzhůru na oblohu, je čas brousit srpy a začít se chystat ke sklizni (Op. 383-384).

Na dobu orby je přitom třeba být dobře připraven. Když začne být Seirios, hvězda 

letních veder, na obloze během dne již pouze krátce a spatřujeme ho na ní zejména v noci, 

nacházíme  se  na  sklonku  léta  (Op.  414-419).  Nyní  denní  horko  slábne  a  začínají  se 

objevovat podzimní deště. Teď je vhodný čas na výrobu všelikého dřevěného náčiní,  a 

zejména pak náležitého pluhu – dřevo v tuto dobu podťaté je zvlášť kvalitní, protože již 

nežene na nové výhony a  naopak se připravuje na vegetační  klid  (Op.  420-422).  Toto 

období končícího léta a příprav ukončuje jeřáb svým charakteristickým křikem, který dává 

člověku znamení k orbě a zahajuje deštivou zimu (Op. 448-451).

Když nyní dojde na samotnou orbu, oráč má podle Hésiodovy rady orat a sít nahý 

(Op.  391-395)  –  výzva,  která  se  může  zdát  zvláštní,  ale  její  uskutečňování  potvrzují 
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archaické vázové malby. Setba představuje ovšem nejen pragmatický zemědělský úkon, ale 

stejně tak specifický rituál  směřující  k dosažení plodnosti  a hojnosti,39 spjatý nedílně s 

bohyní  Déméter.  Závěr  Theogonie zachovává  příběh  o  zrození  Plúta,  božského  dárce 

bohatství  a  blahobytu  lidem  –  počala  jej  právě  Déméter,  když  se  milostně  spojila  s 

Íasiónem v brázdách třikrát zoraného pole (Theog. 969-974). Kromě těchto poukazů ovšem 

Hésiodos podává i celou řadu dalších praktických rad. Orat je zejména třeba intenzivně, 

tak  aby doba  vhodná k orbě  byla  maximálně  využita  (Op.  458-461).  Jakýmsi  krajním 

mezníkem je zimní  slunovrat  –  tehdy by již měl  být  oráč s  prací  hotov,  protože takto 

pozdní orba obvykle příliš velkou úrodu nevydá (Op. 479-482).

Po orbě následuje již vlastní  zimní období, kdy chlad a mráz nepustí člověka k 

práci  na  venku  (Op.  494).  Dlouhé  noci  a  méně práce  vedou Hésioda  k  výzvě  omezit 

potravu lidem i zvířatům (Op. 559-563), přesto však i nyní je třeba se vyhýbat zahálce a 

raději  si  zvelebovat  vlastní  usedlost  (Op.  493-496).  Zvláštní  pozornost  potom  básník 

věnuje nejkrušnějšímu zimnímu měsíci, lénaiónu (attickým jménem gamélión). Tehdy fičí 

nemilosrdný severní Boreás, který pročesává hluboké lesy, vyvrací stromy a rozbouří širé 

moře (Op. 506-511). Boreás je také vlhký vítr nasávající vláhu z řek – vláhu, která nad 

ránem padá na osetá pole a svědčí klíčícímu obilí, jindy však působí silné večerní deště 

anebo mohutné poryvy ledového větru (Op.  547-553). Zemi pokryjí  zledovatělé kaluže 

(Op. 505) a někdy i sníh (Op. 335), lesní zvěř se choulí ve svých peleších a člověk je 

nabádán zvlášť pečlivě se oblékat, aby předcházel prochladnutí a nemocem (Op. 529-546). 

Když však uplyne zhruba šedesát zimních dní po slunovratu, hvězda Arktúros se 

zdvihne z proudů Ókeanových a poprvé zazáří na nebi na samém počátku noci (Op. 564-

566). Zima krutá ke zvířatům i lidem končí a začíná jaro. A tak jako zimu zahajoval skřek 

jeřába, i počínající jaro má svého ptačího posla – je jím "stýskalka" vlaštovka,40 zahajující 

nový den svým naříkavým křikem (Op. 568-569). Právě nyní, na konci zimy a těsně před 

příchodem jara, je na místě prořezávat vinnou révu (Op. 570). Jaro je také obdobím, kdy 

člověk  může  opět  spustit  na  mořskou  hladinu  lodě  a  vyrazit  po  moři  za  obchodem.41 

Mořská hladina je již po zimě klidnější, ale Hésiodos, k mořeplavbě jako takové značně 

skepticky naladěn, přesto ještě ani nyní takový podnik nedoporučuje (Op. 678-683).

39 Význam  zemědělské  práce  a  obdělávání  půdy  z  hlediska  zpřítomňování  posvátného  v  lidské  sféře 
analyzuje Osborne 1987. 

40 Pěkný překlad "stýskalka" používá Nováková 1990. Existují různé verze mýtu o vzniku tohoto ptáčka - 
podle té běžnější se jedná o vlaštovku, může však jít také o slavíka (viz také West 1978).

41 Hésiodos ovšem ve své básni roční cyklus mořeplavby pojednává samostatně, až poté, co dokončí celý 
cyklus zemědělských prací (Op. 618-693).
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Později z oblohy na celých čtyřicet dnů a čtyřicet nocí z oblohy úplně zmizí Pléiady 

(Op. 385) – jejich opětovné nové objevení a stoupání vzhůru po obloze značí, že je čas 

odložit vše ostatní a chystat se na sklizeň (Op. 572-573). I nyní, stejně jako v případě orby, 

je  především  třeba  maximálně  využít  vhodné  doby  a  svážet  obilí  tak,  aby  bylo  pod 

střechou dříve, než vhodná doba na žně uplyne (Op. 574-580). Práci je třeba zahajovat 

hned, jakmile vystoupí na nebe Éós, úsvit nového dne, ohlašující brzký východ Slunce – to 

dává člověku potřebný náskok v práci (Op. 578-581). Po žních přichází samý vrcholek léta 

– Seirios svým denním vedrem (Op. 587) praží člověka k malátnosti a nastává čas si po 

vypětí žní odpočinout. Jako nejhlubší zima dotírala na člověka chladem a dávala mu zvlášť 

ocenit teplé a útulné útočiště vyhřátého domova (Op. 519-525), v tuto dobu parna a potu je 

člověku umořenému vedrem nejlépe venku, v chládku u stinného pramene, s koláčem a 

mlékem,  s  masem a  vínem pěkně  při  ruce  (Op.  588-596).  Vrcholné  léto  nemá  svého 

ptačího posla, ale patří k němu neoddělitelně nekonečná píseň cikád (Op. 582) a mírný 

Zefyros, chladící člověku tváře (Op. 594).

Závěr létá je ve znamení Órióna – jakmile se na nebi zjeví poprvé, je čas vydrolit z 

klasů obilná zrna, pečlivě je uložit a svážet z požatých polí píci pro dobytek (Op. 597-603). 

Doba, kdy se již letní vedra chýlí ke konci, zhruba padesát dnů a nocí po letním slunovratu, 

je nejvhodnější dobou také k mořeplavbě – tehdy je moře člověku zvlášť dobře nakloněno 

(Op.  663-666). Když se Órión dostane uprostřed nebeské klenby do blízkosti  Seireia a 

Arktúros je vidět na nebi pozdě k ránu, je čas na sklizeň hroznů a výrobu vína (Op. 609-

614). Poté začnou přicházet první zimní deště a mocný vlhký Notos, který vzdouvá moře a 

přináší vydatné deště (Op.  674-677). Nyní je již nejvyšší čas být s lodí opět v bezpečí 

domácího přístavu, vytáhnout ji z moře na krytý břeh a myslet znovu na polní práce (Op. 

619-623). Jakmile totiž Pléiady začnou opět sestupovat dolů s nebe, stejně tak jako Órión a 

Hyady, nastává znovu období orby a roční cyklus se uzavírá (Op. 614-617).

Roční  cyklus,  určující  jakožto  základní  rámec lidský život  uvnitř  světa,  je  tedy 

vyznačován pohyby hvězd a  souhvězdí  po nebeské klenbě.  Velký  roční  cyklus  je  dále 

členěn lunárně, tedy podle cyklu měsíčního. Tomuto menšímu cyklu je v Pracích a dnech 

věnována závěrečná pasáž, která s největší pravděpodobností není již dílem Hésiodovým.42 

Konkrétní  pokyny,  věnované  jednotlivým  dnům  v  měsíci,  nejsou  samy  o  sobě  příliš 

zajímavé – jak trefně poznamenává Kratochvíl,  nacházíme zde "rady,  které připomínají 

42 West 1978
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spíše bulvární portál",43 například kdy je zvlášť dobré načít nový sud s vínem (Op. 814) 

nebo  kdy  si  přivést  do  domu  ženu  (Op.  800).  Zajímavější  je  spíše  způsob  členění 

měsíčního cyklu. Základními Měsíčními fenomény jsou nov, kdy měsíc na jednu noc není 

na obloze vidět vůbec, a úplněk, kdy je naopak v polovině cyklu vidět měsíční kotouč celý. 

Vhodné dny se neodpočítávají jen od počátku měsíce, tedy on novu, ale také od úplňku – 

proto básník může mluvit o výjimečnosti čtvrtého dne, "ať už měsíc couvá anebo dorůstá" 

(Op. 798). Za zmínku stojí také to, že jednotlivé dny měsíčního cyklu svým způsobem 

opakují  význačné  jedinečné  události,  které  se  podle  tradiční  datace  měly  v  tento  den 

odehrát – sedmý den po novu je například zvláště svatý den, protože právě sedmého dne se 

měl narodit Apollón (Op. 771). Podobně je den dvacátý označován jako "velký" (Op. 792) 

pravděpodobně  z  toho  důvodu,  že  letní  slunovrat,  nejdelší  den  roku,  vychází  podle 

boiótského kalendáře na dvacátý den šestého měsíce.44 Měsíční cyklus je tímto způsobem, 

tedy formou periodicky se opakujících "odkazů", provázán jednak s cyklem ročním, jednak 

s příběhy důvěrně známými z mýtu – nacházíme zde další podobu, kterou na sebe bere 

epická astronomie.

2.3. Slunce
Po ročním a měsíčním cyklu přichází  nyní  na řadu cyklus  denní,  který je  spjat 

samozřejmě především s pohybem Slunce.  Slunce se však nepohybuje na obloze jen v 

průběhu dne, ale také v průběhu roku – místa východu a západu slunce na horizontu se v 

průběhu roku posouvají, mění se délka dne. Tyto fenomény jsou pro porozumění myšlení 

staré doby mimořádně důležité – nedokázali jsme se jim ostatně vyhnout už při výkladu 

ročního  kalendářního  cyklu  na  základě  pohyb  hvězd,  když  jsme  zmiňovali  orientační 

funkci obou slunovratů, zimního i letního. Popíšeme tedy nyní stručně roční cyklus ještě 

jednou, a to právě z hlediska pozorovatelných pohybů Slunce.

2.3.1. Roční cyklus
V zásadě platí, že Slunce svými východy a západy nad horizont určuje základní 

světové směry východu a západu. Ve skutečnosti však můžeme vidět, že během léta slunce 

vychází i  zapadá severněji  než během zimy.  Slunce také v poledne dosáhne na obloze 

vyššího bodu, tedy vystoupá během dne výše nad horizont, než jak je tomu během zimy. 

43 Kratochvíl 2010, s. 86
44 West 1978
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Dráha, kterou Slunce po obloze urazí,  je tedy delší,  čemuž odpovídá i větší délka dne. 

