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Abstrakt

Panenství je v kontextu mytologie a rituálů antického Řecka zajímavým tématem. Ačkoli v 
rámci řecké polis byla pozice žen marginální, v mýtu a rituálu hrály ženy a zejména panny 
velmi  důležitou  roli.  Je  to  dáno  hlavně  přechodovým  stavem  ženy  mezi  dětstvím  a 
dospělostí.  Mýty a rituály,  které se týkaly panen, zahrnovaly bohyně Artemidu a Héru, 
které dívkám v tomto přechodu pomáhaly. Doba přechodu dovolovala pannám osvojit si 
úlohu  ženy.  Stav  panny  byl  mezistupněm  mezi  „divokým“  dítětem  a  ženou  schopnou 
přijmout  roli  matky  a  manželky.  Ve  své  práci  se  zmiňuji  například  o  Pýthii,  Pandóře, 
Atalanté nebo Danaovnách, pannách, které vystupují v mýtech a rituálech. Čím byla panna 
v antickém  Řecku  definována?  Proč  byla  tak  důležitá  v  rámci  mýtu  a  rituálu?  Abych 
odpověděla na tyto otázky, obrátila jsem se na starořecké texty o anatomii a zdraví žen a 
starořecká mytologie a rituály mi pomohly tyto texty interpretovat.  V kontextu řeckého 
myšlení byly panny „celistvé“. Byly čisté, neposkvrněné, a právě z toho vycházela jejich 
moc.

Abstract:

Maidenhood is an interesting topic in the context of ancient Greek mythology and ritual. 
Despite the fact that women had a marginal position within the Greek  polis,  they were 
important in myth and ritual.  Maidens in particular played an interesting part in Greek 
myth and ritual, mainly because they were in a transitional state between childhood and 
womanhood. Myths and rituals concerning maidens involve the goddesses Artemis and 
Hera,  who help  them with this  transition.  At  the  same time,  this  transitional  state  of  
maidenhood helped the  girls  learn to  be  women.  Maidenhood transformed them from 
“wild” children into women ready to accept their roles as mothers and wives. One of the 
key  questions  that  I  would  like  to  answer  is  how  Greeks  defined  the  concept  of 
maidenhood. The maidens in myth and ritual that I'm concerned with are for example 
Pythia, Pandora, Atalanta or the Danaides. But who was a maiden? Why was she such an 
important figure in myth and ritual? To find an answer to this question I have turned to 
ancient  Greek texts  concerning  the  anatomy and health  of  women,  and ancient  Greek 
mythology and rituals have helped me interpret them. In the context of Greek thought,  
maidens were self-consistent in a way. They were pure, untouched and that is where their 
power came from.

Klíčová slova:
Řecko, panenství, Artemis, děloha, svatba, chór panen, Pýthie, Pandóra.

Keywords:
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I.             Úvod  

Z obrazu  řecké  kultury,  který  známe  dnes,  by  se  nám  mohlo  zdát,  že  ženy  v  řecké 
společnosti hrály jen málo významnou roli. Nicméně v mnohých mýtech byla jejich role 
velmi  výrazná.  Ve  starořecké  mytologii  se  často  setkáváme  s postavami  panny,  které 
v některých mýtech vystupují  jako klíčové postavy. Také v rituálech se objevují panny a 
jejich přítomnost v nich má zvláštní, jedinečný význam. Právě jejich jedinečnost se snažím 
zkoumat.  Věnuji  se  zachycení  okamžiku  přechodu  panny  do  stavu  ženy, a  to  zejména 
pomocí mytologie, rituálů a zasazením dobové anatomie do jejich kontextu.

I. a Cíle práce

Cílem této práce je načrtnout ideální obraz panny v Řecku klasické doby. Budu vycházet 
z mytologie,  rituálů  a  historických  a  lékařských  záznamů.  Protože  nejvíce  relevantních 
záznamů je dochováno z Athén klasické doby, tedy mezi 6. a 4. stoletím př. n. l., bude práce 
zaměřená zejména na ideální  obraz panny v tomto sociálním a geografickém kontextu. 
Vzhledem k tomu, že dochované záznamy jsou psané převážně prizmatem občanů řeckých 
poleis, ideální obraz panny, který načrtnu, bude obraz panny právě z jejich perspektivy.1

I. b Obsah práce a použitá literatura

V  druhé  kapitole  se  věnuji  lékařským  spisům  antických  autorů  a  jejich  představám  o 
ženském těle. Bude však nezbytné se nejprve seznámit s tím, jak byla chápána žena v rámci 
struktury řecké společnosti. K tomuto účelu použiji zejména článek badatelky Anne Carson 
o řeckých ženách Putting Her in Her Place.2

K  osvětlení  anatomie  ženského  těla  budu  využívat  sekundární  literaturu,  a  to 
například  článek  Ann  E.  Hanson  The  Medical  Writers'  Woman,  knihu  Helen  King 
Hippocrates' Woman, studii Aline Rousselle Observation féminine et idéologie masculine  
a  knihu  Greek  Virginity  od  Giulie  Sissy.3 Jako  primární  zdroje  budu  používat  soubor 
lékařských textů  Corpus hippocraticum, Aristotelovy poznatky o anatomii a práce lékařů 
Sorána a Galéna.4

Pro načrtnutí obrazu řecké panny, parthenos, budu využívat zejména mytologických 

1 Budu vycházet z autorů, jakými byli Platón, Aristotelés, Eurípidés, Sofoklés či autoři spisů sebraných v  
rámci Corpus hippocraticum. Ranějšími autory, ze kterých budu vycházet jsou Hésiodos, ale i Homér.

2 Anne Carson, „Putting Her in Her Place. Woman, Dirt, and Desire“, in Halperin, Winkler, Zeitlin (eds.),  
Before Sexuality.  The Construction of Erotic Experience in the Ancient World, Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1990.

3 Ann E. Hanson, „The Medical Writers' Woman“, in Halperin, Winkler, Zeitlin (eds.), Before Sexuality. 
Helen King,  Hippocrates' Woman. Reading the Female Body in Ancient Greece, London: Routledge, 
1998. Aline Rousselle: „Observation féminine et idéologie masculine. Le corps de la femme d'après les 
médecins  grecs“,  in  Annales,  35.5  (1980):  1089–1115.  Giulia  Sissa,  Greek  Virginity,  Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1990.

4 Kromě Corpus hippocraticum budu využívat například i těchto knih: Sorános, Gynaikeia a Aristotelés, 
De generatione animalium.
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předobrazů panen, rituálů určených pro panny, ale i historických záznamů o každodenním 
životě řeckých žen. Začnu od konce a budu se věnovat etapě, ve které končí stav parthenos, 
a to jak na rovině mytologické, tak na rovině všedního života. Panenství v Řecku na úrovni 
všedního života nekončilo deflorací,  ale událostí,  která pro dívku znamenala změnu její  
sociální pozice. Konkrétně šlo o změnu ze stavu panny,  parthenos, do stavu ženy,  gyné; 
tou byla svatba a narození dítěte v manželství. Tento přechod se však vždy nepodařil. V 
kontrastu ke svatbě budou představeny dvě deviace od tohoto modelu: mytické znásilnění 
dívek a dosažení  souhlasu dívek ke svatbě pomocí  lsti.  Při  zkoumání mytických postav 
obecně budu používat knihu Kena Dowdena  Death and the Maiden,  Mytologii Řeků od 
Karla Kerényiho a knihu Jamese Redfielda The Locrian Maidens.5 Z primárních pramenů 
budu čerpat z antických tragédií, zejména z těch Eurípidových.

Dalším bodem práce je nastínění kontrastu mezi dvěma aspekty mytických panen: 
panny jsou jak divoké,  tak elegantní  a přitažlivé.  K rozklíčování  jejich  přitažlivé složky 
využiji panenských chórů tak, jak je popsal Claude Calame v knize Les choeurs de jeunes  
filles en Grèce archaïque.6 Chóry mimo jiné pomáhaly připravovat dívky na jejich roli ženy. 
Díky různým mytickým i  rituálním chórům panen můžeme pochopit  přeměnu „divoké“ 
dívky v dívku, která byla připravená na vdávání. Dívka by se v průběhu puberty měla v 
ideálním  případě  postupně  odvracet  od  Artemidy,  bohyně  mající  patronát  nad  sférou 
panenství, a začít se přibližovat k bohyni Héře, patronce manželství. Divoký aspekt panen 
objasňuji v kapitolách o rituálu Arktejí a kultu Ífgineneie, které jsou úzce spojené s bohyní  
Artemidou.

V posledním velkém celku práce se zabývám anatomickou a morální neporušeností 
panen  a  jejím  významem  pro  výkon  některých  rituálních  úkonů,  tedy  úlohou  panen: 
například v již zmíněných chórech, úlohou panenské Pýthie, Apollónovy kněžky či zvláštní 
úlohou  panny  během  oběti.  Při  vysvětlování  fenoménu  celistvosti  panen  se  držím 
interpretace  Helen King,  kterou nastínila v  knize  Hippocrates'  Woman.  Používám také 
interpretaci postavy Pýthie a významu  pithu,  džbánu, pro interpretaci ženské anatomie, 
kterou představila ve své knize již zmíněná Giulia Sissa. Zabývám se rovněž významem 
Pandóry  zvláště  proto,  že  představuje  různé  stránky  ženství  a  může  nám  tedy  pomoci 
pochopit rozdíl mezi panenstvím a ženstvím. „Celistvost“ panny pak ukážu jako podmínku 
k tomu, aby se stala správnou ženou, gyné.

5 Ken Dowden,  Death and the Maiden. Girls' Initiation Rites in Greek Mythology , London: Routledge, 
1989. Karl Kernényi,  Mytologie Řeků I. Příběhy bohů a lidí,  Praha: OIKOYMENH, 1997 (něm. orig. 
1994). Karl Kerényi,  Mytologie Řeků II. Příběhy héróů, Praha: OIKOYMENH, 1998 (něm. orig. 1994). 
James  M.  Redfield,  The  Locrian Maidens.  Love and Death in  Greek  Italy,  Princeton,  New Jersey: 
Princeton University Press, 2003.