Maxima v těchto ohledech Slunce dosahuje v době letního slunovratu: vychází i zapadá 

nejvíce na severu, v poledne tohoto dne dosahuje nejvyššího bodu na obloze a také se 

jedná o nejdelší den z celého roku. Poté se východy a a západy Slunce začnou posouvat 

směrem k jihu a výška Slunce o poledni je den za dnem nižší a nižší – spolu s kratší drahou 

Slunce se den zkracuje a noci se prodlužují. Na podzim, v době podzimní rovnodennosti, 

se délka noci a dne vyrovná. Slunce však pokračuje dále ve svém pohybu jižním směrem – 

Hésiodos zde hovoří o tom, že Slunce opouští veškeré Řeky a obrací se k jinému, jižnímu 

lidu,  k  černým obyvatelům Afriky (Op.  527-528).  Tento  pohyb  kulminuje  při  zimním 

slunovratu.  Tehdy slunce vyjde i  zapadne na  horizontu  nejjižněji  a  v  poledne dosáhne 

minima své výšky na obloze – sluneční dráha je z celého roku nejkratší,  a stejně tak i 

světlý  den.  O zimním slunovratu  se  roční  pohyb  slunce  obrací:  východy a  západy se 

začnou opět posouvat na horizontu směrem k severu, slunce začne na obloze opět stoupat, 

dny se na úkor nocí prodlužují, až se v den jarní rovnodennosti opět vyrovnají. Nastoupený 

pohyb však bez ohledu na rovnodennost pokračuje dále: Slunce se posouvá stále více k 

severu a stále výše na obloze, až v létě opět dosahuje nejvyšší výšky a nejdelšího dne při 

slunovratu a cyklus se uzavírá. 

Tato astronomická fakta budou později klíčovými tématy iónské filosofie – svou 

pozornost na ně zaměří zejména Thálés a Anaximandros. Jejich hlavní zájem přitom bude 

směřovat k měření a přesnému stanovení základních kalendářních jevů, totiž slunovratů a 

rovnodenností. Jakými způsoby se tohoto úkolu dokážou iónští archaičtí myslitelé zhostit, 

precizně  analyzuje  ve  své  mimořádné  studii  Couprie45 –  jeho  rekonstrukce  starých 

astronomických metod přesvědčivě ukazují, jak bohatých a překvapivě přesných výsledků 

je možné na základě elementárního geometrického náhledu dosáhnout pouze s pomocí tyče 

na  měření  proměnlivé  délky  stínu,  několika  základních  aritmetických  operací  a  velké 

dávky  trpělivosti  a  pečlivosti.  Skutečně  stará  doba  epických  básníků  takováto  měření 

nepochybně neprovádí – není jí ostatně vlastní geometrický náhled, který jej předchází a 

umožňuje.  Na pozadí rámce přímo pozorovatelných hvězdných pohybů je možné obecné 

povědomí o povaze ročního slunečního cyklu získat bez jakýchkoli speciálních měření – 

stačí  se v průběhu roku dívat  na oblohu a na horizont,  který při  troše štěstí  poskytuje 

význačná místa,  vzhledem k nimž se slunce při  východu a západu slunce během roku 

45 Couprie 2011
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posunuje. Je také možné, že již tehdy byly známy přírodní útvary, které mohly sloužit jako 

pomůcky pro určení přesného dne slunovratu. Tak například Homér zmiňuje ostrov Syrié 

jako místo "obratů Slunce".46 Stará scholia vykládají tento ostrov jako Kykladský Syros a 

další scholion komentuje:  "Říká se, že je tam sluneční jeskyně, díky níž označují obraty 

Slunce."47 

Jak jsme viděli, Hésiodos používá slunovraty jako dny, na něž je možné a od nichž 

je možné počítat.  Tyto počty však nepředstavují  hlavní  datační  prostředek,  nýbrž spíše 

doplňují  orientační  prostředky základní  –  bezprostředně  pozorovatelné  hvězdné  jevy a 

postupnou proměnu počasí. V tomto smyslu může být výstižná i výše uváděná Pliniova 

zpráva o Hésiodových astronomických pozorováních – mělo se jednat o příspěvek básníka 

do debaty o přesném situování západu Pléiad, což mělo podle Hésioda nastat přímo v den 

rovnodennosti.48 Couprie konstatuje, že takové tvrzení je podivné, protože Pléiady v tento 

den zapadly pod horizont až několik hodin po východu Slunce – pozorovat jejich západ o 

rovnodennosti tedy jednoduše nebylo možné.49 Přesto tato pozdní Pliniova zpráva může 

dávat  poněkud  lepší  smysl,  a  to  pokud  ji  obrátíme.  Hésiodos  mohl  rovnodennost, 

vymezitelnou v průběhu roku obtížněji než nápadnější slunovraty, hrubě určovat západem 

Pléiad v tom smyslu,  že  rovnodennost  přichází  kolem dne,  kdy toto souhvězdí  poprvé 

vidíme zapadnout. Nemáme důvod se domnívat, že by Hésiodos chtěl přesně určovat dobu 

západu Pléiad. Zato vzhledem k celkové kalendářní intenci  Prací a dnů můžeme naopak 

předpokládat,  že  pozorovatelný  pohyb  souhvězdí  užíval  jako  základní  orientátor,  vůči 

němuž  situoval  nejen  klíčovou  činnost  orby,  ale  také  přelomové  období  konce  léta  a 

začátku zimy – po rovnodennosti dny začínají být opět kratší vůči nocím, což je pro právě 

počínající zimní období charakteristické. 

2.3.2. Střídání noci a dne
Střídání  a  noci  jsme  se  již  věnovali  v  souvislosti  se  zkoumáním  podsvětí. 

Konstatovali jsme, že základní čas je ve staré době pojatý fenomenologicky jako střídání 

noci a dne, které je navázáno na prostorovou dynamiku vertikálně rozvrženého celku světa. 

Noc a Den jsou podle Hésiodova podání staré mocnosti z genealogické linie Chaosu, z 

nichž  původnější  je  černá  Noc:  životodárné  světlo  dne  periodicky  vzchází  z  temnoty 

46 Od. XV, 403-404
47 Jako referenci o Ferekýdovi ze Syru cituje DK 7 A1.
48 DK 12 A20
49 Couprie 2011
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podsvětního domu Noci a opět do něj navrací, když na zem naopak vystupuje Noc a její 

děti,  Spánek  a  Smrt  (Theog.  748-761).  Tyto  staré  božské  mocnosti  se  tak  vyznačují 

symetrickou vertikální dynamikou, kterou poté zřetelně vyjadřuje pohyb Slunce – je to 

ovšem pouze Slunce, které se svým spřežením z podsvětních hlubin stoupá až na samu 

nebeskou klenbu,50 aby poté i se svými koňmi a vozem opět kleslo dolů do zemských 

útrob.51 Slunce  a  jeho  pohyb  je  tedy  pevně  spjato  s  pokračující  kosmickou  vertikální 

diferenciací, totiž se vznikem Nebe jako třetí prostorové roviny světa – Slunce skrze svůj 

pohyb propojuje prostorové roviny světa v jediný dynamický celek. 

Zde se znovu, v lehce obměněné perspektivě dotýkáme klíčového kosmogonického 

momentu oddělení Nebe a Země. Již jsme viděli, že před kastrací Úranovou bylo Nebe se 

Zemí těsně spjato. V této době před vznikem Slunce noc nastávala tehdy, když sám veliký 

Úranos přicházel dolů ke své manželce, aby se s ní milostně spojil, zatímco světlo dne 

zalévalo povrch Země při  jeho oddálení.  Po kastraci,  v jejímž důsledku bude Nebe již 

provždy  setrvávat  ve  své  výšce,  přebírá  tuto  roli  Slunce,  včetně  vertikální  dynamiky 

sestupu a výstupu. Vzhledem k výkladu kastrace podle Papyru Derveni to není nikterak 

překvapivé,  protože  Slunce  je  v  podstatě  odděleným  Úranovým  přirozením.  Je  právě 

důsledkem kastrace, že periodický pohyb oddalování se od Země a opětného pronikání do 

jejích útrob,  který vytváří  cyklický časový pohyb střídání  noci a  dne,  přebírá  od Nebe 

jenom jediné Slunce. Taková diferenciace umožní trvale fixovat základní prostorový rámec 

světa a zároveň uchovat dynamiku, která je mu vlastní. Západ Slunce, jeho proniknutí do 

podsvětního lůna Země vyznačující  počátek noci,  představovalo by pak v podstatě  akt 

oplodnění Země. Tato interpretační možnost znovu z jiné stránky ilustruje naši základní 

tezi, že podsvětí je nedílně spjato s mateřskou, plodivou stránku Země, že jde o místo, kde 

jsou  nejen  konce,  ale  též  počátky  všeho,  co  vzniká  –  nyní  vidíme,  že  podstatným 

momentem v  utváření  této  povahy podsvětí  je  vazba,  která  díky  Slunci  existuje  mezi 

podsvětními hlubinami a nejvyšším vrcholkem nebeské klenby.

Výše jsme si již všímali symetrie, která existuje mezi denním pohybem Slunce po 

nebeské  klenbě  a  jeho nočním pohybem v podsvětí  –  zatímco za  dne Hélios  se  svým 

spřežením aktivně  opisuje  kruh svého pohybu po  nebeské klenbě,  za  dne  se  ukládá  k 

odpočinku do zlaté bárky a na nechává se nést  po proudech Ókeanových okolo hranic 

země, od západu na východ skrz trvalou podsvětní noc. Viděli jsme, že jako Den mizící v 

50 Aischylos, Nauck fr. 192
51 h. Mart. 68-69
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podsvětním  domě  své  matky  Noci,  ani  spící  Slunce  nenarušuje  temnotu,  která  v 

podsvětních hlubinách vládne. Zatímco ze své výšky na nebeské báni Slunce rozlévá světlo 

a  působí  viditelnost  pro  vše,  co  žije  na  otevřeném zemském povrchu,  podsvětí,  kde  i 

Slunce  samo spí,  zůstává  sférou trvalé  absence  viditelnosti.  Než  se  blíže  podíváme na 

vazbu mezi Sluncem, světlem a viděním, zastavme se však ještě u jedné symetrie opozit, a 

sice u božských mocností spjatých s okamžiky přechodu, s východem a západem Slunce.

Již jsme si všímali  podsvětních mocností  Západu – tam, kde Slunce sestupuje s 

Nebe pod zem, nedaleko Géryoneova "Červeného ostrova" v proudech Ókeanu, na samých 

okrajích země zpívají ve své zahradě Hesperidky, nymfy  večera a stmívání, dcery Noci. 