6 Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque. I. Morphologie, fonction religieuse et  
sociale, Roma: Edizioni dell'Ateneo & Bizzari, 1977.
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II.          Ženy ve vztahu k mužům: touha, znečištění a nedokonalost  

II. a „Vlhká“ žena překračující hranice

Civilizace  je,  podle Anne Carson,  „fungování  hranic“.7 Pokud má společnost jasně dané 
hranice, zřetelněji z ní vyčnívají jak ti, kteří jsou nezařazení, tak ti, kteří jsou do společnosti  
obtížně  zařaditelní.  „Staří  Řekové  se  zdáli  být  více  citliví  na  překračování  hranic  a  na 
klíčový význam hranic, jak osobních tak vnějších, jako garantů lidského řádu.“8 O ženách si 
Řekové  mysleli,  že  neumějí  kontrolovat  své  vlastní  hranice,  ale  že  jsou  schopné  je  
překračovat. Dá se pak říci, že tak dokážou uvést ve zmatek i hranice druhých. Přinášejí  
tedy do společenské struktury chaotický prvek. Ženy v důsledku toho „vyvolávají strach a 
kontrolní reakci zbytku společnosti“.9

Proč jsou pro Řeky těmi, kdo překračují hranice, právě ženy? Podívejme se blíž na 
ženu v řecké společenské struktuře. V řecké společnosti bylo zvyklostí, že se žena po sňatku 
stěhovala do domu svého manžela; šlo tedy o společnost s patrilokálním sňatkem. Pozice 
ženy byla zvláštní v tom, že žila v oiku svého muže, nicméně měla stále velmi blízko ke své 
původní rodině; v případě rozvodu se vracela ke svému otci a syn této ženy dědil nejen po 
vlastním otci,  ale i  po dědovi z matčiny strany. Navíc si rodina ženy vyhrazovala právo 
kontroly  nad  tím,  jakým způsobem manžel  se  svou  ženou zacházel.10 Pozice  ženy  byla 
ambivalentní:  loajální  mohla  být  jak  rodině  svého  manžela,  tak  rodině  svého  otce. 
Nezapadala pevně do dané sociální struktury. Podle teze antropoložky Mary Douglas se dá 
říci,  že řecké ženy „z hlediska jednoho vnitřního subsystému, do kterého nepatří,  ale  v 
rámci kterého se musí pohybovat, jsou vetřelci“.11 Muž potřeboval ženu k tomu, aby skrze 
ni  mohl  zplodit  legitimní  potomky,  nicméně pro  muže to  znamenalo  připustit  do  oiku 
cizího člověka. Muž patřil do stejné frátrie po celý svůj život a žil stále ve stejném oiku, ale 
žena ne. Svatební rituál pak pracoval s nebezpečím ženy jakožto cizího prvku a dokázal ho 
neutralizovat; výsledkem a účelem sňatku byli legitimní potomci.12

Proč se Řekové domnívali, že ženy nejsou schopné kontrolovat své vlastní hranice? 
Řekové vnímali  ženy jako emocionální  a  sexuálně neuspokojitelné.  Vezměme si  k  ruce 
například  Aristotelovo  tvrzení  v  Politice:  „  (...)  mravní  ctnost  je  sice  dostupná  všem 
uvedeným  osobám,  ale  uměřenost  ženy  a  muže  není  táž,  ani  jejich  statečnost  a 
spravedlnost, (…) nýbrž jedna statečnost je vládnoucí, druhá sloužící, a podobně je tomu i 
u ostatních ctností.“13 V  Politice se dále dočteme, že „ (...) uměřenost a zmužilost muže a 

7 Anne Carson, „Putting Her in Her Place“, s. 135.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Více k tomuto tématu viz James M. Redfield, The Locrian Maidens, s. 42–45.
11 Mary Douglas, Purity and Danger, London: Routledge, 2003, s. 126–127.
12 Žena byla  do  nového  oiku integrována  pomocí  různých rituálů  a  přechod ženy do nového  oiku byl 

opatřen smlouvou mezi dívčiným otcem a jejím nastávajícím manželem. Ženy se také staraly o rituální 
opatření porodu a pohřebního rituálu. I to je důkazem, že ženy dokážou překračovat i  takto ostré a  
nebezpečné hranice. Viz Barbara Goff,  Citizen Bacchae. Women's Ritual Practice in Ancient Greece, 
London – Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 2004, s. 28–32.

13 Aristotelés,  Politika 1260a20–24. Citováno podle: Aristotelés, Politika I. Řecko-česky, př. Milan Mráz, 
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ženy jest různá – kdyby zajisté muž byl zmužilý tak, jako jest zmužilá žena, byl by pokládán 
za zbabělce, a žena by byla pokládána již za nezřízenou, kdyby byla střídmá tak, jako jest 
dobrý muž“.14

Emocionalita a sexuální neuspokojitelnost žen může souviset s tím, že byly chápány 
jako „vlhké“; tak je vnímá například Aristotelés. Říká totiž, že „vlhké pak je to, co nemůže 
být  ohraničeno  hranicí  jemu vlastní,  kdežto  něčím jiným je  snadno ohraničitelné“.15 V 
souboru lékařských spisů Corpus hippocraticum16 jsou muži a ženy rozlišeni následovně: 
„Žena vzkvétá ve vlhkém prostředí, ze studených a vlhkých a jemných věcí, ať už potravy,  
nápojů či činností. Muž vzkvétá v prostředí ohnivém, ze suchých a horkých jídel a způsobu 
života.“17 „Emoce spadají do kategorie vlhkosti; strach je vlhký a rozpouští člověka.“18 Ženy 
jsou z podstaty vlhké; vlastností vody je také to, že se jí musí dát tvar, jinak nemá pevně  
dané hranice. Se ženou se tedy zachází jako s něčím, co samo hranice nemá a musí je  
získat.  „Muž určuje  formu,  žena poskytuje  látku.“19 Vlhkost  ženy vytváří  jakousi  afinitu 
mezi ní a přírodou, říká Helen King, a pojí se s ženskou sexualitou a emocemi.20

Důkazů  v  mytologii,  které  podkládají  ženskou  schopnost  překračovat  hranice, 
nalezneme mnoho: Gaia poskytuje Kronovi srp jakožto prostředek k useknutí údu jeho otce 
Úrana, Pandóra je prostředkem i zprostředkovatelem nemocí a dalších neštěstí seslaných 
na člověka, Kekropovy dcery překračují své pravomoci a hranice tím, že otevírají  košík, 
který  měl  zůstat  zavřený.21 Ženy jsou tedy zprostředkujícím prvkem, který předpokládá 
schopnost  překračovat  hranice.  Když  Carson  hledá  důvod,  proč  jsou  ženy  kvůli  své 
„vlhkosti“ vnímané negativně, říká: „ (...) setkáváme se s hlubokou a stálou nedůvěrou k 
vlhkosti, kvůli její schopnosti transformovat a deformovat.“22

II. b Kontakt se ženou jakožto poskvrnění

Pro řecké muže byl  kontakt  se  ženou potenciálně nebezpečný.  Strach měli  z  nebezpečí 
poskvrnění,  a  to  jak  ze  sociálního,  tak  i  fyzického  kontaktu.  Ženy  byly  považovány  za 
znečisťující právě kvůli schopnosti překračovat hranice. Mary Douglas říká, že znečišťující 
je ten, kdo „překročil hranici, která překročena být neměla, a toto překročení rozpoutalo 

Praha: OIKOYMENH, 1999.
14 Aristotelés,  Politika 1277b21–24.  Citováno podle:  Aristotelés,  Politika,  př.  Antonín Kříž,  Praha: Petr 

Rezek, 1998.
15 Aristotelés,  O vzniku a zániku 329b31–33. Citováno podle: Aristotelés,  Člověk a příroda, př. Antonín 

Kříž, Praha: Rudé právo, 1984.
16 Viz podkapitola III. a Lékařská literatura o zdraví žen.
17 Hippokratés, De victus ratione in morbis acutis 27.
18 Anne Carson, „Putting Her in Her Place“, s. 138.
19 Ibid., s. 154. Muž je také přirovnáván k tkané látce, kdežto žena k vlně. Tedy žena je matérie a muž je 

„hotovým produktem“. Podle některých řeckých zdrojů vlna saje více vlhkosti než tkaná látka o stejné  
hmotnosti; proto je také ženě schopná pomoci při odvádění přebytečné vlhkosti z těla, a tím ji vyléčit.  
Viz Helen King, Hippocrates' Woman, s. 29.

20 Helen King, Hippocrates' Woman, s. 28.
21 K mýtu o Gaie a Kronovi viz Hésiodos, Zrození bohů 159–191. K mýtu o Pandóře vit Hésiodos, Práce a 

dni 94–99. K mýtu o Kekropových dcerách viz Karl Kerényi, Mytologie Řeků I, s. 98–100.
22 Anne Carson, „Putting Her in Her Place“, s. 155–156.
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nebezpečí pro někoho jiného“.23 Podle Anne Carson je pro Řeky nečistotou míšení,  míxis; 
znečišťující je to, co znejasňuje hranice. Jde o smíšení určité kategorie s něčím, co není 
stejné podstaty.24

Ženy nejsou rovnocenné mužům; ženy jsou nedokonalými muži, jak říká Aristotelés. 
„Totiž samička je jako nedokonalý samec a menstruace je semeno, které ale není čisté:  
chybí jí jedna věc, a tou je princip ducha (tén tés psýchés archén).“25 Tento princip přináší 
mužské sperma. „Míšení“, fyzický (sexuální) i společenský kontakt mužů a žen pak musí 
být pro řecké muže nakonec znečišťující, nejsou-li ženy podrobené pravidlům, a není-li jim 
vymezena vhodná role. Pro ilustraci uvedu příběh, odehrávající se kolem Hippota z Mélie, 
který  byl  poslán,  aby  založil  novou kolonii.  Muži  tehdy odmítali  opustit  své  domovy a 
odplout s ním. Stěžovali si na to, že je ženy nepustí, nebo na to, že lodě tečou. Hippotés v 
hněvu seslal na muže kletbu, že nikdy nenajdou vodotěsnou loď a že jim budou navěky 
vládnout  ženy.26 Kletba  byla  strašná  proto,  že  ženy,  které  vládnou  mužům,  jsou  na 
symbolické úrovni připodobněny k lodím, které neplní svůj účel a naopak potopí všechny,  
kteří jsou na ní.27 Ženám náleží být podřízené, ne vládnout.

23 Mary Douglas, Purity and Danger, s. 140.
24 Anne Carson, „Putting Her in Her Place“, s. 158.
25 Aristotelés,  De  generatione  animalium 737a25–28.  Přeloženo  do  češtiny  podle  francouzského 

předkladu: Aristote, De la génération des animaux, př. Pierre Louis, Paris: Les belles lettres, 2002.
26 Anne Carson, „Putting Her in Her Place“, s. 159–160.
27 Více k vládě žen a k Amazonkám viz například Andrew Stewart, „Imag(in)ing the Other. Amazons and 

Ethnicity in Fifth-Century Athens“, in Poetics Today, 16.4 (1995): 571–597.
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III.        Corpus Hippocraticum, Aristotelés,  Galénos a Sorános o pannách a   
ženách

III. a Lékařská literatura o zdraví žen

Sekundární literaturu, kterou v této kapitole používám, jsem představila již v úvodu práce. 
Co se týče primární literatury, pracuji se spisy, o které se výše zmíněné autorky opírají. Ty 
byly sepsány v rozpětí zhruba pěti set let a nejstarší z nich jsou spisy vydané v anonymním 
souboru Corpus Hippocraticum. Tento soubor spisů byl sepsán převážně mezi lety 420 a 
370 př. n. l. Jeho autoři pocházeli z různých oblastí řeckého světa a často se lišili i ve svých 
postojích. Nicméně, jak se domnívá Anne Carson i Helen King, s tímto materiálem se dá 
pracovat jako s jedním celkem.28 Zajímat nás z něj budou zejména texty o ženském těle 
(tzv. gynaikeia).29 Další podklady nám poskytuje Aristotelés, zejména ve spisu  O zrození  
zvířat (De generatione animalium). Budu se zabývat také dvěma autory žijícími v římské 
době,  Soránem  z  Efezu  a  Galénem  z  Pergama.30 Oba  autoři  dovádějí  výzkum  starších 
řeckých autorů k větší lékařské přesnosti,31 nicméně částečně vycházejí z jejich premis, jak 
uvidíme.32

V neposlední řadě se musíme zabývat tím, z pohledu koho jsou díla určená, z jakých 
informací vycházejí a jakým prizmatem jsou psaná. „Medicína není nikdy neutrální,“ říká 
Helen King.33 „V každé společnosti nese kulturní hodnoty, včetně přesvědčení o lidském 
těle a o rolích a (…) důležitosti různých věkových a genderových skupin.“34 Soránovo dílo o 
gynekologii,  Gynaikeia, bylo  určené  pro  hlavní  (mužské)  představitele  rodin  a  bylo 
zaměřeno  na  volbu  plodných  žen  vhodných  ke  svatbě,  kdežto  gynaikeia z 
hippokratovského  korpusu  byla  určena  pro  lékaře,  porodní  báby  a  další  specialisty  na 
léčení neplodnosti ženského těla.35 Informace o ženské anatomii a jejich nemocech byly 

28 Helen King, Hippocrates' Woman, s. 21.
29 Gynaikeia jsou z přelomu 5. a 4. stol. př. n. l. Tyto texty se týkají výlučně ženského těla, menstruace, 

těhotenství a rozdílnosti žen od mužů. Viz Helen King, Véronique Dasen, La médecine dans l'Antiquité 
grecque et romaine, Lausanne: Éditions BHMS, 2008, s. 60. Viz také Giulia Sissa, „Maidenhood without 
Maidenhead.  The  Female  Body  on  Ancient  Greece“,  in  Halperin,  Winkler,  Zeitlin  (eds.),  Before 
Sexuality, s. 355. Zajímavé pro nás budou také tzv. Knidské spisy, které jsou součástí korpusu. Knidské 
spisy byly už ve starověku považovány za „inferiorní“ a „iracionální“ a opírají se zvláště o subjektivní  
výpovědi pacientů. Viz Helen King, Hippocrates' Woman, s. 65–66. Tyto spisy zkoumala zejména Aline 
Rousselle v článku „Observation féminine et idéologie masculine“.

30 Sorános se narodil na konci 1. stol. n. l. a žil v Římě. Galénos psal řecky a považoval se za Řeka; pobýval  
v Římě mezi lety 169-192 n. l. jako významný, oficiální lékař. Více o těchto lékařích viz King, Dasen, La 
médecine dans l'Antiquité grecque et romaine, s. 45.

31 Sorános například prosazuje oproti starším lékařům post-pubertální manželství.  Viz Aline Rousselle, 
„Observation féminine et idéologie masculine“, s. 1106.

32 Badatel  Geoffrey  Lloyd  se  domnívá,  že  autory  spisů  hippokratovského  korpusu  a  autory  jako  byli 
Sorános a Galénos můžeme považovat za jeden žánr. Hlavní rozdíly mezi nimi jsou v tom, že pozdější 
autoři jsou sofistikovanější. Více k antickým lékařům a jejich spisům viz Ann E. Hanson, „The Medical  
Writers' Woman“, s. 309–314.

33 Helen King, Hippocrates' Woman, s. 114.
34 Ibid., s. 114.
35 Aline Rousselle, „Observation féminine et idéologie masculine“, s. 1105. Domnívám se, že zde můžeme 

vidět i jakýsi posun důrazu; v prvním případě je kladený nárok na ženu, aby v rámci rodiny plnila svou 
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většinou  podané  ženami,  ale  byly,  podle  Aline  Rousselle,  zpracovány  mužským 
prizmatem.36 O Soránově díle Rousselle říká: „Samotný prvek volby plodné ženy dokazuje, 
že je gynekology prosazována mužská politika.“37 Zároveň bylo cílem knih pomoci učinit z 
dospívajících dívek, parthenoi, plodné ženy, gynai.38 

III. b Zdraví dělohy jako základ zdraví ženy

Základní představy o ženském těle, které představuje hippokratovský korpus a Aristotelés, 
se opírají o výše probranou „vlhkost“ ženy. Tělo ženy má naprosto odlišnou tkáň než tělo 
muže; tělo ženy, podle Aristotela, mnohem více absorbuje a udržuje vlhkost. Ženy v sobě, 
podle Aristotela, mají přebytečnou vlhkost, která je známkou nedokonalosti: menstruační 
krev. „ (...)  Ze všech zvířat je to žena, která nejvíce odvádí sekret (…) a proto můžeme 
konstatovat, že se jeví jako fyzicky inferiorní oproti muži/samci.“39 Žena pak menstruuje 
právě proto, že se musí zbavit přebytečné vlhkosti. Menstruace představuje nejdůležitější 
fyziologickou funkci pro zdraví ženského těla.40

S vlhkostí  souvisí  i  hippokratovské pojetí  dělohy;  děloha ženy  není  v  těle  pevně 
ukotvena  a  může  se  pohybovat  po  těle.  V  tom  se  shodovali  například  Platón  i  autoři  
hippokratovského korpusu. V Platónově dialogu Tímaios je to zdůvodněno tím, že děloha 
putuje „iracionálně“, toužíc po dítěti.

„U žen pak z týchž příčin takzvaná matka a děloha, poněvadž to jest živý tvor žádostivý
plození, kdykoli zůstává dlouho bez plodu přesto, že jest jeho čas, horší se a nevrle to snáší,
a bloudě všudy po těle, ucpává průchody dechu a překáží dýchání.“41

V hippokratovském korpusu je putování dělohy „racionální“; hledá vlhkost v těle. 
Aline Rousselle připouští, že v těle ženy skutečně dochází k „pohybu“ dělohy a že si toho 
porodní  báby  mohly  být  vědomy.42 Ženské  zdraví  bylo  v  lékařských  textech  primárně 
definováno v souvislosti se sexualitou, jak je vidět například na pojetí dělohy. Zdravá žena 

úlohu týkající se plodnosti, v případě římském už je hlavně na zodpovědnosti rodiny, do které se dívka 
vdá,  aby  si  vybrala  plodnou  ženu.  Z  hippokratovského  korpusu  se  zejména knidské  spisy  opírají  o 
výpovědi žen, přesněji řečeno o výpovědi porodních bab, které měly nejjednodušší „lékařský“ přístup k 
ženskému tělu.

36 Aline Rousselle, „Observation féminine et idéologie masculine“, s. 1094–1096. Helen King zdůrazňuje 
složitost vztahu lékaře a pacientky. Rozlišuje tři  způsoby, kterým se lékař může informovat o zdraví  
pacientky. Někdy provede vnitřní vyšetření sám, nebo ho může provést žena, pokud je zkušená, nebo 
ženu vyšetří jiná žena. Podle hippokratovského korpusu je způsob vyšetření dán mírou zkušenosti ženy.  
Viz Helen King, Hippocrates' Woman, s. 47–48.

37 Aline Rousselle, „Observation féminine et idéologie masculine“, s. 1108.
38 Helen King, Hippocrates' Woman, s. 23.
39 Aristotelés, De generatione animalium 727a10–13. Přeloženo do češtiny podle francouzského překladu 

Pierra Louise: Aristote, De la génération des animaux.
40 H. King, V. Dasen, La médecine dans l'Antiquité grecque et romaine, s. 62.
41 Platón, Tímaios 91c. Citováno podle: Platón, Kleitofón, Ústava, Timaios, Kritias, př. František Novotný, 

Praha: OIKOYMENH, 2003.
42 Pozice dělohy se může změnit například v případě, že žena má za sebou více těhotenství, nebo vlivem 

nádoru. Viz Aline Rousselle, „Observation féminine et idéologie masculine“, s. 1094–1095.
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měla pravidelnou menstruaci, sexuální styk a pravidelně rodila děti.43

Ženy byly popisovány jako sexuálně horlivé: když po určitou dobu nemají pohlavní 
styk, dusí se, ztrácejí hlas, kopají nohama, a to je zapříčiněno pohybem dělohy. Vlhkost 
děloha získává pohlavním stykem.44 Taková nemoc dělohy může skončit  sterilitou nebo 
dokonce i smrtí dívky.45 Této nemoci se říkalo hysteriké pnix, hysterické dušení.46 Někteří 
moderní  badatelé  se  domnívali,  že  autoři  hippokratovského  korpusu  v  této  diagnóze 
popsali hysterii tak, jak ji sami znali. Helen King však upozorňuje na nuance tohoto pojmu: 
pro hippokratovské autory bylo přídavné jméno hysterikos spojeno s „bolestí dělohy“ nebo 
s něčím, co je „náležící  děloze“, nicméně novodobí badatelé si  „moderní“ hysterii  (tedy 
psychologickou  diagnózu)  vkládali  do  hippokratovské  koncepce.47 Podle  autorů 
hippokratovského korpusu, říká King, by každá ženská nemoc mohla být považována za 
„hysterickou“, protože souvisí se zdravím či nemocí dělohy.48