Jejich protipólem je pak bohyně Éós, se kterou jsme se v předcházejících výkladech již 

několikrát  setkali.  Sapfó  poeticky uvádí  tyto  protichůdné  bohyně  do  vzájemné  polární 

souvislosti, když hovoří o tom, že co Éós s úsvitem rozptyluje po světě, to Hesperidky při 

soumraku opět  navracejí  domů,  jako se dítě  vrací  s  padající  nocí k zpět ke své matce 

(Campbell fr. 104). Éós, sestra Slunce a Měsíce, dcera Hyperiónova a manželka Astraia 

("Hvězdnatého"), je bohyní narůžovělého ranního úsvitu a začínajícího nového dne. Nad 

ránem se zjevuje na nebi na východě a ohlašuje konec noci a brzký příchod samotného 

Slunce. Podle homérského podání má také ona své spřežení, se kterým ráno vyjíždí na 

nebeskou klenbu z Ókeanových vod (Od. XIII, 246-246). Občas je to také přímo ona, kdo 

je na místě Slunce označován za dárce nového dne.52 

Uzavřeme tedy tuto pasáž obrazem východu Slunce,  jak ho často nacházíme na 

vázových malbách – výstižný popis podává Kerényi: "Na většině zobrazení Hélios nemá 

přilbici, pouze korunu paprsků kolem mladistvé hlavy. Jeho oři mají křídla, před vozem 

skáčí chlapci do hlubin nebo se ke skoku připravují: jsou to hvězdy. Obě bohyně, Éós i 

Séléné, Héliovy sestry, jsou vpředu, bohyně měsíce jede často na voze, s nímž se noří do 

hlubin."53

2.3.3. Slunce jako nebeské oko
Slunce  pohybující  se  se  svým  spřežením  vysoko  nahoře  po  nebeské  klenbě  a 

rozlévající své světlo po zemském povrchu je nejen dárcem světla a viditelnosti, ale také je 

samo vševidoucím svědkem lidských i božských činů. Částečně jsme si těchto souvislostí 

všímali již při stručném shrnutí homérského Hymnu na Déméter, v němž dialektika vnitřku 

52 Např. Od. V 390, X, 144 
53 Kerényi 1996, s. 147
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a vnějšku, viditelnosti  a neviditelnosti,  stejně jako podsvětních hlubin a výšky nebeské 

klenby hraje velmi významnou roli. Při únosu Persefony nikdo z bohů ani z lidí neslyšel 

dívčin křik, pouze dva bohové poznali, že se stalo něco neblahého: noční bohyně Hekaté s 

pochodní v ruce slyšela volání Kóré ve své jeskyni, ale neviděla, co se stalo (h. Cer. 23-

27). Pouze Hélios na nebeské klenbě nejen slyšel dívku naříkat, ale také viděl, kdo ji unesl, 

ba dokonce ví, že se tak stalo po vůli velké Dia (h. Cer. 62 ff.). Básník zde tedy Hélia po 

právu nazývá "strážcem bohů i lidí" (σκοπὸς θεῶν καὶ ἀνδρῶν, h. Cer. 62). Déméter sama 

pak Héliovi říká, že sice slyšela, jak se dívčin hlas nese skrz neplodný aithér (δι' αἰθέρος 

ἀτρυγέτοιο, h. Cer. 67), ale očima svýma nic neviděla (οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, h. Cer. 68). 

Naproti tomu Hélios shlíží dolů na celou zemi i moře svými paprsky z nebeského aithéru 

(ἀλλὰ  σὺ  γὰρ  δὴ  πᾶσαν  ἐπὶ  χθόνα  καὶ  κατὰ  πόντον  |  αἰθέρος  ἐκ  δίης  καταδέρκεαι 

ἀκτίνεσσι,  h. Cer. 69-70) a jako takový je povolán vědět nejlépe, co se stalo – ani sám 

Hádés,  jakmile vystoupil  na zemský povrch,  neunikl neumdlévající  pozornosti  Slunce.  

Podobným směrem míří také Agamemnóva přísaha před Trójou (Il. III, 276-280). 

Když král mužů přísahá podřídit výsledek celé války osobnímu souboji mezi Meneláem a 

Paridem, dovolává se pro svá slova božských svědků, kteří stvrzují nezrušitelnost daného 

slibu. Na prvním místě jmenuje Dia, nejvyššího z bohů a ochránce Achájů vládnoucího z 

posvátné krétské hory Ídy, poté se dovolává Hélia, který ze shora vidí i slyší všechno (ὃς 

πάντ' ἐφορᾷς καὶ πάντ' ἐπακούεις, Il. III, 277), dále pokračuje výzvou k Zemi a k řekám na 

jejím povrchu a svou invokaci ukončuje podsvětními božstvy, která stíhají provinění křivé 

přísahy  poté,  co  člověk  propadne  smrti.  Hélios  tu  tedy  (spolu  s  Diovým  ídským 

vrcholkem) zastupuje nebeskou klenbu jako nejvyšší krajní mez univerza jakož protipólem 

je podsvětí – a mezi oběma póly se pak nachází země, na které smrtelníci žijí svůj život. 

V této souvislosti však stojí za zmínku také Aristofanés, který se v zájmu vtipu 

věnuje též jiným nebeským fenoménům, konkrétně Mrakům, které nechává Sókrata vzývat 

jako  bohyně.  Sókratova  invokace  přivolává  mraky  z  horských  vrcholků,  zejména  z 

Olympu,  ale  též  ze  samých  okrajů  země,  ze  zahrad  Nymf  při  březích  Ókeanových,  a 

posléze také z řek (zmíněn je zde konkrétně Nil) na zemském povrchu (Nub. 269-274). 

Vidíme zde tedy opět známé vertikální rozvrstvení, které vzápětí chór Mraků, odpovídající 

na Sókratovo vzývání, ještě dále rozvine (Nub. 275-290). Věčné Mraky "vlhké a zářivé 

přirozenosti" (δροσερὰν φύσιν εὐάγητον, Nub. 276) vyvstávají od otce hluboko zvířeného 

Ókeana a přesouvají  se k vysokým horským vrcholkům, aby shlédly na tato  vyvýšená 
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místa daleké vyhlídky, ale také na pečující svatou zemi a její plody, na kvapící božské řeky 

i  burácející  moře.  To vše lze  z výšky spatřit,  protože toto vše osvěcuje  nezmarné oko 

aithéru  svým zářivým jasem (ὄμμα  γὰρ  αἰθέρος  ἀκάματον  σελαγεῖται  |  μαρμαρέαισιν 

αὐγαῖς,  Nub.  286-287)  –  tímto poetickým způsobem označuje zde Aristofanés  samotné 

Slunce. Také Mraky samotné posléze vyjadřují poněkud záhadné přání přání setřást ze sebe 

deštivou  oblačnost  a  ukázat  se  ve  svých  nesmrtelných  podobách  (ἀθανάτας  ἰδέας 

ἐπιδώμεθα,  Nub. 289), aby mohly shlížet na zemi dalekozrakým pohledem (τηλεσκόπῳ 

ὄμματι γαῖαν, Nub. 290).

U Aristofana nacházíme tedy ve zvlášť sevřené a působivé formě vyjádřeno staré 

přesvědčení,  že Slunce,  které skýtá viditelnost  všemu uvnitř  světa,  musí být také samo 

vidoucí. Slunce, které dává světlo našim očím, se tak samo jeví jako ohromné zářící oko, 

bez přestání sledující ze své nebeské výše veškeré kosmické dění. Slunce, propojující svým 

pohybem  všechny  diferencované  roviny  univerza,  je  také  vyjádřením  soupatřičnosti 

veškerého  světového  dění,  je  momentem  vyjadřujícím  jednotnou  celkovou  souvislost 

kosmického celku. Jako takové je strážcem blažených bohů, ale také smrtelníků, žijících v 

permanentní  rozepjatosti  mezi  hlubinami  zemských  útrob,  které  neustále  připomínají 

člověku jeho smrtelnost,  a  výškou nesmírného nebe,  kde  jasně  září  Slunce  jako  dárce 

vidění a života. Stejně jako nebohá Kóré kvapící na Hádově voze po zemském povrchu 

směrem k podsvětí,  dokud člověk patří svýma očima na zemi a moře, na vysoké nebe, 

dokud pro něho ještě září sluneční paprsky, zbývá mu v jeho vymezeném pozemském čase 

navzdory číhajícímu jícnu temnoty a smrti alespoň konejšivá naděje.54 

3. Vertikální nebeská dynamika
Vertikální diferenciace světa a posouvání úběžníku výšky směrem vzhůru, od země 

na nebe,  je patrné také ze způsobu, jakým Hésiodos  tematizuje místo bohů, konkrétně 

poslední  božské generace Olympanů,  uvnitř  světa.  Na počátku se dozvídáme, že Země 

vzniká jako pevné a neotřesitelné sídlo pro vše další (πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί,  Theog. 

117). Toto vyjádření je ihned vzápětí dále konkretizováno – právě Země totiž, a to výsostně 

především horský vrcholek Olympu, bude sídlem blažených Olympských bohů (ἀθανάτων 

οἳ  ἔχουσι  κάρη νιφόεντος  Ὀλύμπου,  Theog.  118),  od  nichž  básník  ve  svém hymnické 

oslavě Diova světového řádu vychází a jejichž vládou se popisovaný kosmogonický proces 

54 h. Cer. 34-38
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také  završí.55 Ovšem  nyní,  se  zrozením  Nebe  a  posunutím  úběžníku  výšky  ještě  nad 

vrcholky hor, se nově dovídáme, že provždy neotřesitelným sídlem bohů (μακάρεσσι θεοῖς 

ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί, Theog. 128) se má stát právě nebeská klenba.

Domnívám se, že spíše než jako vnitřně inkonsistentní výpovědi je třeba číst tuto 

sekvenci jako další vyjádření vertikální kosmické dynamiky, která přesouvá úběžník výšky 

a otevřenosti od zemského povrchu k horským vrcholkům (které jsou také ihned označeny 

jako příbytky božských Nymf, Theog. 129-130) a posléze k nebeské klenbě. V této podobě 

však  ještě  není   vertikální  diferenciace  světa  úplná  –  ve  staré  době  je  obrázek  ještě 

složitější.  Nadzemní vertikální  škála  začíná u zemského povrchu a u  vlhkého vzduchu 

(aér), který se při něm drží, pokračuje k horským vrcholkům a k vysoko ležícímu zcela 

transparentnímu aithéru a završuje se poté u nebeské klenby, po níž se pohybují nebeská 

tělesa. Vertikální diferenciace vzduchu a aithéru jsme se již dotkli při zkoumání mlžnatosti 

Tartaru, o nebeských tělesech jsme již dostatečně pojednali výše. Nyní se pokusíme spojit 

tato  průběžná  zkoumání  do  jednotného  rámce  nadzemní  vertikální  dynamiky.  Tuto 

dynamiku  a zároveň výše načrtnutou škálovou vertikální diferenciaci budeme sledovat v 

dalším výkladu.

3.1. Hory
3.1.1. Nebe a Olympos

Tato "dynamická" interpretace by nám mohla pomoci vyřešit kromě výše zmíněné 

inkonsistence ještě jeden problém. Jak trefně upozorňuje  Richir,  bohové ve skutečnosti 

nebeskou klenbu neobývají: "Olympané sídlí na Olympu, nikoli na nebi."56 Richir dává 

tuto pustotu nebe do souvislosti s Úranovou kastrací. Nebe bude poté, co kastrací přišlo o 

svou plodivou sílu,  nadále představovat sice nesmírnou, ale přece neobydlenou a pustou 

rozlohou,  protože Kronos svým činem zbavil božské bytosti přímého přístupu k Nebi.  Z 

Titánů  se  staly bytosti  vzhledem k  novému  řádu  limitní,  často  tedy  přímo  podsvětní, 

nicméně  ani  generace  Olympanů nemá k  nebi  přímý  přístup,  nenáleží  jí pobývání  na 

55 Verše 118-119 bývají někdy považovány za pozdější vsuvku, protože některé prameny citující Hésiodovu 
Theogonii je  neuvádějí  -  vyskytují  se  ovšem  ve  všech  středověkých  rukopisech.  Přehled  textového 
dochování podává West 1966. Zdá se, že počátkem vypouštění obou veršů může být Platón, který takto 
Hésioda cituje (Smp. 178b). To však nutně nevypovídá nic o dobové podobě Hésiodova textu - Platóna v 
této pasáži zajímá pouze Eros jako primordiální mocnost, proto cituje pouze to, co se k tomuto tématu 
bezprostředně  vztahuje.  Podobným způsobem uvažují  i  Kirk,  Raven,  Schofield  1957.  Verš  118  však 
přesto vypouštějí, protože se jim zdá neorganický a nezapadající do kontextu. Zde představený výklad by 
rád prokázal opak.