III. c „Otevírání“ a „zavírání“ těla jako modus vivendi žen

Hippokratovský  korpus  pracuje  s  tělem  ženy  jako  s  tělem,  které  musí  neustále  být 
„otevíráno“ a „zavíráno“. Pokud má mladá dívka,  parthenos, zdravotní potíže, doporučují 
lékaři, aby se co nejdříve vdala. „Zdá se, že autor  Nemocí mladých dívek [De virginum 
morbis] si představuje dělohu mladých dívek jako zapečetěný prostor, který má být otevřen 
prvním stykem, v případě, že se akumulovaná menstruační krev neobjeví v určenou dobu, 
a  tudíž  způsobuje  nemoc.“49 Menstruační  krev ze „zapečetěného“ těla  nemůže vyjít  bez 
pohlavního styku. Krev, která nemůže vycházet z těla, se vylije mimo dělohu do celého těla 
a tlačí na vnitřní orgány. Dívku tlak potom vede například k potřebě zabít se (nejčastěji 
oběšením),  což  je  jedním z  projevů  této  „hysterie“.50 Důvod,  proč  nemůže  v  některých 
případech menstruační  krev z  těla  parthenos vyjít,  je  ten,  že její  cesty jsou zúžené a v 
každém případě vstup do její dělohy ještě nebyl porušen.51

Popsali jsme, kdy se tělo ženy „otevře“. Tělo se však může opět znovu neprodyšně 
uzavřít. Hippokratovský korpus, Galénos i Aristotelés říkají, že k tomu dochází při početí 
dítěte.52 Pokud po styku z ženy směs spermatu a sekretu nevyjde, žena otěhotněla.  Nevyjde 
z ní z toho důvodu, že se děloha neprodyšně uzavře, stejně jako byla uzavřená před prvním 
stykem. Po otěhotnění je dítě vyživováno právě menstruační krví, která v těhotenství z ženy 
nevytéká,  ale  zůstává  v  těle.  Porodem  a  následnými  pohlavními  styky  znovu  dojde  k 

43 Ann E. Hanson, „The Medical Writers' Woman“, s. 316–319.
44 Ibid., s. 318.
45 Aline Rousselle, „Observation féminine et idéologie masculine“, s. 1094.
46 Hippokratés,  De morbis mulierum 1.2.  Pro anglický překlad spisu viz Ann E.  Hanson, „Hippokrates: 

Diseases of Women 1“, in  Signs, 1.2 (1975): 567–584, s. 573.  Viz také Ann E. Hanson, „The Medical 
Writers' Woman“, s. 316.

47 Helen King, Hippocrates' Woman, s. 214.
48 Ibid., s. 213.
49 Ann E. Hanson, „The Medical Writers' Woman“, s. 330.
50 Ibid. s. 323. Viz také Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 121.
51 Helen King, Hippocrates' Woman, s. 72.
52 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 159.
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„otevření“ ženy.53 Pokud žena nemá dlouho pohlavní styk, opět se vlastně stává pannou, 
protože nedochází k jejímu „znovuotevření“. „Tělo ženy, která již nemá pohlavní styk, je 
ohroženo stejnými podobami dušení  dělohy jako tělo  ženy,  která nikdy styk neměla.“54 

Panenský stav tedy může svým způsobem nastat i po úspěšném přechodu do stavu gyné.
Ženy samotné nejsou schopné ovládat svůj cyklus; nejprve je muž musí „otevřít“, 

aby vyšla menstruační krev, a následně musí ženu oplodnit, aby bylo dosaženo naplnění 
účelu menstruační  krve a potažmo důvodu existence ženy.  Žena poskytuje látku a muž 
formu; dohromady zplodí dítě.55 Ženské tělo, aby bylo „neutralizované“, zdravé a aby ho 
bylo využito pro jeho účel, to jest plození dětí, musí být deflorováno v manželství.

III. d Otázka panenské blány, panenství a toho, jak se dá u dívek poznat

Pro naši  společnost  je  při  posuzování  skutečnosti,  zda je  dívka pannou,  či  ne,  určující, 
domnívám se, porušení panenské blány. Zjišťováním, zda Řekové pracovali s konceptem 
panenské blány a jak vůbec určovali, zda je dívka panna či ne, se zabývají Giulia Sissa a  
Ann  E.  Hanson.56 Autorky  mají  několik  odlišných  stanovisek,  nicméně  v  obecném 
konstatování se shodují: panenství nebylo definováno z hlediska ženské anatomie, ale jeho 
definice byla převážně na úrovni sociální a měnila se spolu s kulturními změnami v řecké 
společnosti.57

Pokud se podíváme do hippokratovského korpusu zjistíme,  že o žádné panenské 
bláně či membráně chránící vstup do dělohy jeho autoři nemluví. Nic takového, jako je tato 
membrána, nezmiňuje ani Aristotelés. „Nepředpokládala se žádná přirozená zábrana, která 
by  překážela  symbolu  ženského  zdraví:  nikdo  nemyslel  na  otvor,  kterým  očišťující 
menstruační krev tekla jako z otevřené rány.“58 Autorky docházejí k závěru, že „panenství 
nebylo definováno skrze nějaký ‚ženský anatomický orgán‘ (...), ale naopak se definice lišily 
v čase a v místě“.59 Nebyly žádné prostředky, jak anatomicky rozpoznat, zda je dívka panna, 
či ne. Pokud parthenos již měla pohlavní styk, ale její rodina se to nedozvěděla nebo dívka 
neotěhotněla, nebyl lékařský způsob, jakým zjistit kryptos gamos60.

Jediný  způsob,  ale  zároveň  způsob  velice  ojedinělý,  jak  zjistit  fyzické  panenství 
dívky, byl,  podle Sissy, ordál.61 Obecně se tyto ordály vykonávaly v odlehlých oblastech 
řeckého světa v Lanviu v Itálii či v Efezu. Achilleus Tatios v příběhu Leukippy a Kleitofóna 

53 Ibid., s. 159–161.
54 Ibid., s. 122.
55 Viz např. Aristotelés, De generatione animalium 730a–730b.
56 Giulia Sissa se touto problematikou zabývá v publikaci  Greek Virginity. Ann E. Hanson a své námitky 

proti teorii Sissy uvedla v článku The Medical Writers' Woman.
57 Leena  Vittaniemi,  „Parthenia.  Remarks  on  Virginity  and  its  Meanings  on  the  Religious  Context  of  

Ancient Greece“,  in Lena Larsson Louén, Agneta Strömberg (eds.),  Aspects of Women in Antiquity, 
Jonsered: Paul Åströms Förlag, 1998, s. 45.

58 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 110.
59 Leena Vittaniemi, „Parthenia“, s. 47.
60 Jde o termín, který se vyskytuje v Eurípidově hře Ión (Eurípidés, Ión 1542) a znamená „skrytý sňatek“ a 

vyjadřuje skrytost a nelegitimnost styku mezi Apollónem a Kreúsou.
61 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 83.
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líčí ordál spojený s řekou Stygou v oblasti, která patřila Artemidě.62 Dívka, u které má být 
zjištěno, zda je pannou, nebo ne, si na krk pověsí tabulku s přísahou, že je „neposkvrněná“, 
a  vejde  do  řeky.  Pokud  její  přísaha  není  pravdivá,  řeka  se  zvedne  a  smaže  přísahu  z  
tabulky.63

Při zjišťování pravdy o panenství dívek nejde o lékařské zkoumání ženy, nýbrž o 
podrobení panny ordálu v její celistvosti. Panenství dívky náleželo k její podstatě jakožto 
parthenos, naprosto určovalo nejen její společenskou roli, ale i její podstatu. Vzhledem k 
těmto ordálům můžeme říci,  že  výraz  parthenos  se  nevztahuje  pouze na sociální,  ale  i 
sexuální dimenzi. Mimo kontext ordálů to však neplatí zcela.

62 Achilleus Tatios, O věrné lásce Leukippy a Kleitofóna 8.12–15.
63 Na řeku Stygu se váže pro nás důležitý příběh o panně, která se jmenovala Rodópis, a která ráda lovila. 

Tato panna se oblékala a nosila vlasy jako chlapec. Jako chlapec se i chovala; chodila na lov a měla ráda  
divoká zvířata. Rozhodla se tedy přísahat věrnost Artemidě. Afrodítě se to však nelíbilo a seslala na 
dívku touhu. Dívka se touhu rozhodla naplnit  s  mladíkem Euthynikem. Afrodíté milence přistihla a 
proměnila pannu ve vodu, v řeku Stygu. Převyprávěno  podle:  Bořivoj  Borecký (ed.),  Láska a válka, 
Praha: Odeon, 1971, s. 135–136.
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IV.        Přechod  dívek  do  stavu  žen:  svatba,  znásilnění  a  smrt  v  mýtu  a   
každodenní realitě řeckých panen

IV. a Svatba jako sociálně správný způsob ukončení panenství

Obvyklým způsobem, kterým došlo k přeměně panny v ženu, byla svatba, gamos, potažmo 
zplození legitimního potomka. Velmi stručně popíšu svatbu v Řecku, protože nám poslouží 
jako kontrast k jiným, a často méně legitimním způsobům ukončení panenství a umožní 
nám přístup Řeků k panenství lépe pochopit. Přesný rituální postup svatby se nedochoval, 
navíc byl v každé geografické oblasti Řecka odlišný. V tomto textu se budu držet zejména 
athénské podoby svatby v klasickém období, později pro nás bude relevantní i spartská 
podoba svatebního rituálu.

Téměř v každé svatbě byl přítomen prvek procesí z dívčina rodného domu do domu 
jejího  manžela,  který  nesl  rysy  únosu.64 Rysy  únosu  nesl  proto,  že  tento  přesun  se 
odehrával v noci a navíc byla dívka odvezena do svého nového domu několika muži. Ve 
voze, na kterém jela, se nacházel i její manžel a jeho nejlepší přítel. Nicméně to byl akt 
veřejný, protože byl vůz doprovázený procesím zpívajícím svatební písně.65 Universálním 
prvkem svatby bylo také darování dívčiných vlasů, hraček či opasku některé z bohyň, která 
v dané geografické oblasti držela patronaci nad dívkou v období přechodu mezi adolescencí 
a svatbou. Nejčastěji byla takovouto bohyní Artemis.66

Proces sjednání svatby nám pomáhá vidět roli, kterou žena v athénské společnosti 
klasické doby hrála. Svatba byla vyjednána mezi otcem dívky (které při první svatbě bylo 
mezi 14 a 18 lety)67 a jejím budoucím manželem (kterému bylo obvykle kolem 30 let)68. 
Muž, který za dívku svatbu uzavíral, nemusel nutně být jejím otcem, ale musel být jejím 
zákonným „ochráncem“. Řecký termín pro tuto pozici zní  kyrios. Legální status ženy byl 
definován skrze  oikos, do kterého patřila, potažmo skrze  kyria.69 Z  oiku, do kterého byla 
integrována, a pod správou kyria, přešla do nového oiku, kde byla opět pod správou muže. 
Celý přechod se odehrával v rituálním rámci. Opět se nám zde potvrzuje obraz ženy jako 
potenciálně nebezpečné, ženy, které svoboda není dovolena.

James Redfield o přechodu panny v ženu říká:

„Životní stádium parthenos (…) bylo vyčleněno, bylo vzácné, ritualizované a (…) vymezené
iniciacemi. Dívky se vdávaly (na naše poměry) dost mladé, puberta samotná z nich dívky
připravené  na  vdávání  neudělala;  musely  dospět.  Životní  stádium  panenství  bylo  jejich
vzděláním k ženství.“70

64 Barbara Goff, Citizen Bacchae, s. 30.
65 Sue Blundell, Women in Ancient Greece, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995, s. 

123.
66 V Athénách byla takovouto bohyní Artemis, ve Spartě matky obětovaly za své dcery Afroditě Héře.
67 Sue Blundell, Women in Ancient Greece, s. 119.
68 Ibid., s. 120.
69 Ibid., s. 114. Kurzíva autorky.
70 James Redfield, The Locrian Maidens, s. 49. Kurzíva autora.
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Parthenos už není dítě,  není tedy ve stavu, ve kterém se nerozlišuje pohlaví,  ale 
naopak dochází k čím dál větší polarizaci jejích mužských a ženských prvků.71 K mužským 
prvkům patří záliba ve zbraních a lovu, k ženským sexuální atraktivita. Svatbou dojde k 
neutralizaci této extrémní polarity, a tím pádem i ke „zkrocení“, „domestikaci“, „zorání“ 
dívky,72 čímž je zbavena moci, která částečně vychází z této její ambivalence mužského a 
ženského  pólu.  Součástí  vzdělání,  o  kterém  Redfield  mluví,  je  také  zbavení  se  prvků 
divokosti ženy. Jeho součástí je také získání ženských dovedností, jakou je například tkaní, 
ale  i  vlastností,  které  správné ženě náleží,  jakou je  například vědomí podřízenosti  vůči 
muži. Vzdělání panny, jeho vývoj a význam, budeme sledovat v následujících částech této 
práce.

IV. b Znásilnění jako kryptos gamos

Znásilnění mohlo dívce zkomplikovat její přechod do stavu gyné. Claude Calame fenomén 
znásilnění v řecké mytologii popisuje následovně:

„(...) adolescence je (...) v očích Řeků charakterizována tím, že v tomto období mladá dívka,
sice v pubertě, ale ještě svobodná, podněcuje touhu mužů a zároveň odmítá jejich návrhy;
následně některé z nich zláká a svede k násilnému činu.“73

Calame se pohybuje v této citaci na rovině mytologické. Zkusme však mytologii spojit s 
každodenním životem řeckých občanů a zabývat se důsledky znásilnění dívek na teoretické 
rovině. Znásilněním, o kterém se společnost dozví, přichází vniveč potence dívky; po tomto 
aktu dívka ztrácí hodnotu a pravděpodobně se z ní již nestane gyné. Na rovině historické 
totiž víme, že muži si nechtěli brát za manželku ženu, o které věděli, že měla před svatbou 
styk. Podle Plútarcha Solónův zákon ze 6. století dovoloval otci prodat dceru do otroctví, 
pokud  měla  styk  před  svatbou.74 Nebylo  rozlišováno,  zda  byla  před  svatbou  dívka 
znásilněna či zda měla styk dobrovolně. Její panenství nebylo naplněno svatbou a rozením 
legitimních potomků; přechod do další fáze jejího ženského života se nezdařil. Avšak toto 
nastalo  pouze  pod  podmínkou,  že  skutečnost,  že  došlo  před  svatbou  ke  styku,  byla 
odhalena.  Pokud ne,  zůstala  panna v  roli  neposkvrněné  parthenos (jak  uvidíme  v  této 
podkapitole na případu mytické Kreúsy) a vdala se i přes to, že fyzicky už pannou nebyla. 
Víme, že se v Řecku nazývala pannou i neprovdaná žena, která měla děti. Jejímu dítěti se 
pak říkalo parthenios, syn z panny.75 Mohli bychom říci v pojmech naší kultury, že fyzicky 

71 Odraz role pohlaví v jednotlivých stádiích života člověka je možno vidět v uspořádání chórů; v dětských  
je pohlaví nerozlišeno, u adolescentů již rozlišeno je. Viz Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en  
Grèce archaïque, s. 63.

72 „Zkrocení“, „zorání“ a podobné pojmy jsou běžně užívané v řeckém kontextu v souvislosti se svatbou. Viz 
např. Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 413.

73 Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 256.
74 Plútarchos, Solón 23.
75 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 78.
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již pannou nebyla, ale sociálně jí zůstala.
Je samozřejmě sporné, jak to v řecké společnosti probíhalo prakticky a zda se běžně 

vdávaly dívky, které již pohlavní styk měly, ať už se to o nich vědělo, či nikoli. Nezdařený 
přechod  do  stavu  gyné v  důsledku  znásilnění,  o  kterém  se  obec  dozví,  berme  jako 
teoretický případ.

Jediné  znásilnění,  které  panně  v  přechodu  do  stavu  ženy  neublížilo,  neboť  bylo 
principiálně odlišné,  mytologické,  bylo  znásilnění  bohem.  Takové  znásilnění  bylo  vždy 
plodné a navíc neohrožovalo sociální status ženy, jak tvrdí Sissa: „Potrestat parthenos, jejíž 
panenství bylo vzato bohem, jako by to byla záležitost lidského svedení, by nevyhnutelně 
podnítilo pomstu bohů.“76 Zaměřme se na jeden z těchto případů, a to na příběh Kreúsy, 
jak ho popsal  Eurípidés v  tragédii  Ión.  Parthenos Kreúsa byla  znásilněna a  oplodněna 
Apollónem. Porodila tajně v jeskyni a dítě tam zanechala. Následně se vdala; teoreticky se 
však žena mohla vdát jenom pokud předstírala, že před svatbou nezakusila fyzickou lásku. 
Giulia Sissa tvrdí, že parthenos mohla mít styk pouze tajně, jinak byly její šance provdat se 
zmařeny: „Lásky nevdané dívky, ať už dobrovolné či ne, jsou z definice skyrté.“77 Protože 
kdo by  Kreúse  uvěřil,  že  je  její  dítě  Apollónovo?  Zdá se,  že  toto  pravidlo  skryté  lásky 
fungovalo jak v mytologii, tak v praxi.

Existují  i  další  mytologické  případy  znásilnění.  Tak  například  delfská  věštkyně 
Pýthie ve skutečnosti  nebyla pannou,  ale  starší  ženou.  Nebylo  tomu tak odjakživa.  Jak 
uvádí  Diodóros  Sicilský,  jakýsi  Echekratés  z  Thessalie  se  do  krásné  panenské  Pýthie 
zamiloval a znásilnil jí. Od té doby byla Pýthií žena starší padesáti let, která nosila šaty  
panny.78 Jak  víme,  z  anatomického  hlediska  se  panna vlastně  podobala  ženě,  která  již 
nežila sexuálním životem.79

Podle  Clauda  Calama  se  v  mýtech  tradovalo,  že  panny  tančící  a  zpívající  pro 
Artemidu v dívčích chórech byly často unášeny a znásilňovány. Snad klasickým příkladem 
je únos Koré, která tančila na louce s ostatními pannami (tj. podle Calama s panenským 
chórem pro Artemidu), do Hádovy říše.80 Jindy Hermés unesl nymfu Polymélé a z tohoto 
kryptos gamos se zrodil parthenios, tedy syn z panny, Eudóros.81 Ve spartské verzi mýtu o 
Artemidě  Limnátis  Messéňané  znásilnili  dívky  tančící  pro  Artemidu  Limnátis  v  jejím 
posvátném okrsku a zabili  přitom i spartského krále Télekla. Znásilněné dívky nakonec 
spáchaly sebevraždu.82

Situace  znásilnění  popsané  v  předchozím  odstavci  je  nutno  brát  jako  případy 
mytologické. Vyjadřují neúplné odpoutání dívky od života panny a neúplnou integraci do 
stavu ženy: Kreúsa se sice vdá,  nicméně v manželství  je  bezdětná a celý život touží  po 
synovi,  kterého ztratila.  Koré bude celý život mezi  Hádem a svou matkou a některé ze 

76 Ibid., s. 99.
77 Ibid., s. 100.
78 Ibid., s. 35–36. Viz také Diodóros Sicilský 16.26.
79 Viz podkapitola III. c „Otevírání“ a „zavírání“ těla jako modus vivendi žen.
80 Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 176–177.
81 Ibid., s. 176.
82 Ibid., s. 254. Viz Pausaniás 4. 4. 2.
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znásilněných mytických panen dokonce spáchají sebevraždu.
O  tom,  jak  bylo  ve  skutečnosti  zacházeno  s  dívkami,  jejichž  tajná  láska  byla 

odhalena, svědčí již zmíněný Solónův zákon. James Redfield vysvětluje tento zákon tak, že 
rolí muže bylo dát svůj život za obec a rolí ženy bylo poskytnout své „neposkvrněné“ tělo k 
plození potomků řeckých občanů.83 Když však byla žena před svatbou znásilněna či když 
měla styk dobrovolně, byla vyvržena ze svého  oiku,  ze „smyslu“ svého života, a do  oiku 
potenciálního manžela měla šanci se dostat jenom tehdy, pokud se o jejím prohřešku nikdo 
nedozvěděl.  Bez  oiku žena neměla právní status;  naprosto ztratila svou hodnotu a byla 
postavena na roveň otroku.