56 Richir 1996, s. 335
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ultimátní vrchní mezi univerza. Přesto již situování Olympanů na horský vrcholek zřetelně 

vyjadřuje, že této božské generaci je vlastní směřování, napínání směrem vzhůru k vrcholu 

nebeské  klenby –  Richir  výstižně  hovoří  o  tom,  že  Nebe  se  stává  "pólem směřování 

vzhůru", k němuž se božská generace "napíná, aniž tam ovšem dosahuje".57 Právě tento 

smysl  napínání,  směřování  vzhůru  vyjadřuje  podle  našeho  soudu  Hésiodovo  zvláštní 

vyjádření o nebi jako místě bohů. 

Již  jsme  hovořili  o  rezepjatosti  smrtelného  člověka,  který  pobývá  na  zemském 

povrchu,  mezi  podsvětím a  nebeskou  klenbou.  Tato  rozepjatost  je  vlastní  i  Olympské 

generaci,  jak to vyjadřuje trojice Kronových synů, Poseidón, Hádés a Zeus. Výše jsme 

zmiňovali homérské podání, podle kterého Hádovi připadla losem vláda nad podsvětím, 

Poseidónovi  mořské  pláně  a  Diovi  nebeská  klenba  (Il.  XV,  187-193).  Hádés  je  tedy 

jednoznačně spjat s podsvětními útrobami Země, s temnotou a absencí vidění, které zde 

trvale vládnou. Poseidón jakožto božstvo moří stojí na rozhraní mezi nebeským povrchem 

a  podsvětím  –  již  jsme  viděli,  jaká  blízkost  panuje  mezi  podsvětními  hlubinami  a 

hlubokým mořem a Poseidón sám je označován za toho, kdo vybudoval podsvětní títánské 

vězení (Theog. 733) a za Briarea, nejzdatnějšího se Storukých, podsvětních strážců Títánů, 

provdal vlastní dceru (Theog. 818).58 Zemský povrch, včetně nejvyšších hor a vrcholku 

Olympu, náleží ovšem veškerým nesmrtelným bohům stejným dílem – zde se jejich sféry 

vlivu  a  jejich  specifické  požadavky  střetávají.  Poslední  ze  tří  bratrů  a  nejvyšší  z 

Olympských bohů, nový světový suverén Zeus je pak tím, pod jehož vládu připadla samo 

nejvyšší nebe. Do jeho bezprostřední působnosti tak patří veškeré nebeské jevy, zejména 

pak  bouře,  hromy a  blesky,  ale  též  oblaka  a  déšť.59 Zatímco  Slunce  (spolu  s  dalšími 

nebeskými tělesy) je božstvem, které na Nebe pravidelně vystupuje a po něm se pohybuje, 

Zeus je tím, kdo jej  ovládá svou světovládnou mocí. V tomto smyslu tedy právě Zeus, 

nejvyšší  z  Olympanů,  vyjadřuje  ono  "napínaní"  Olympské  generace  směrem  vzhůru, 

směřování směrem k Nebi, které jiným způsobem artikuluje též umístění poslední božské 

generace jako celku právě na vrcholek hory Olympu.

Olympos  je  takto  určen  jako  místo  božské  vlády a  jako  takový je  vzhledem k 

identitě Olympské božské konstitutivní. Papyrus Derveni pak dokládá, že již ve velmi staré 

57 Richir 1996, s. 335
58 Také vazba Poseidóna na zemětřesení, jak ji vyjadřuje i jeho typické přízvisko Zemětřas (Ἐννοσίγαιος) 

vyjadřuje podle Kerényiho výkladu chtonický aspekt tohoto božstva, viz Kerényi 1996.
59 Mnohotvárným  aspektům  Dia,  které  z  něj  činí  boha  počasí,  věnuje  Cook  celý  jeden  svazek  své 

monumentální monografie o nejvyšším z bohů, viz Cook 1914-1940.
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době existovaly tendence směřující ke ztotožnění Olympu s Nebem, což nás bezprostředně 

upomíná na Hésiodovo situování sídla bohů nejprve na Olymp, poté na samo Nebe. Autor 

textu na papyru se nicméně proti takovému směšování či zaměňování ohrazuje. Nejprve 

ocituje z Orfeovy básně verš "takže povládne na krásném sídle sněžného Olympu" (ὡς 

ἄρξ[ηι κα]τὰ καλὸν ἕδος νιφόεντος Ὀλύμπου, col. XII), aby vzápětí polemicky připojil, že 

"ti,  kdo se domnívají,  že Olympos je totéž co Nebe, se mýlí" (col. XII).  Připojena je i 

pozoruhodná argumentace: zatímco Nebe je široké (εὐρύς), Olympos je dlouhý (μακρός) a 

není-li  možné  zaměňovat  tato  dvě  určení,  není  možné  zaměňovat  ani  jejich  nositele. 

"Dlouhý" Olympos spíše než k  prostorové rozlehlosti nebeské klenby odkazuje k času, 

který taktéž nikdy nenazýváme "širokým", ale vždy jen "dlouhým" (col. XII). 

3.1.2. Hory: Lykaion
Jak  jsme  viděli,  hory  přestavují  diferenciaci  zemského  povrchu  následující 

bezprostředně po zrození Nebe a předcházející vzniku hlubokého moře (Theog. 129-130). 

Jak jsme již zmiňovali, v horách často nacházíme významná posvátná místa – místa kultu, 

spjatá  skrze  svou   polohou  s  uctíváním  konkrétních  bohů.  Samotné  nejvyšší  horské 

vrcholy, otevřené aitherickému jasu nebe, jsou často výsostně spjaté s Diem – jako příklady 

uveďme namátkově  třeba  horu  Lykaion  ležící  v  samém srdci  Arkádie,  Attaviros,  totiž 

nejvyšší  horu  na  ostrově  Rhodu,  anebo  Ídu,  zvlášť  posvátnou  horu  Diova  narození  v 

mohutném horském masivu uprostřed Kréty. Naproti tomu horské svahy, často srázné a s 

výjimečným otevřeným výhledem do krajiny představují často místa spjatá s Apollónem – 

uveďme  alespoň  dva  význačné  modelové  příklady,  rozsáhlou  svatyni  v  Delfách  pod 

Parnássem a osamělý horský chrám v arkadských Bassai, který je dodnes působivý nejen 

svým mimořádnou zachovalostí, ale především svou výjimečnou polohou. Nakolik hory 

představují divoký kraj, vzdálený ustavenému řádu lidského společenství, nakolik mohou 

být  spojeny také  s  řáděním mainád v rámci  orgiastického kultu  Dionýsova,  jak o tom 

svědčí  například  Eurípidovy  Bakchantky.  V  rozvíjení  této  problematiky  a  uvádění 

konkrétních příkladů horských svatyní a dalších horských kultických míst bychom mohli 

pokračovat téměř donekonečna. Na místo toho si nyní vezmeme jeden konkrétní příklad 

horského vrcholku a na něm si  předvedeme, jaké konkrétní  příběhy,  hodnoty a role  se 

mohou k horskému vrcholku vázat.
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Arkadskou  hora  Lykaion  Hésiodos  přímo  nikde  nezmiňuje.  Základní  pramen 

informací o mýtických příbězích a o kultu, které se k tomuto vrcholku váží, představuje až 

zdroj velmi pozdní – Pausaniás (VIII, 2, 37).60 Přesto v následujícím výkladu narazíme na 

některé  povědomé prvky.  Kult  Dia  na  hoře  Lykaiu  je  především úzce  spjat  se  starým 

arkadským vládcem Lykaónem. Příběh o cestě jeho dcery Kallistó na nebeskou klenbu v 

podobě Medvědice jsme sledovali výše, přičemž základním pramenem nám byl jeden z 

Hésiodových astronomických zlomků. Lykaónovo rozhodnutí uctívat na vrcholku hory Dia 

má však svůj mnohem starší základ.

Horu Lykaion v Arkádii  někteří nazývají také Olympem či Svatým vrcholem. Na 

východních svazích hory se totiž nachází území známé pod jménem Krétea – právě toto je 

podle Arkaďanů ona Kréta, kde byl malý Zeus v tajnosti přiveden na svět.  Bezprostřední 

okolí hory je také s narozením a péčí o malého Dia, zejména pokud jde o místní početné 

prameny, potůčky a říčky. Řeka Lymax, v níž se Rhea měla očistit po porodu Dia, se vlévá 

do Nedy, která nese jméno jedné z nymf, které o malého Dia pečovaly. Podobně je po další 

pečující nymfě pojmenován nevysychající pramen Hagnó přímo na svazích Lykaia. 

Právě s tímto pramenem je spjat magický rituál přivolávání oblaků a deště, jehož 

podobu uchovává Pausaniás: "Kdyby bylo dlouhou dobu sucho a semena v zemi i stromy 

usýchaly, tehdy se kněz Dia Lykaia pomodlí k pramenu, vykoná oběť podle předpisu a 

vhodí do vody dubovou ratolístku, jen však na hladinu, nikoli do hlubiny. Jakmile se voda 

zvíří, vystoupí pára podobná mlze, vkrátku se z mlhy vytvoří mrak, ten zase přivolá jiná 

oblaka a tak způsobí  Arkaďanům déšť." (VIII,  37) V širokém sedle  pod vrcholkem se 

nedaleka pramene Hagnó konaly na Diovu počest Lykajské hry – dodnes jsou zde patrné 

pozůstatky stadia a hippodromu, která na místě zmiňuje Pausaniás. 

Postoupíme-li  ještě  výše,  dostáváme se do posledního  mělkého sedla  těsně  pod 

samotným vrcholkem. Zde se nacházel pozoruhodný posvátný okresek, kam byl člověku 

pod  hrozbou  smrti  zapovězen  vstup.  Když  však  do  těchto  výjimečných  míst  pronikne 

například lovená zvěř,  lovec "spatří,  že nevydává stín" (VIII, 37). Zde má totiž Slunce 

vždycky  přímo  nad  svou  hlavou,  stejně  jako  je  tomu  v  egyptské  Syéně  za  letního 

slunovratu. Je možné, že právě toto je zapovězený Diův posvátný okrsek, do kterého podle 

Hésiodova  zlomku  nevědomky  pronikla  Kalliopé  a  odkud  Zeus  dívku  –  Medvědici 

zachránil před smrtí vyzvednutím na nebesa. Zde v sedle těsně pod vrcholkem, na jeho 

60 Pausaniovu Cestu po Řecku budeme citovat v překladu Heleny Businské (Businská 1974).
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východní  straně,  viděl  ještě  Pausaniás  stát  dva sloupy se zlatými  orly,  Diovými  ptáky, 

nahoře na vrcholcích – základy sloupů lze spatřit na místě ještě i dnes.