IV. c Lstí ke svatbě jako k „legitimnímu únosu“

Existuje velmi široká mytická kategorie dívek věrných Artemidě, které odmítaly svatbu a 
kontakt  s  muži.  Některé  z  těchto  panen  byly  nakonec  lstí  „zkroceny“,  tedy  vdány  a 
přeměněny v gyné. Můžeme říci, že tyto dívky byly „legitimně uneseny“, v kontrastu k těm 
„uneseným nelegitimně“, kterými jsme se zabývali  v minulé kapitole. Jako o „legitimně 
unesených“ mluvím o těch mytických pannách, které ačkoli byly přivedené ke svatbě lstí, 
daly ke svatbě svůj souhlas.84 V některých mytických případech je však lstí překonána ne 
samotná panna, ale například otec panny, který odmítá svou dceru vdát, jak uvidíme v 
následující části práce.

IV. c. 1 Atalanté a Oinomaos odmítající sňatek

Panenská  Atalanté  byla  vychována  v  divočině  medvědicí  a  vyrostla  z  ní  silná  lovkyně. 
Různé mýty o ní vyprávějí odlišné příběhy; pro nás je podstatné, že se odmítala vdát, a to i 
přes  naléhání  svého  otce.85 Nakonec  svolila,  ale  pod  podmínkou,  že  bude  s  každým 
nápadníkem soutěžit v běhu a vezme si  toho, kdo jí  porazí.  Jenomže Atalanté každého 
nápadníka během závodu bodla do zad. Jeden jediný ji dokázal porazit – Hippomenés. 
Jemu se nakonec musela podrobit. On jí „zkrotil“: zařadil jí na místo, které jí náleželo. 86 Již 
nebyla zpupnou dcerou, ale poslušnou manželkou.

Jiná  verze  mýtu,  ta,  kterou  známe  z Eurípidových  Foiníčanek,  nám představuje 
odlišný obraz Atalanté. Narodil se jí syn Parthenopaios. Z jeho jména snadno vyvodíme 
souvislost se slovem  parthenos; o Parthenopaiovi Eurípidés mluví jako o synu z panny. 
Atalanté  se  totiž  v  jeho  tragédii  chová  jako  mladá  divoká  dívka  uctívající  Artemidu  a 
pohybující se v divočinách, ačkoli je již matkou.87 V Eurípidově verzi se tedy její integrace 
nepodařila tak dobře jako v předchozí verzi.

Všimněme si,  že  v  mytických případech únosů dívek z  chórů docházelo  k  jakési 

83 James Redfield, The Locrian Maidens, s. 35.
84 Souhlas dívky ke svatbě byl zásadní součástí svatebního rituálu. Viz ibid., s. 70.
85 Viz Karl Kerényi, Mytologie Řeků II, s. 91.
86 Sue Blundell, Women in Ancient Greece, s. 31.
87 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 79–80. Viz také Eurípidés, Foiníčanky 1106–9 a 1162.
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násilné  a  zvrácené  formě sňatku;  muž měl  se  ženou styk  bez  jejího svolení.  Naopak v 
případě  svatby  pomocí  nějaké  lsti,  jako  například  svatby  Atalanté,  dochází  ke  styku 
legitimnímu.  Pokud dívka  styk nechce,  může být  k  němu buď donucena silou,  ale  bez 
svatby, nebo může být „zkrocena“ lstí, a v tom případě dojde i ke svatbě. Jak uvidíme, tento 
rozdíl bude pro naši práci významný.

Příběh o Atalanté-běžkyni připomíná mýtus o Oinomaovi. Oinomaos pořádal pro 
svou dceru Hippodameiu soutěž konžských spřežení, ve které stál sám proti nápadníkovi. 
Pokud krále nápadník porazil, směl si Hippodameiu vzít za ženu. Zpočátku dal Oinomaos 
nápadníkovi náskok, vypráví Pausaniás, jenomže ho vždy lstí dohonil a zezadu ho bodnul. 
Až Pelops, syn Tantala,  Oinomaa při závodu přelstil  a zabil  ho. V důsledku toho získal 
Hippodameiu za ženu.88

Oinomaos, stejně jako Atalanté, odmítal svatbu a svatební výměnu a snažil se jí lstí 
vyhnout.  Protože  se  snažili  svatbě  takto  vyhnout,  mohli  být  poraženi  opět  pouze  lstí. 
Oinomaova situace nemohla dopadnout jinak než jeho smrtí, protože strukturálně pro něj 
v mýtu již nebylo místo; v roli krále a v roli opatrovatele ženy ho zastoupil Pelops. Atalanté 
nezemřela, ale byla zkrocena (ať už částečně těhotenstvím či úplně svatbou), protože jí to 
jako  ženě  přísluší.  Mýtus  zde  jasně  vymezuje  smrtelníkům  hranice  jejich  chování  a 
nekompromisně se vyrovnává s jedinci odmítajícími řád věcí.

Oinomaos chtěl mít svou dceru pouze pro sebe. Chtěl, aby Hippodameia zůstala celý 
život s ním jako jeho dcera. Panenství této dívky, jak ho možná chce Oinomaos vnímat, se 
podobá panenství  bohyně Hestie,  bohyně střežící  rodinný krb.  Tato  bohyně se  podobá 
dceři, která nikdy neodešla z domu. Atalanté však byla pannou, která byla podobná spíše 
divoké Artemidě.89 Jak Hippodameia,  tak Atalanté byly v  pozici,  která byla pro ideální 
pannu atypická a které se má dívka ve skutečném životě vyvarovat.

Hippodameia je představitelkou panenství vyspělejšího, než je panenství Atalanté. 
Mohla by se vdávat hned, ve sňatku jí nebrání její vlastní nedostatek, ale její otec. Oproti ní  
Atalanté na vdávání  připravena nebyla, jak bylo vidět z její  fixace na Artemidu a z  její  
identifikace s mužskou rolí, a to do té doby, dokud nebyla podrobena lstí a k přechodu 
donucena.

IV. c. 2 Asexuální Hippolytos a Faidra neznalá v sexualitě hranic

Stejně jako Atalanté, i Hippolytos, syn Thésea a Amazonky, odmítá opustit sféru Artemidy. 
Hippolytos, který se věnuje lovu a ctí Artemidu, nechce přejít do sféry bohyně Afrodíté. 
Když se do něj jeho nevlastní matka Faidra zamiluje, odmítá ji. Faidra zjevně nedokázala 
respektovat své sexuální  hranice,  když se dožadovala styku se svým nevlastním synem. 
Faidra se chtěla Hippolytovi pomstít za to, že odmítl opětovat její lásku, a obvinila ho ze 
znásilnění. Nakonec se oběsila a Hippolytův otec, Théseus, který nevěděl, že Faidra lhala, 

88 James Redfield, The Locrian Maidens, s. 64. Viz Pausaniás 5.16.2–4.
89 Ke srovnání Hestie s Artemidou viz například James Redfield, The Locrian Maidens, s. 114.
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svého syna v pomstě zabil.90 Vidíme tedy, že Hippolytos odmítá sexualitu a toto odmítnutí 
vede k jeho vlastní smrti.

Pokud odmítá Afrodítu mladý muž, čeká ho jedině smrt. Není totiž uměřený, jak by 
měl muž být. Mladík nemůže být v mýtu zkrocen takovým způsobem jako panna. Pokud 
bychom následovali načrtnuté schéma a Hippolyta si představíme v roli panny, nastaly by 
pro něj v mýtu dvě varianty: buď by byl lstí zlákán ke sňatku, nebo by si raději sám zvolil 
smrt, jak uvidíme na případu mytické Dafné.91 Neboť určením panny je zkrocení. Přechod k 
dospělosti se pro Hippolyta stává definitivně nepřekonatelný.

IV. c. 3 Proitovny: prolínání sféry Artemidy a Héry

Příběh o panenských dcerách krále Proita se nám dochoval v různých verzích, zásadní však 
pro  nás  bude ta  Bakchylidova.92 Proitovy dcery  byly  pannami  kúrai,  které  se v  Héřině 
chrámu chvástaly mocí  a bohatstvím svého otce. Héra na ně za trest seslala šílenství  a 
dívky utekly do hor. Šílenství je zbavila až Artemis, kterou o to prosil Proitos. Dcery Proita 
pak na počest Artemidy postavily chrám a oltář a ustanovily pro ni oběť a ženské chóry. 93

Dívky sice byly i před touto hybris z hlediska věku zralé na vdávání, ale vzhledem k 
tomu, že urazily Héru, zjevně nebyly připraveny zcela. Ačkoli byla Héra patronkou jejich 
přechodu  k  manželství,  přesto  jí  urazily. Héru  Protiovny  urazily  patrně  proto,  že  jim 
chybělo ono vzdělání, o kterém hovořil Redfield: uměřenost a vědomí si svého místa ve 
společnosti a správného vztahu k bohům. Až expiací jejich provinění s pomocí Artemidy, 
která  dohlížela  na  podobné  prohřešky  adolescence  a  která  pomohla  „zkrotit“  šílené 
Proitovny, mohly, tentokrát již s pomocí Héry, přejít do stavu žen.94 Vidíme zde prolínání 
sféry Artemidy a Héry,  které společně působí při  přechodu ze stádia dívek k dospělým 
ženám.

IV. c. 4 Domestikace ženy skrze vzdělání

U  všech  výše  zmíněných  příběhů  si  můžeme  všimnout  podobného  základu  jmen 
panenských  hrdinů  a  hrdinek:  Hippomenés,  Hippodameia,  Hippolytos  a  Hipponoé  či 
Lýsippé, což jsou dvě z Proitových dcer. Základem těchto slov je slovo hippos, kůň, jak si 
všímá Calame.

„Domestikace jako symbolizace jak vzdělání, které je poskytnuto dospívajícím, tak přístupu
k dospělé sexualitě skrze manželství,  je aktualizována (...)  mýtech, jejichž postavy nesou
jméno vytvořené od ππος, kůň.“ἵ 95

90 Příběh  převyprávěn  podle  Sue  Blundell,  Women  in  Ancient  Greece,  s.  38–9.  Viz  také  Eurípidés, 
Hippolytos.

91 Viz podkapitola IV. d Smrt či znehybnění jako radikální odmítnutí sňatku.
92 Bakchylidés 11. Pro další podrobnosti, převyprávění a zdroje o mýtu viz Ken Dowden.
93 Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 215.
94 Ibid.,s. 216.
95 Ibid., s. 416.
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Vzdělání  a  dospělá  sexualita,  to  jest  sexualita  legitimizovaná  sňatkem,  je  výsledkem 
„domestikace“  panen  v  ženy.  Využitím  koně  jako  symbolu  domestikace  se  opět  jen 
potvrzuje nutnost zkrocení ženy a její podobnost se zvířaty.96 Vzděláním ženy se pak má na 
mysli  její  schopnost  vědět,  co  jí  přísluší;  věrnost  bohům,  oiku,  a  práci  v  rámci  něj.

Domestikace ze sexuálního hlediska často nese násilné prvky. Stačí si vzpomenout 
na jednu ze základních součástí řecké svatby, tedy procesí z domu otce nevěsty do domu 
ženicha, který nese prvky únosu.97 Jak píše Redfield, „nátlak a svobodný souhlas jsou často 
společně  přítomny  v  sexuálním  vztahu,  svatební  ceremonie  po  celém  světě  kombinují 
nějakou reprezentaci únosu či uchvácení, s rituálem jejího podvolení“.98 Nátlak a svobodný 
souhlas, o kterém Redfield mluví, přesně odpovídá mytickému donucení dívky či mladíka 
lstí ke sňatku.

IV. d Smrt či znehybnění jako radikální odmítnutí sňatku

Dívky, které se raději rozhodnou zemřít, než se vdát a podrobit se muži, jsou ty, které jsou 
Artemidě  nejoddanější.  Jednou  z  těchto  dívek  je  Dafné,  nymfa,  která  se  pohybuje  v 
divočině,  věnuje  se  lovu  a  přeje  si  zůstat  pannou.  Dafné  odpovídá  popisu  svobodné  a 
zároveň nezkrocené dívky oddané Artemidě, která chce navždy zůstat v tomto životním 
bodě, jediném bodě relativní svobody dívky, který je pro jiné pouhým obdobím přechodu. 
Pausaniás vypráví, že se do této panny zamiloval mladík Leukippos, syn krále Oinomaa. 
Aby se k ní dostal blíž a získal její přízeň, převlékl se za dívku. Až při koupání v řece se  
Dafné a její přítelkyně dozvěděly, kdo je skutečně v jejich blízkosti, a ubodaly Leukippa 
dýkou.99 Nicméně  podle  další  verze  tohoto  mýtu,  který  přináší  Ovidius,  byla  Dafné 
pronásledována Apollónem a modlila se k Diovi, aby jí zamilovaný bůh nechytil. Zeus se 
rozhodl dívce pomoci a proměnil ji ve vavřínový strom – řecky  dafné. Dafné je jednou z 
mytických hrdinek, která přejít do stavu ženství nechtěla a podařilo se jí to, ale za cenu 
ztráty vlastního života.

Další  příběh, který můžeme do této kategorie zařadit,  je příběh o Danaovnách. I 
tento příběh se nám dochoval  hned v několika verzích.100 Podle Apollodóra se dvojčata 
Danaos a Aigyptos hádala, který z nich by měl kralovat nad Egyptem. Danaos ze strachu ze 
svého bratra a jeho padesáti synů uprchnul se svými, rovněž padesáti, dcerami. Jenomže 
synové Aigypta se znovu objevili na scéně a požadovali svatbu s Danaovými dcerami. Ten 
sice souhlasil, ale připravil lest. Dívkám dal dýky, kterými měly své manžele o svatební noci 
zavraždit,  až  budou  spát  po  prvním  styku.  Všechny  dcery  to  udělaly,  až  na  jednu: 
Hyperméstru. Hyperméstra svého manžela nezabila, podle jedné verze proto, že jí dovolil 

96 O symbolickém významu zkrocení koní v tomto kontextu viz ibid., s. 416–417.
97 Ibid., s. 328. Prvky únosu jsou ještě více patrné ve spartské svatbě.
98 James Redfield, The Locrian Maidens, s. 68.
99 Ken Dowden, Death and the Maiden, s. 176. Viz také Pausaniás 8.20.4 a Ovidius, Proměny 1.472.
100 Mýtus  je  dochovaný  od  Klementa  Alexandrijského,  který  uchoval  fragment  z  eposu  Danaïs, a  z 

Hésiodova  Katalogu žen.  Dalším zdrojem je například Aischylova trilogie o Danaovnách,  která není 
dochována v celé podobě. Jsme tedy odkázáni na pozdější autory, jakým byl například Apollodóros. Viz 
Ken Dowden, Death and the Maiden, s. 153–155.
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ponechat si panenství, podle jiné, protože ho milovala.101

IV. d. 1 Odmítání sňatku v mýtu a rituálu jako vyrovnání se panen se svým údělem

Příběh  Danaoven  končí  dvěma  naprosto  odlišnými  způsoby;  podle  jedné  verze  se 
Danaovny znovu vdají a žijí příkladným životem gynai.102 Podle druhé v Hádu vykonávají 
věčný trest nošení vody v děravých džbánech.103 Byly takto potrestány, protože radikálně 
odmítly  svou ženskou úlohu. Trestané Danaovny odmítají  určitý  koncept  ženské krásy. 
Podobají  se  typickým  následovnicím  Artemidy:  věnují  se  lovu  a  odmítají  muže. 
Diametrální odlišnost těchto dvou konců příběhu je pro naše účely přínosná; ukazuje totiž 
dvě možnosti, co se stane s pannami, které odmítají sňatek. Buď jsou Danaovny, tentokrát 
s  nezbytnou  pomocí  bohů  Herma  a  Athény,104 očištěny,  znovu  vdány  a  včleněny  do 
společnosti  a jejich role je naplněna,  nebo je čeká prázdná,  nenaplněná věčnost nošení 
vody v děravých džbánech.

Mýtus o věčném trestu Danaoven osvětloval podle Dowdena rituál určený pro chór 
dospívajících  dívek;105 po  odmítnutí  svatby  a  symbolickém  zabití  manželů  ke  svatbě 
nakonec svolí.  „Mýtus dává smysl rituálu. Začíná odmítnutím svatby a končí úspěšným 
dovršením a implicitním souhlasem.“106 Možná proto je v rituálu sňatku tak patrný prvek 
lsti  a znásilnění; jsou to negativní stránky sňatku, vůči kterým se dívky vymezují  právě 
například prostřednictvím rituálu, o kterém Dowden mluví. Úspěšně se vyhnout svatbě lze 
pouze s pomocí bohů; Dafné při tom znehybněla, Danaovny se podle jedné z verzí díky nim 
nakonec staly skutečnými ženami; podle jiné jim bohové nepomohli, ale naopak jim udělili  
věčný trest.

101 Ken Dowden, Death and the Maiden, s. 155. Příběh převyprávěn podle: ibid., s. 155–157.
102 Pro různé verze mýtu o Danaovnách viz Apollodóros, Bibliotheca 2.1.5. Pindaros, Pýthijské zpěvy 9.110–

116. Aischylos, Prosebnice 5.
103 [Platón], Axiochos 377b6–7. Zenobius 1.6.
104 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 153.
105 „Padesát je evidentně číslo, které se váže na syny a dcery; mýtus je do takové skupiny snadno dokáže 

konceptualizovat a toto musela být charakteristická skupina pro kultické tance dospívajících příslušníků 
obou pohlaví.“ Padesát bylo i tanečníků v dithyrambu. Padesát synů či dcer je ztělesněním jednoty a 
homogenity členů dané skupiny, daného chóru. Viz Ken Dowden, Death and the Maiden, s. 158.

106 Ken Dowden, Death and the Maiden, s. 158.
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V.          Kontrast mezi divokou a ušlechtilou stránkou panen  

V. a Chóry panen a jejich význam pro pochopení ušlechtilé stránky panen

Koncept chóru,  choros, jak ho popsal Claude Calame, nám může pomoci osvětlit „čistý“, 
obtížně dotknutelný a přitom snadno narušitelný charakter panen. „Sborový tanec a zpěv 
vlastně  tvoří  součást  určitého  obrazu  zlatého  věku,  jsou  jednou  ze  základních  aktivit 
blažených.“107 Chóry  panen tvoří  jeden  ze  základních  rysů  života  bohů,  píše  Calame.108 

Mytickým modelem pro chór dívek je sbor nymf obklopujících Artemidu.109 Dívky pro chór 
jsou vybírány částečně z významných rodin, ale hlavním kritériem je jejich krása.110

Chóry  jsou  sbory,  které  tančí  a  zpívají.  Sestávají  z  žen  (gynai),  mužů  (andres), 
mladíků  (eféboi)  a  dětí  (paides),  ale  nejčastěji  panen,  parthenoi.111 Pro  naši  práci  je 
podstatné,  že  rituály,  ve  kterých  měly  dívčí  chóry  své  místo,  jsou  nejčastěji  rituály 
věnované Artemidě. „Funkcí Artemidina kultu je vyřešit kontradikce vzniklé krizí ženské 
puberty.“112 Artemis pomáhala s přechodem ze stavu dítěte do dospělosti, který může být 
sám o sobě problematický – panny už nejsou dětmi, ale ještě nejsou ženami.113 Součástí 
této krize může být i  komplikovaný postoj ke svatbě a strach z ní;  řecká žena nemohla 
vůbec vědět, co ji v její nové rodině čeká.

V. a. 1 Uspořádání chóru panen: hierarchie, přátelství a homosexualita

Mezi  členkami  chóru  byla  stanovena  hierarchie;  vedoucí  chóru,  tzv.  chorégos,  často 
nejkrásnější z panen, udávala sboru takt a dávala znamení počátku.114 Čtenáři může být 
nejbližší představa chóru v podobě básnířky Sapfó jako  chorégos a jejích žaček; Sapfó je 
popisována jako osoba, která udává sboru takt, má nad dívkami autoritu a plní vůči nim 
pedagogickou úlohu.115 Podle  Platóna bohové hrají  roli  chorégoi vůči  lidem.116 Platón v 
Zákonech píše, že účast v chóru je jedním ze stupňů vzdělání adolescentů; dívky se učí 
harmonii, koordinovaným pohybům a podřízenému stavu.117

Členky chóru sbližuje jejich společný věk, z něho vychází náklonnost, přátelství; tato 
náklonnost má v chóru často homosexuální rysy.118 Podle Calama nese homosexuální rysy 
třeba  výše  jmenovaný  příběh  o  Dafné  –  ta  se  koupe  s  ostatními  dívkami  svého  věku 

107 Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 173.
108 Ibid.,. Pindaros, Pýthijské zpěvy 10.
109 Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 59.
110 Ibid., s. 92.
111 Ibid., s. 63.
112 Ibid., s. 43–44.
113 Ibid., s. 65.
114 Pro vysvětlení funkce chorégos viz ibid., s. 92–100.
115 Ibid., s. 385–386.
116 Ibid., s. 387. Viz Platón, Zákony 653.
117 Platón, Zákony 653 a 665.
118 Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 420.
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(panenský  chór)  a  Leukippos  se  mezi  ně  lstí  dostane.119 Homosexuální  láska  však 
nenastávala mezi všemi členkami sboru navzájem. Dafné si vybrala Leukippa, o němž se 
domnívala,  že  je  dívkou,  Sapfó  si  zase  vybrala  ze  sboru  jen  jednotlivé  oblíbenkyně.120 

Vzhledem k tomu se nám homosexuální láska jeví jako osobní a nejde pouze o ilustraci  
přátelského vztahu mezi dospívajícími dívkami. Vztah mezi dvěma pannami, který se nám 
jeví jako rovnocenný, je tak dán do protikladu ke vztahu manželskému mezi nadřazeným 
mužem a podřízenou ženou. Homosexuální láska by tak dokládala tezi, že v panenském 
stavu je žena nejsvobodnější vůči svému okolí.