Pokud jde o samotný vrcholek hory, tvoří jej okrouhlá vyvýšenina, připomínající 

mohutnou  hliněnou  mohylu,  na  kterou  je  možné  vystoupit  a  "odkud  lze  přehlédnout 

většinu Peloponnésu" (VIII, 37). Tato vyvýšenina, to je vlastní ohňový oltář Lykaiského 

Dia. Jeho kult zde zavedl Lykaón, syn Pelasgův, který "pojmenoval Dia Lykajký a založil 

Lykajské  hry"  (VIII,  2).  Pausaniás  odmítá  popisovat,  jakým  způsobem  zde  byl  Zeus 

uctíván v době, kdy místo navštívil – spokojuje se se zbožným, stejně tak jako neurčitě 

tajuplným odkazem: "Jak tomu bylo vždy, tak nechť je tomu i nyní." (VIII, 37) Snad zde 

tedy  odkazuje  k  zakladatelskému  mýtu,  který  se  k  místnímu  kultu  váže  a  který  nám 

Pausaniás uchoval takto: "Lykáón přinášel k oltáři Dia Lykaia lidské mládě, obětoval je a 

krví zkrápěl oltář, při oběti se prý však proměnil v člověka ke vlka (lykos). Já sám věřím v 

tuto pověst, jednak ji vyprávějí Arkaďané odnepaměti, jednak se to zdá pravděpodobné. 

Tehdejší lidé přece byli příteli bohů a účastníky jejich hostin..." (VIII, 2) Podle tradice zde 

byl  vlčí  kult  udržován  i  po  Lykaónovi,  ovšem způsobem,  od  kterého  se  již  Pausaniás 

distancuje: "Říkají  totiž,  že se i  po Lykáonovi vždy někdo při oběti  Lykajskému Diovi 

proměnil z člověka ve vlka, neproměnil se však na celý život. Jestliže se jako vlk zdržel 

lidského masa, stane prý se po deseti letech z vlka opět člověkem, okusí-li však, zůstane 

zvířetem  navždy.  [...]  Kteří  lidé  rádi  naslouchají  mýtům,  snadno  sami  připojí  něco 

podivuhodného; a tak ublížili pravdivým vyprávěním, pomíchavše je s lživými výmysly." 

(VIII, 2.)

Všimněme si nejprve, že na tomto místě horského Diova kultu nacházíme při díle 

tytéž momenty,  kterých jsme si všímali výše při zkoumání lidské přirozenosti.  Lykáón, 

zakladatel  kultu,  je  situován  do  dávné  doby,  kdy  lidé  byli  v  bezprostředním  styku  s 

božstvím. Pausaniás do stejné doby situuje athénského Kerkopa – avšak zatímco Kerkops 

obětoval v Athénách Diovi koláče (VIII,2),  Lykáón v arkadských horách sáhl po oběti 

lidské. Cena za takovou oběť je však vysoká, skoro jako by se takovou obětí lidé od bohů 

oddělovali a vzdalovali až příliš – člověk obětující jinou lidskou bytost se proměňuje ve 

zvíře. Stejný motiv rozvíjí i návazná pozdější tradice, tentokrát výslovně v souvislosti s 

dietetikou: sníst lidské maso znamená stvrdit svou zvířeckost navždy. To koresponduje s 

hésiodovským pojetím, podle kterého lidi odděluje od zvířat Diem daný zákon, který jim 
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dovoluje  zabíjet  a  pojídat  pouze  živé  tvory  jiného  druhu,  protože  mezi  nimi  není 

spravedlnosti (Op. 276-279).

Pokud jde  o  místo  samo,  vytkněme nyní  množství  prvků,  které  zde  odkazují  k 

nebeské  vertikální  dynamice.  Jednak  je  to  sám  horský  vrcholek,  ze  kterého  je 

monumentální  výhled,  tento  efekt  je  dále  ještě  podtržen  zdůrazněn  vysokou  mohylou 

oltáře,  navíc  oltáře  ohňového – světlo  planoucího ohně bylo odsud nepochybně patrné 

široko daleko. Posvátný okresek, kde nic nevrhá stín, protože Slunce bez ohledu na dobu 

stojí přímo nahoře nad ním také vyjadřuje hodnoty jasu, záře a plné viditelnosti, které jsme 

již  výše  v  souvislosti  se  Sluncem a  jeho  místem na  nebeské  klenbě  sledovali.  Jiným 

způsobem je vazba na nebe a Diovu roli vládce nebeské klenby je patrná z magického 

užívání pramene Hagnó, s jehož pomocí Diovi kněží přivolávají oblaka a déšť. Vertikalitu 

přirozeně vlastnímu místu nakonec vyjadřují také (nejspíše pozdní) sloupy s diovskými 

orly na vrcholech.

Toto  výlučné  místo  však  není  izolovanou  jednotkou,  nýbrž  různými  způsoby 

komunikuje se svým okolím. Především samozřejmě prostřednictvím samotného výhledu, 

ale  také  skrze  síť  věcných  souvislostí.  Okolí  hory  představuje  skutečný  Diův  kraj, 

topografii  význačných  momentů  spojených  s  jeho  narozením  a  vyrůstáním.  V 

bezprostřední blízkosti vrcholu, konkrétně na horských svazích Lykaia, se nacházela také 

svatyně Panova a Apollónova. V tomto kontextu je však významný také areál pro konání 

Lykajských her v sedle pod vrcholem – v menším měřítku sdílí rozsáhlý výhled do úrodné 

nížiny  pod horskými  svahy a  díky své  lokalizaci  "na  půli  cesty"  mezi  ní  a  vrcholem 

zaujímá  ideální  komunikační  polohu  mezi  posvátným  a  každodenním,  mezi  svatým 

vrcholem a rozlehlou širou nížinou, kde s vysokými horami na horizontu žijí svůj život 

lidské bytosti. 

3.1.3. Hory a pohled shůry
S umístěním nejvyššího z bohů do výše souvisí také to, že Hésiodos hovoří o Diově 

oku, které všechno vidí a všechno zná (πάντα ἰδὼν Διὸς ὀφθαλμὸς καὶ πάντα νοήσας, Op. 

267), ba shlíží i do lidských obcí a není mu skryto (ἐπιδέρκεται, οὐδέ ἑ λήθει, Op. 268) ani 

to, zda v jejich nitru vládne spravedlnost či nikoli. Zvlášť pěkné příklady lokalizace božství 

do  výše  spojené  s  vynikající  viditelností,  přehlédnutelností  rozsáhlého  povrchu  a 

uchopitelností toho, co se na něm děje, nabízí Homér. Zde opakovaně nacházíme vyjádření 
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o bohu,  který  je  situován na  vysoké  hoře,  odkud shlíží  na  smrtelníky a  bezprostředně 

nahlíží, co se mezi bojujícími stranami právě odehrává. Tak Zeus stranou ostatních bohů 

shlíží na trójské město, achájské lodě, zářící zbraně i smrtelníky, kteří se vzájemně pobíjejí 

(Il. XI, 80-83). Na jiném místě je pak toto Diovo přehlížení situace výslovně spjato se 

situováním Diova oka na horském vrcholku (ἐν κορυφῇσι,  Il.  VIII, 51). Podobně může 

takto shlížet  na bitevní pláň i  Poseidón z nejvyššího vrcholku ostrova Samu (ὑψοῦ ἐπ' 

ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου,  Il.  XIII,  12).  Poseidón ovšem nevidí  pouze Tróadu, ale na 

dohled  má  i  krétskou  Ídu,  Diův  vrcholek  –  jasný  poukaz  na  Diovo  bdící  oko  a  jeho 

nezrušitelně suverénní postavení. 

Purves  hovoří  v  tomto  kontextu  o  synoptickém  pohledu,  kterým  se  Íliada 

vyznačuje.  Jde o přehlížení  z  výšky,  které  dokáže jediným pohledem zachytit  rozsáhlý 

prostor.61 Před božským zrakem se takto rozvíjí celek skutečnosti ve svých komplexních 

vztazích, rozvinutý do širé plochy a přístupný takto jednotnému synchronnímu uchopení, 

jednotnému náhledu. Purves přitom kromě výše popsaných momentů božího shlížení na 

lidské  dění  upozorňuje  také  na  další  příklady  synoptického  náhledu,  které  v  Íladě 

nacházíme  –  vrcholnou  podobou  synoptického  zachycení  prostoru  je  zejména  slavný 

Achilleův  štít,  kde  je  božským  uměním  na  jediném  štítu  zobrazen  provázaný  celek 

strukturovaného kosmu (Il. XVIII, 478 ff.). Tento způsob básnické konstituce prostoru pak 

odlišuje od způsobu, který nacházíme v  Odyssei. Zde již nejde o synoptické, synchronní 

uchopení prostoru naráz, ale o postupné rozvíjení prostoru na základě Odysseova putování. 

Jde  o  diachronní  a  tedy bytostně  dynamické  uchopení  prostoru.  Všimněme si  také,  že 

Odysseus  není  umístěn  mimo vlastní  dění,  tedy nad  ním,  na  vysoké  hoře,  která  jasně 

vyjadřuje odstup a distanci, nýbrž je vhozen doslova přímo do víru událostí, je v těsném a 

tělesném kontaktu s mořem, které s ním smýká v souladu s vůlí Poseidónovou. Zaujetí 

distance je to, oč Odysseus teprve usiluje – pro něho trójské události, které u Fajáků již s 

odstupem líčí Múzami poučený pěvec, ještě neskončily.62

Tato úvaha je zajímavá nejen proto, že zde nacházíme novou rovinu významů, která 

může dále obohatit diferenci mezi Mořem a horami, dvěma způsoby, jimiž u Hésioda Země 

diferencuje  svůj  povrch.  Purvesova  úvaha  (zaměřená  ovšem čistě  na  analýzu  literární 

konstituce  prostoru)  také  rozlišuje  na  základě  odlišné  "prostorové"  narativní  strategie 

61 Purves 2010
62 Srv. též de Certeau 1996: "Texty [...] procházejí různými místy a organizují je, vybírají je a vzájemně je 

spojují, vytvářejí z nich určitá uskupení a itineráře. Jsou to jakési cesty v prostoru. V této souvislosti mají  
narativní struktury hodnotu prostorových syntaxí." s. 77 (použitá kurzíva je naše vlastní)
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Íliady a  Odysseie dvojí  možnou  danost  prostoru:  synchronní  danost  vlastní  z  výšky 

shlížejícímu, neúčastnému a nehybnému pozorovateli, který prostor rozvrhuje v jeho celku 

svým pohledem, a diachronní danost vlastní tomu, kdo se v prostoru přímo pohybuje, či 

přesněji kdo prostor rozvrhuje postupně v jeho jednotlivých momentech svým vlastním 

pohybem. Jde o rozdíl, který je dobře znám současným kognitivním vědám. Pokud je mi 

známo, Lindeová a Labov jsou v této oblasti první, kdo při zkoumání způsobů, jakými 

obyvatelé  New  Yorku  popisují  své  byty,  dojdou  k  rozlišení  dvou  základních  typů 

prostorového popisu, které nazývají "mapa" a "cesta".63 De Certeau, který se této distinkce 

chápe a dále ji rozvádí, výstižně shrnuje rozdíl: "Popis osciluje v rámci určité alternativy: 

buď vidět (to je znalost určitého řádu míst), nebo jíti (to jsou akce umisťující do prostoru). 

Buď  poskytuje  obraz [...],  nebo  řídí  pohyby."64 De  Certeau  také  upozorňuje,  že  tato 

problematika se týká rozdílů a vztahů "mezi itinerářem (diskursivní sérií operací) a mapou 

(totalizujícím zploštěním pozorování), tj. mezi dvěma symbolickými a antropologickými 

jazyky prostoru. Dvěma póly zkušenosti."65 

Vztáhneme-li nyní tyto úvahy zpět k archaickému myšlení, vidíme, že "mapa" a 

"cesta"  odpovídají  dvojímu  odlišnému  zachycení  prostoru  v  Íliadě a  Odyssei,  ale 

odpovídají také dvojí zkušenosti s prostorem: jakožto "mapa" se prostor dává skrze pohled 

z výšky, například z horských vrcholků, jako "cesta" skrze pohyb po zemském povrchu, 

například  po  moři,  které  umožňuje  zdůraznit  bezprostřední,  tělesný  kontakt  s  médiem 

pohybu  a  zároveň  aspekt  "vydanosti",  absence  distance,  kterým  se  toto  rozvrhování 

vyznačuje. Významný je však z tohoto hlediska i další vývoj archaického myšlení, zejména 

v podobách, jaké na sebe bere v Iónii. Vztah k prostoru typu "mapa", vyjádřený o Homéra 

ještě symbolickým topografickým zobrazením světa na Achilleově štítu, které vyhotovuje 

bůh, vyústí jen o něco později v lidskou tvorbu prvních skutečných map. Člověk tvořící 

mapu se situuje do výšin náležejících zprvu jen bohům a jako by spolu s touto situovaností 

a distancí doufal dosáhnout i božského pohledu na svět. Již nejstarší mapa, připisovaná 

Anaximandrovi,66 má ambici obsáhnout celek zemského povrchu – ba možná, podle zdrojů 

hovořících o modelu nebeské sféry,67 vůbec celek univerza. Vyjádřením druhého způsobu 

63 Linde, Labov 1975
64 De Certeau 1996, s. 82. Zde jsou citovány také další práce z kognitivních věd, které k této distinkci 

dospívají, případně ji dále zkoumají a využívají. 
65 De Certeau 1996, s. 83
66 Jak  upozorňuje  Kočandrle  2010,  je  signifikantní  že  k  Anaximandrovi  se  v  tomto  smyslu  hlásí  sami 

zeměpisci, viz DK 12 A6 (Agamthémeros a Strabón).
67 DK 12 A1, podle Diogéna Lartia. 
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vztahu k prostoru, jehož prototypem je Odysseovo putování a vypravování o tom, co na 

svých cestách zažil, je líčení cesty, včetně míst, která člověk na svých cestách poznal – 

právě takový postup nacházíme ve vrcholné podobě u Hérodota.  Není  snad tedy příliš 

přehnané  říci,  že  dva  základní  představené  způsoby rozvržení  prostoru  nacházejí  již  v 

archaické době také svá vlastní typická vyjádření: obraz a výklad, zobrazení a text. 

3.2. Nebe a aithér
Nyní se podíváme na další vertikální diferenciaci, a sice na vztah mezi nebem a 

aithérem.  Aithér je totiž  také nedělitelně spjat  s  výškou náležející  olympských bohům, 

zejména  Diovi  –  podle  Hésiodova  velmi  tradičního  vyjádření  je  Zeus  "Kronovec  na 

vysokém trůnu,  přebývající  v  aithéru"  (Κρονίδης  ὑψίζυγος,  αἰθέρι  ναίων,  Op.  18).  Při 

výkladu  genetické  linie  Chaosu  jsme  viděli,  že  tvoří  protipól  Erebu:  jako  je  Erebos 

označením temnoty podsvětní hlubiny, tak je Aithér označením jasu a trasparence, kterými 

se vyznačuje veliká výška (Theog. 123-124). Nyní se na tuto specifickou božskou mocnost 

podíváme blíže, protože nám pomůže předvést, že vertikalita archaického řeckého světa se 

nespokojuje  s  neurčitým  odkazem  na  jakési  ultimátní  nahoře,  nýbrž  že  je  ještě  dále 

diferencovaná  a  má  spíše  podobu  vertikální  škály,  která  je  plynulým  prodloužením 

podsvětní prostorové diferenciace. 

Ponecháme-li stranou výše uvedené pasáže o zrození Aithéru jako protipólu Erebu 

a o umístění Diova oltáře, u Hésioda již žádnou další zmínku o  aithéru nenachazíme.68 

Určitou výjimku může představovat jen pasáž, které jsme se již věnovali v souvislosti s rolí 

chaosu a kde se líčí následky boje Títánů a Olympanů na svět (Theog.  697). Básnický 

obraz zde sugeruje zápas, který zasahuje svět v jeho celku a který hrozí rozvrátit veškerou 

pevnost kosmického řádu. Ohromný požár zachvátí celou zemi, vře moře i proud Ókeanu, 

mocný plamen sahá až k aéru a žár zasahuje i chaos. Westova konjektura, která zaměňuje 

aithér za  aér, tedy vzduch (verze  všech dochovaných rukopisů) chápe  aithér jako horní 

prostorovou mez světa a doplňuje se s pochopením chaosu jako jeho opačného, spodního 

okraje. Smysl pasáže je pak takový, že boj zasahuje celý svět, od jedné jeho prostorové 

meze ke druhé. Takové čtení je jistě pěkné, ale nedomnívám se, že je nezbytné: uvedený 

obraz může mínit prostě jen tolik, že boj prostupuje jak to, co je nad zemí, totiž vzduch,69 

68 Pro přesnost a úplnost uveďme ještě jeden papyrový zlomek, snad z hésiodovského Katalogu žen, kde je 
dochováno spojení  "skrz neplodný  aithér"  (διά τ'αἰθέρος ἀτρυγέτοιο,  P.Oxy.  XI,  1358, fr.  2  col.  I)  - 
bohužel prakticky bez kontextu. 

69 Konrádová upozorňuje na přízvisko Tartraru, který je označen jako šerý (ἠερόεις,  Theog. 119) a odsud 
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tak to, co se nachází pod ní, totiž chaos. Kosmické rozměry zápasu doplňuje pak v každém 

případě hned následující příměr, podle kterého následky boje připomínají stav, kdy Země 

přestane pevně stát a propadá se dolů, stejně jako se shůry řítí Nebe. Zavedení aithéru do 

této pasáže má tedy daleko k samozřejmosti a rozhodně se nejedná o místo, které by nám 

mohlo pomoci pochopit, co pro Hésioda aithér znamená. Westova konjektura je naopak na 

určitém (a dodejme že velmi běžném) pochopení aithéru přímo založena, a sice chápe jej 

jako nejvyšší horní mez světa, v podstatě totožnou s nebesy. Bližší pohled na význam, jaký 

nesl  aithér v archaické epice,  však může přinést  homérská tradice.  Domnívám se, že s 

oporou v těchto textech je možné ukázat, že  aithér je sice spjat s výškou, ale že přesto 

nespadá jednoduše vjedno s krajní horní mezí univerza, totiž s nebem.

Zeus je u Homéra stejně jako u Hésioda označován jako ten, kdo přebývá v aithéru 

(αἰθέρι ναίων).70 Aithér také bývá u Homéra nazýván "božský".71 V nám již dobře známé 

pasáži o rozdělování božský údělů Poseidón říká, že zatímco on sám získal údělem moře, 

Hádovi  připadla  mlžnatá  temnotu  a  Diovi  pak  široké  nebe  v  aithéru a  mezi  oblaky 

(οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι, Il. V, 192). Aithér jmenován v jedné řadě s nebem 

a s Diovým suverénním údělem, ale působí spíše jako jakési prostředí, které nebe a oblaka 

obklopuje.  Již  jsme také  viděli,  že  v  případě  podobných  vyjádření  je  třeba  opatrnosti, 

pokud jde o lokalizaci Dia – že Nebe v aithéru ovládá, neznamená, že na něm sídlí. Jinde 

nacházíme homérské přirovnání víru zmateného trójského ústupu k bouřkovému mračnu, 

které "z Olympu vystupuje na nebe" (ἀπ' Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω), "když 

Zeus z božského aithéru vysílá bouři" (αἰθέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ, Il. XVI, 

364-365). Zdá se zde tedy spíše vystupovat obraz, podle kterého je aithér prostředí jasu a 

transparence,  do  kterého  zdola  zasahuje  horský  vrcholek  Olympu  a  shora  je  v  něm 

položena nebeská klenba. Zeus sídlící na Olympu je takto umístěný do  aithéru a odsud 

ovládá nebeskou klenbu, když ji například halí bouřkovými mračny. 

I jinde nacházíme u Homéra celou řadu míst, kde je zjevné, že básník nebe a aithér 

odlišuje, a to v tom smyslu, že nebe je to, co se nachází ještě výš než  aithér. Typické a 

časté vyjádření, že silný hlas hrdiny, ryk válečné vřavy nebo lesk zbroje dosahuje až k 

aithéru,72 nachází své významné doplnění v případech, kdy se lesk celého vojska nesl "skrz 

dovozuje, že v rukopisném čtení by oba výrazy, aér i chaos, odkazovaly k podsvětí. Výše jsem ukazovali, 
že  aér je  primárně  při  zemi  položenou,  pohledu  zastírající  vrstvou  vzduchu  a  že  jeho  situování  do 
podsvětí není na tomto místě nutné. 

70 Il. II, 412, Il. IV, 166, Od. XV, 523
71 Např. Od. XIX, 540, h. Cer. 80.
72 Il. XV, 686, Il. XVII, 20, Il. XIX, 379, Il. XIII, 837
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aithér až k nebi" (δι' αἰθέρος οὐρανὸν ἷκε,  Il. II, 458) nebo kdy proniká "skrz neplodný 

aithér až  k  nebi"  (οὐρανὸν  ἷκε  δι'  αἰθέρος  ἀτρυγέτοιο,  Il. XVII,  425)  řev  válečníků. 

Opačný směr pohybu při  stejném prostorovém významu vyjadřuje přirovnání Athény k 

sokolovi, který se snáší strmě "dolů s nebe skrz aithér" (οὐρανοῦ [...] δι' αἰθέρος, Il. XIX, 

351).  Aithér sám  se  přitom  nachází  nad  oblastí  běžného  vzduchu,  a  to,  jak  jsme  již 

naznačovali, zhruba nad vrcholky hor. Tak například básník tvrdí, že nejvyšší jedle na Ídě, 

krétské hoře Diova narození, "sahá skrz vzduch až k aithéru" (δι' ἠέρος αἰθέρ' ἵκανεν, Il. 

XIV, 288). Ve hře je zde přitom nepochybně i symbolický význam: právě vysoká hora Ída 

je místem, které umožnilo povýšení nejmladšího syna, ukrývaného hluboko v jeskyni, na 

nejvyššího z bohů – i v tomto obraze tedy nacházíme napjatost Olympanů směrem k Nebi.

Pokud  tato  vyjádření  spojíme  v  jednotný  obraz,  nacházíme  zde  vyjádřenou 

představu o pohybu skrz vzduch do  aithéru a skrze  aithér až k nebi.73 Takto získáváme 

vertikální prostorovou škálu, která je zdola nahoru orientovaná na stupních země – vzduch 

– aithér – nebe, přičemž horské vrcholky (minimálně ty význačné a svaté, jako Ída nebo 

Olympos), se zdvihají od zemského povrchu a prolamují se skrz vzduch až do aithéru. 

Zatímco nebe zde tedy vystupuje jako horní krajní mez (na které podle citovaného 

homérského  přirovnání  dochází  k  určitým meteorologickým jevům),  aithér pak  kromě 

svého položení pod nebem nese také atributy jasnosti, čistoty a dokonalé transparence. Jde 

o prostředí,  které je výjimečně dobře prostupné pro pohled74 a pro zvuk,75 ale také jím 

hladce prochází například Athénou seslaný vítr76 nebo přímo bohyně sama.77 Provázanost 

výše naznačené vertikální diferenciace s hodnotami jasnosti, zřetelnosti a viditelnosti hraje 

ústřední roli také v dalším vysoce komplexním homérském přirovnání. Trójané, slavící v 

noci kolem tisíce ohňů svou vítěznou bitvu, jsou obklopeni jasem, který básníka upomíná 

na tuto situaci: Když na nebi září kolem jasné luny hvězdy (ὡς δ' ὅτ' ἐν οὐρανῷ ἄστρα 

φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην | φαίνετ' ἀριπρεπέα,  Il. VIII, 555-556) a  aithér je zcela bezvětrný 

(νήνεμος αἰθήρ,  Il. VIII,  556), zjeví se pohledu rázem srázy hor, horské strže i vysoké 

vrcholky. Tehdy zpod nebes tryská nevýslovný aithér (οὐρανόθεν δ' ἄρ' ὑπερράγη ἄσπετος 

73 Vzhledem k těmto vyjádřením lze těžko souhlasit s tvrzením  Liddell, Scott  1996, že u Homéra ještě 
vzduch (ἀήρ) nepředstavuje níže položenou  vzdušnou pod  aithérem,  ale pouze blíže nelokalizovanou 
mlhu či opar.

74 Il. II, 458, h. Cer. 70
75 Il. XVII, 425, h. Cer. 67
76 Od. XV, 293, podobně i h. Ap. 434.
77 Il. XIX, 351
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αἰθήρ,  Il. VIII, 558), hvězdy všechny jsou vidět a pastýři, střežící v horách svá stáda, se 

radují v srdci (Il. VIII, 555-559)."78

78 Velmi podobná vyjádření nacházíme ještě v jednom podobném přirovnání, viz Il. XVI, 297 ff.
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Závěr

Závěr

1. Kosmogonické diference
Pokusili jsme se systematicky zrekonstruovat průběh kosmogonického procesu v 

Hésiodově  Theogonii.  Věnovali  jsme se dynamice tohoto dění z hlediska Erota jakožto 

základního hybného momentu, ale také z hlediska nástupnického mýtu, který představuje 

kosmogonický pohyb jako proces postupného ustavování Diovy vlády nad světem. Toto 

ustavování celku světového řádu jsme však vykládali především jako  postupné ustavování 

světa ve smyslu diferencovaného prostorového celku. Viděli jsme, že řada entit hraje roli 

jak v příběhu o proměně světového řádu,  tak v procesu konstituce prostorového celku 

univerza.  Z  uvedeného  je  snad  dostatečně  jasně  patrné,  že  prostor  archaického  světa 

nepředstavuje  jakousi  hodnotově  neutrální,  homogenní  prázdnou  mřížku,  nýbrž  že  je 

heteregonenní a plnou strukturou – prostor je rozvržením jednotlivých kosmických míst, 

což  jsou  pozitivní  božské  entity.  Tato  struktura  je  ovšem  dynamická  a  v  této  její 

dynamičnosti jsme se jí také pokoušeli sledovat. Primárním pohybem konstitutivním pro 

prostorovou strukturu je pohyb diferenciace – pohyb vymezování a zurčiťování.

Jednotlivé vznikající kosmické konstituenty se diferencují vůči sobě navzájem, ale 

také vnitřně – dochází k rozrůzňování jednotlivých prvků prostorové struktury světa. Jde 

přitom o dva spojité aspekty – vést mezi nimi striktní dělící čáru není možné. Viděli jsme 

například, že hory představují diferenciaci povrchu těla Země a v dalším kosmogonickém 

procesu jim nenáleží žádná autonomní role. Naproti tomu Moře, Pontos, je diferenciací 

povrchu těla Země, ale zároveň také svébytným aktérem dalšího kosmogonického dění – 

plodí další potomstvo, některé přímo se Zemí, a v tomto smyslu se tedy jedná o entitu od 

Země odlišnou. Ještě více k pólu samostatnosti míří poslední zbývající potomek samotné 

Země,  Úranos  neboli  Nebe,  které  již  není  možné pojímat  jako diferenciaci  těla  Země, 

nýbrž jedná se čistě o samostatnou kosmickou entitu. Krajním případem diferenciace dvou 

os sebe odlišných entit je pak vztah mezi Zemí a Chaosem – Země ve smyslu pevného 

základu  světa  se  vymezuje  vůči  naprosté  neurčitosti  a  nevymezenosti  Chaosu.  Tyto 

diference poté mohou nabývat tří základních prostorových podob.

Jak jsme viděli,  první ve vlastním smyslu prostorovou diferencí je rozrůzňování 

vnitřku a vnějšku, které je vlastní Zemi, jež vyvstala jako protipól Chaosu. Země se nyní 

dále  vnitřní  diferencuje  na  vnější,  otevřený zemský  povrch  a  skryté,  hluboké podsvětí 

193



Závěr

nitro. Druhým typem diferenciace je diferenciace vertikální, která z této první organicky 

vyrůstá.  Podsvětní Tartaros je hlubinou Země a také se nachází hluboko pod zemským 

povrchem. Vzniká zde tedy diference mezi tím, co se nachází dole, a tím, co se nachází 

výš. Návazným třetím typem je horizontální diferenciace, kterou je rozrůzňován především 

zemský  povrch.  Diferenciace  zemského  povrchu  na  Moře  a  hory  přitom  není  vůči 

vertikální diferenciaci mimoběžná – zatímco hluboké moře odkazuje k podsvětí, vysoké 

hory míří vzhůru, ke nebeské klenbě. Vznik Nebe totiž představuje pokračování a završení 

vertikální kosmické diferenciace. 

2. Diferenční myšlení
Na základě výše uvedeného je možné pokusit se postoupit ještě o krok dál a učinit 

určité závěry ohledně archaického myšlení jako takového – zamyslet se nad tím, o jaký typ 

specifický  myšlení  se  jedná.  Jsem  si  vědoma,  že  následující  tvrzení  jsou  vysoce 

spekulativní.  Při  pokusu  zasadit  archaické  myšlení  do  historického  kontextu  vývoje 

řeckého myšlení i do systematického kontextu možných typů myšlení zacházíme podstatně 

dál, než nám to úzká půda zkoumání hésiodovské kosmogonie dovoluje. Snad však mohou 

mít  úvahy svou cenu jakožto  pokus,  jakkoli  nutně nedostatečný,  odpovědět  na otázku, 

kterou jsme si kladli v úvodu této práce – jaká je relevance starého řeckého myšlení pro 

současnou filosofii? Dále načrtnuté schéma je ryze hypotetické – dobře ví o své rigiditě a 

předem se upozorňuje na meze své doslovné použitelnosti.  V žádném případě pak není 

míněno jako jakési univerzální dělidlo, které by bylo lze aplikovat na jakýkoli řecký text, 

či jako univerzální orientátor ve spleti veškerého možného myšlení.

Na  základě  provedených  analýz  se  domnívám,  že  archaické  řecké  myšlení  je 

myšlení  strukturální  či  diferenční.  Diferencí  přitom  rozumíme  kontinuální  škálu 

orientovanou  dvěma  základními  protilehlými  směry  –  například  vertikální  prostorovou 

škálu vysokého a nízkého. Z kontinuální povahy škály vyplývá, že každá jednotlivá část 

škály je opět škálou a podržuje si i  dvojí směrovou orientovanost – tak jsme například 

viděli, že vertikální diference je vlastní podsvětí a zemskému povrchu, ale také Zemi jako 

celku a Nebi. Viděli jsme, že diference, se kterými pracuje Hésiodos, vyznačují přitom tyto 

základní směry také za pomoci krajních pólů, které vyjadřují směrovou hodnotu v nejvyšší 

míře  a  diferenci  určují  jakožto  omezenou.  Tak  jsme  viděli,  že  podsvětí  je  dále 

diferencováno takovým způsobem, že uvnitř obsahuje zející jícen chasmatu jako ultimátní 
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kosmické  "dole",  a  vertikální  diferenciace  zemského  povrchu  nachází  své  završení  ve 

vzniku nebeské klenby, která je nejvyšší, svrchní mezí univerza.

Je  představitelné,  aby  kromě  těchto  peiratických  diferencí  existovalo  i  myšlení 

schopné pracovat  v  rámci  diferencí  apeiratických,  tedy v rámci  škál,  které  nemají  své 

krajní póly a mohou se tedy – alespoň teoreticky, rozevírat v obou směrech stále dál, až do 

nekonečna?  Domnívám se,  že  právě  tento  typ  myšlení  bude  archaické  řecké  myšlení 

rozvíjet  v  pozdější  tradici  a  to  zejména v případě iónských myslitelů  fysis,  které  ještě 

pozdější  tradice označí  jako první  filosofy.  Kosmické diference,  které  jsme sledovali  u 

Hésioda,  jsou  v  obou  směrech  uzavřené  krajními  póly  význačných  kosmických 

konstituentů, které vznikají, ale jsou bez zániku. Naproti tomu iónští myslitelné začnou 

zkoumat diference vlastní dění neustále probíhajícímu uvnitř světa, dění vzniku a zániku. 

Chladné a teplé, vlhké a suché1 – tyto diference jsou apeiratické, konstituují se ma škálách 

bez vymezených krajních pólů a tedy platí, že z každého místa se diference rozevírá v obou 

směrech. Dodejme ještě,  že apeiratická diference je neuzavřená a "nekonečná", to však 

neznamená, že by byla zcela prosta jakékoli určitosti – není sice omezena svými krajními 

póly, ale zůstává vymezována či určována právě protilehlými  směry, tedy orientovanými 

možnostmi pohybu, jež diferenci ustavují.2 

Zastavme se ještě krátce u statutu krajních pólů diference. U Hésioda jsme viděli, 

že tyto póly jsou součástí diferenční škály, nestojí mimo ni. Tak například chasma je sice 

nejnižší  částí  podsvětí,  ale  nad  ním vyrůstají  vzhůru  kořeny země a  moře,  tedy i  zde 

najdeme odkaz k tomu, co se nachází výše. Naopak nebeská klenba, nejvyšší mez světa, je, 

jak jsme viděli, ve udržována z podsvětí, výkonem Atlanta, který ji v její výši drží. Tyto 

póly  tedy  kosmické  meze  vyjadřují  jakými  limitativním  odkazováním;  protože  jsou 

součástí  diferenční  škály,  samy  vykazují  diferenční  povahu,  poukazují  (jakkoli 

asymetricky)  oběma  směry.  Můžeme  tedy  poněkud  nepřesně  říci,  že  Nebe  je  takto 

"kontaminováno" i opačným kosmickým pólem, stejně jako podsvětní chasma.

Kdybychom se nyní  odvážili  vést  tuto úvahu ještě  dále,  za  hranice archaického 

myšlení,  mohli  bychom  se  zeptat,  zda  je  představitelné  i  myšlení,  které  krajní  póly 

diferencí "očistí od jejich kontaminace", vyzdvihne je mimo škálu a učiní z nich čistě o 

sobě jsoucí meze v silném smyslu slova – jako kdybychom namísto Nebe dosadili samu 

1 Viz Lloyd 1992, který také podává přehled pramenů, kde se s těmito diferencemi pracuje. 
2 Tento přístup k iónskému myšlení se opírá o výklad Z. Kratochvíla, který nicméně, pokud je mi známo, 

nebyl v podobě takto obecných, systematizujících tezí nikde publikován. 
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výšku,  která  již  nepoukazuje  k  čemukoli  nízkému,  ale  jen  a  pouze  k  vysokému.  Toto 

osamostatnění jednoho směru diference a jemu příslušejícího pólu, převedení pohybu k 

pólu na princip tohoto pohybu, který stojí sám o sobě mimo diferenci pohybu a klidu, se 

pokusí  provést  Platón,  který  se  nahlédne  nutnost  výslovně  promýšlet  vztah  mezi 

diferencemi vlastními světskému dění a diferencemi, které jsou konstitutivní pro kosmický 

řád.  Protilehlé  směry  diferencí  nejsou  dostatečnou  zárukou  určitosti  ani  spolehlivou 

bariérou  proti  upadnutí  do  akosmické  apeiratičnosti.  Garant  smysluplného  řádu  je 

nahlédnut jako ontologicky odlišný od toho, co je teprve do tohoto řádu uváděno – a je 

tedy třeba pokoušet se myslet krajní póly jako o sobě jsoucí meze diferencí, které již samy 

nemají diferenční povahu.

S ještě větší mírou troufalosti se pak můžeme odvážit k tvrzení, že tento pohyb 

dovede  ještě  dále  Aristotelés,  když  takto  osamostatněné  meze  zcela  oddělí  od  jejich 

diferenčního původu a začne promýšlet jejich vztahy nikoli na pozadí kontinuálních škál, 

ale jakožto vztahy zcela nezávislých, diskrétních jednotek. Možná stojí u kořenů tohoto 

posunu  i  pozoruhodný  systém atomistický  –  již  Leukippos  a  Démokritos  myšlenkově 

operují s diskrétními jednotkami, které vykazují vztah protikladnosti, jsou oddělené ostrou, 

v principu přesně vymezitelnou hranicí a mají své vlastní bytí o sobě i mimo tuto dualitu 

protikladů – atomistické pojetí prázdna a atomů, nebytí a bytí, je v tomto smyslu skutečnou 

myšlenkovou revolucí. 

Ze  systematického  hlediska  tedy  ve  výsledku  získáváme  následující  celkové 

schéma. Můžeme od sebe odlišit poslední zmíněné substanciální či atomistické myšlení od 

strukturálního myšlení diferencí, které mohou být buď apeiratické, tedy neuzavřené, nebo 

peiratické, tedy uzavřené krajními póly. Tyto póly můžeme chápat jako součásti diferenční 

škály, tedy odkazující vždy i k pólu opačnému, nebo se je můžeme pokusit z této škály 

vyjmout  a  promýšlet  je  bez  těchto  odkazů  ve  formě  osamostatněných  mezí.  Zatímco 

dynamika vlastní  substanciálnímu  myšlení  spočívá  především  v  usouvztažňování 

diskrétních  jednotek  a  ve  vytváření  jejich  hierarchizovaných  soustav,  dynamika 

diferenčního myšlení spočívá především v pohybu po směrech kontinuální diferenční škály 

a v přecházení mezi škálami vyššího a nižšího řádu, jako když je například diference mezi 

zemským povrchem a podsvětím zahrnuta do vyšší diference mezi Zemí a Nebem. 
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3. Prostor mýtu a filosofie
J.-P. Vernant je obhájcem "revolučního" pojetí vzniku filosofie v opozici k myšlení 

mýtu:  "Navzdory  [...]  analogiím  a  souzvukům  není  mezi  mýtem  a  filosofií  skutečné 

kontinuity."3 Jako iónskou novinku chápe  Vernant  vůbec  uchopení  prostoru:  "Míléťané 

umisťují  řád  světa  do  prostoru;  představují  si  uspořádání  světa,  polohy,  vzdálenosti, 

rozměry a pohyb hvězd podle geometrického schématu. [...] Tato geometrie přirozeného 

světa s sebou nese hlubokou proměnu kosmologických perspektiv:  vzniká nový způsob 

myšlení, nový vysvětlovací systém, k němuž nenacházíme v mýtu žádnou analogii."4 Toto 

tvrzení je možné dále precizovat. Onen nový geometrický prostor je podle Vernanta nově 

charakterizován  tím,  že  je  konstituovaný  symetricky,  čímž  se  má  lišit  od  prostoru 

mytického, který zná pouze hierarchické uspořádání: "I mytické myšlení zná okružnost a 

střed a  přisuzuje  jim určité  hodnoty.  Avšak náboženský obraz středu nezná symetrický 

prostor; naopak jako prostor je hierarchizovaný, skládá se z kosmických rovin, mezi nimiž 

střed umožňuje komunikaci."5 

Výklad  podaný v  této  práci  (stejně  jako  výše  načrtnutý  pokus  o  systematickou 

syntézu typů myšlení) vyjadřuje však přístup odlišný, který by se dal formulovat zhruba 

takto: mezi archaickým myšlením mýtu, jak ho vyjadřují díla starých básníků, a myšlením 

autorů,  kteří  budou  později  pochopeni  jako  první  filosofové,  není  ostrý  předěl,  ale 

organická návaznost.6 Myšlení těchto nejstarších filosofů vyrůstá z půdy mýtu, ze způsobu, 

jímž archaický člověk mýtu obývá svůj svět a jímž mu rozumí, a zároveň, myšlení mýtu, 

jak ho uchovávají díla starých básníků, rozvrhuje a připravuje možnosti,  jejichž využití 

bude  znamenat  krok  novým směrem,  krok  k  filosofii.  V tomto  smyslu  se  vyjadřuje  o 

vztahu  prostoru  mýtu  a  geometrie  například  Merleau-Ponty:  "Odmítli  jsme  chápat 

geometrický prostor jako imanentní prostoru mýtu a obecně podřizovat veškerou zkušenost 

absolutnímu vědomí, které tuto zkušenost umisťuje do celku pravdy. Takto pojatá jednota 

zkušenosti činí zcela nepochopitelnou její různorodost. Mytické vědomí představuje však 

otevřený horizont možných objektivací."7 Pozdější geometricky pojatý prostor představuje 

tedy specifické uchopení a rozvinutí možností, které rozvrhuje již mýtus.

3 Vernant 1993, s. 70. Vernant je ovšem jen jedním ze zastánců této pozice – jejím ještě starším, nicméně 
stále mimořádně vlivným proponentem, na kterého se ostatně Vernant sám odvolává, byl již Burnet, viz 
Burnet 1892.

4 Vernant 1993, s. 79
5 Vernant 1993, s. 84, pozn. 78
6 Jedním z nejvýznamnějších zastánců tohoto přístupu je Cornford, viz Cornofrd 1912 a Cornford 1952.
7 Merleau-Ponty 1945, s. 338
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Pokud  tuto  tezi  o  vyrůstání  geometrického  náhledu  a  obecně  filosofie  z  mýtu 

nepřijmeme, je třeba zodpovědět otázku po původu těchto novinek jiným způsobem. Kahn 

například  nabízí  nefalzifikovatelný  "výklad",  který  ve  skutečnosti  představuje  spíše 

rezignaci vůbec na možnost podat vysvětlení: Řekové se zkrátka v určitém historickém 

okamžiku  začali  rodit  jako  geometři.8 Vernantovo  vlastní  vysvětlení  je  podstatně 

zajímavější  –  filosofie  se  podle  něho  rodí  z  ducha  polis,  protože  "mezi  institučním 

prostorem lidského kosmu a fyzikálním prostorem je hluboce strukturální analogie".9 Jako 

hierarchickým  společnostem  mýtu  odpovídá  hierarchicky  konstituovaný  prostor  světa, 

symetricky uspořádané společnosti  polis odpovídá symetrický geometrický prostor, který 

je  rozvržen  kolem středu.  Proměna sociální  sféry takto  vedla  ke  zrodu  geometrického 

myšlení.10 Zdá se však, že takový přístup problém neřeší, nýbrž pouze o řád posouvá. Není 

tomu spíše tak, že nové uspořádání lidské života je nikoli příčinou, ale naopak důsledkem 

proměny v lidském přístupu ke světu a k místu člověka v něm? Ve skutečnosti však není 

přesné  ani  toto  převrácení  kauzálních  vztahů,  protože  vztah  mezi  porozuměním  a 

způsobem života  je kruhový:  člověk určitým způsobem rozumí sám sobě a světa  a  na 

základě tohoto porozumění žije a organizuje svůj život. Nové možnosti, které v průběhu 

lidského života i lidské historie vystupují, a realizace těchto možností proměňují ovšem 

posléze i lidské porozumění, postoj, který člověk k sobě a ke svému světu zaujímá. Tento 

hermeneutický přístup11 ovšem revoluční změny myšlení vůbec nezná – změna je vždy 

aktualizací,  zvýslovněním či  rozvedením toho,  co se v  předcházejícím stavu nachází  v 

podobě otevřené možnosti a tato změna pak přepisuje pole rozvržených možností dalšího 

vývoje – některé možnosti uzavírá a vylučuje, jiné naopak nově otevírá.

Vernantovy teze stojí na implicitním předpokladu, který se při detailním zkoumání 

mytického  prostoru  ukazuje  jako  neopodstatněný  –  na  předpokladu,  že  hierarchicky a 

centrálně  rozvržený  prostor  se  vylučují,  že  prostor  orientovaný  vertikálně  nemůže  být 

zároveň prostor orientovaný symetricky. Náš vlastní výklad si předsevzal předvést, že proti 

Vernantovu  tvrzení  iónští  myslitelé  fysis svět  do  prostoru  neumisťují  –  svět  již  od 

nejstarších  dob v  prostoru  je,  nebo přesněji  světový řád  je  již  pro  Hésioda  a  Homéra 

konstituován též v podobě prostorové struktury světa, kterou tito básníci ve svých dílech 

vyjadřují. Pokusili jsme se též předvést, že tento prostor je třeba analyzovat nikoli jakožto 

8 Kahn 1960, cituje též Vernant 1965.
9 Vernant 1993, s. 83
10 Tuto tezi dokládá a rozvíjí zejm. Vernant 1965.
11 Opíráme se zde zejména o analýzy rozumění M. Heideggera v Bytí a čase.
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statický, fixně daný celek, nýbrž jako dynamickou strukturu, ve které se procesy vertikální 

a horizontální  diferenciace nevylučují,  nýbrž doplňují.  Zkoumali  jsme různé role,  které 

hraje  v  mytickém prostoru střed,  a  zdá  se  být  zřejmé,  že tyto  role  nejsou bez dalšího 

redukovatelné na funkci středu jako převodníku mezi různými kosmickými rovinami. I v 

případě, že přistoupíme na statický popis univerza jako třech základních vertikálních rovin 

podsvětí,  země  a  nebe,  nemůžeme opomíjet,  že  středová  země  hraje  jak  v  ustaveném 

kosmu, tak v kosmogonickém procesu klíčovou roli. Jak výstižně shrnuje Bonnafé: "Země 

zaujímá privilegované postavení. Svět je rozvrhován po obou stranách Země a ve vztahu k 

ní."12 Vernant naproti tomu zcela správně postihuje specifičnost světa mýtu spočívající v 

tom,  že  prostorové  rozvržení  světa  odpovídá  rozvržení  nepomíjejících  božských  sil 

ustavujících kosmický řád. Nejde však o korespondenci dvou odlišných plánů výkladu, 

nýbrž o jednotu, která je vůči tomuto rozlišení předchůdná a která je v neposlední řadě také 

jednotou  kosmického  celku  obývaného  lidskými  smrtelnými  bytostmi.  Prostor  vlastní 

řeckému archaickmu myšlení mýtu se takto ukazuje jako žitý prostor světa, který je též 

světem člověka. 

12 Bonnafé 1984, s. 183
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