Rituály pro Artemidu Calame souhrnně popisuje následovně: jejich součástí je vždy 
procesí, které je hierarchizováno, jeho členové jsou věkově homogenní skupinou a v rámci 
skupiny k sobě chovají náklonnost. Co jsme ještě o těchto rituálech nezmínili je to, že šlo 
často o jakési námluvy, vystavené očím veřejnosti.121 Jak víme, v mýtu se často objevoval 
prvek únosu dívky z chóru, a v rituálu se tento „prohřešek“ napravoval. Calame popisuje na 
základě  Xenofónta  Efezského Artemidin  rituálu  v  Efezu,  rituál  Artemidy  Daitis.  Mladé 
dívky a mladí chlapci byli rozděleni do dvou průvodů, mladíkům bylo od 16 let, dívkám od 
14 let. Vykonali oběti u Artemidina chrámu a za městem se setkali a zamilovali. Průvod žen 
vedla  Antheia,  průvod chlapců  vedl  Habrokomés  a  dohromady  tvořili  modelový  pár.122 

Dívky už v  rituálu nebyly  unášeny a  znásilňovány,  ale  seznámily  se  s  muži  před zraky 
veřejnosti. Ačkoli se dívky s chlapci seznamují před zraky veřejnosti, stejně je v rituálu ono 
znásilnění, které rituál napravuje, implicitně přítomno.

V. a. 2 Únos jakožto předstupeň svatby

Mezi  mytické  dívky,  které  byly  unesené,  patřily  i  Leukippovny.  Měly  vlastní  chrám  ve 
Spartě  a  sloužily  jim  dvě  parthenoi pojmenované  podle  Leukippoven.  Byly  spojené  s 
kultem boha Dionýsa.123 Je obtížné přesně zrekonstruovat podobu jejich kultu, nicméně 
mýty  o  nich  se  točí  kolem  jediného  tématu:  jejich  únosu  syny  Tyndarea  a  následnou 
svatbou s nimi.124 Synové Afarea si Tyndareovce dobírali, protože získali manželky, aniž by 
věnovali dar jejich otci. Tyndareovci v reakci na to ukradli voly Afareovců a věnovali je 
Leukippovi.125 Calame se domnívá, že tento příběh je odrazem zcela jiného pojetí únosu 
dívky;  ten již  není  něčím neblahým. Pro Leukippovny neznamená ani  smrt,  ani  ztrátu 
sociálního  postavení.  Naopak  jejich  únos  se  zde  rovná legitimní  svatbě  s  Tyndareovci,  
jejich únosci. Únos přímo spojený se svatbou je typickým prvkem spartské svatby, nicméně 

119 Ibid., s. 432. Leukippos je v jiných mýtech prezentován jako postava transvestní, což mu mohlo usnadnit 
přístup k chóru dívek. Viz Ken Dowden, Death and the Maiden, s. 65.

120 Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 428. Atthis či Anaktorie byly jejími 
oblíbenkyněmi.

121 Ibid., s. 182.
122 Ibid., s. 181. Viz Xenofón Efezský 1. 2.
123 Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 323–324.
124 Pro původní  prameny o Leukippovnách,  viz  například: Eurípidés,  Helena 1466 či  Pausaniás  2.2.5 a 

3.16.1. Pro další prameny viz Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 326–7.
125 Převyprávěno podle: Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 327.
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podle Calama je v tom víc než jen to, že jde o spartský rituál svatby, ve které byly takové  
prvky běžné.126

„Umístěný v pořadí narativních prvků odlišné sémantické hodnoty, únos Leukippoven již  
neznamená,  jako  v  mýtech zakládajících  kult  Artemidy  Limnátis  (...),  vstup  do  období  
dospívání mladých dívek, ale naopak jejich výstup z něj. Už není označován negativně, jako 
symbol smrti, smrti iniciační, ale pozitivně, jako symbol přístupu k novému životu.“127

V mýtu se s dívkou, která je ještě stále „divoká“, tedy na počátku své iniciace, zachází 
způsobem,  který  odpovídá  její  divokosti;  je  znásilněna  a  znásilnění  je  událostí  mimo 
normální sociální strukturu, stejně jako její divokost. Naopak únos dívky, která je na konci 
své iniciace, dívky, která prošla vzděláním uměřenosti, znamená pozitivní událost, svatbu. 
S dívkou už se nezachází jako s někým bezejmenným, bezvýznamným. Naopak už je hodna 
svatby a začlenění do nového oiku. Vidíme zde posun významu únosu; ve svatebním rituálu 
je vždy implicitní a teď víme proč. Může buď odkazovat na možnost znásilnění a následné 
odmítnutí dívky, nebo na možnost, že bude přijata do nového  oiku.  Rozdíl mezi těmito 
dvěma typy znásilnění spočívá, domnívám se, v míře „kulturní“ vyspělosti dívky.

V. a. 3 Přeměna Artemidiny divoké  panny v  Héřinu elegantní  pannu zralou  na  
vdávání

Výuka  dívek  Sapfó  nám  pomůže  zjistit  něco  více  o  onom  kulturním  vzdělání  dívek  v 
protikladu k jejich divokosti. Sapfó dívky učila to, co Platón vyzdvihl jako základní součást 
vzdělání;128 když k ní žačka přišla, byla mladou dívkou bez ušlechtilosti a půvabu.129 Šlo o 
dívku, která sice byla ve věku na vdávání, ale ještě na svatbu nebyla připravená z hlediska  
vzdělání. Sapfó dívku naučila eleganci a tím ji odlišila od „divokých“, „přírodních“ dívek a 
naučila jí kultuře a uměřenosti.130 Divoká dívka i dívka elegantní lákala muže; ty první byly 
znásilněné a odvržené, ty druhé přijaty ke svatbě. Vzpomeňme na Proitovny, které se musí 
něčemu  naučit,  než  se  budou  moci  vdát.  Musí  se  naučit  respektovat  Héru,  bohyni 
patronující nad manželstvím. K tomu jim pomůže Artemis, protože je stále ještě patronkou 
jejich sféry. Šílenství Proitoven nese dionýské prvky, které nutně napovídají, že celý mýtus 
má silnou souvislost se stavem žen jakožto gynai. Dionýsos je totiž patronem té ženskosti, 
která je inverzní k té, která se očekává od gyné.131 Typ mýtů, jakým je ten o Proitovnách, je 
o dívkách které jsou na sklonku svatby a musí překonat již ten poslední krok.

Začíná se nám tedy vytvářet idealizovaný obraz parthenos; je divoká, ale vzhledem k 
tomu, že stav partheneia je přechodový stav, dochází k proměně panny, která se vzděláním 
přiblíží k ideálu ženy vhodné ke vdávání. Přechod se odehrává pod patronací Artemidy, té,  

126 Ibid., s. 328.
127 Ibid., s. 330.
128 Viz podkapitola V. a. 1 Uspořádání chóru panen: hierarchie, přátelství a homosexualita.
129 Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 401.
130 Ibid., s. 401–402.
131 Ibid., s. 242.
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která má zůstat navždy nezkrocena. Vzděláním se panna stává uhlazenější a místo divoké 
medvědici se začíná podobat spíše elegantní a uměřené tanečnici chóru. Pak může být plně 
předána do sféry bohyně Héry.

V. b Vztah iniciace dívek k divoké přírodě: rituál Arktejí a panna Ífigeneia

Pojďme se nyní podívat na ty dívky, které jsou teprve na počátku své iniciace. Aition k 
Artemidiným rituálům mělo následující strukturu: došlo k prohřešku vůči bohyni, jehož 
následkem byl mor či jiná pohroma. Ty byly zažehnány úkonem, který doporučila věštírna 
v Delfách a který byl nápravou prohřešku. Úkon se poté opakoval každý rok. 132 To se dělo 
při svátku Arktejí. Mýtus, který se váže k chrámu Artemidy Múnichie, kde se měl tento 
rituál konat, je známý.133 Do chrámu podle mýtu začala pravidelně přicházet medvědice a 
hrála si zde s dívkou. Jednou ji však dívka rozzlobila a medvědice ji škrábla či dokonce 
oslepila. Bratr mladé dívky v reakci na to medvědici zabil. Nějakou dobu poté zasáhl oblast  
mor. Podle věštby mohl mor utichnout jen pokud někdo obětoval svou dceru Artemidě. 
Embaros slíbil, že svou dceru obětuje, ale požadoval za to kněžský titul pro své potomky. 
Dceru  však  neobětoval,  ale  schoval  jí  v  adytu  chrámu.  Místo  ní  obětoval  kozu,  kterou 
nazval Dcera. Mor opravdu ustal a orákulum požadovalo stejnou oběť každý rok. Oběť kozy 
místo dcery se potvrdila jako správná oběť.134

Tento rituál zůstává pro badatele dosti záhadný, nicméně víme, že dívky každoročně 
sloužily  Artemidě  a  hrály  přitom  medvědice  a  že  skrze  tuto  nápodobu  došla  smrt 
medvědice expiace. Dívkám muselo být mezi 5 a 10 lety.135 Nejvíce dokladů o rituálu máme 
z Braurónu. O rituálu Arktejí podává svědectví i Aristofanés, a to ústy stařeny v komedii 
Lýstistraté:

„V sedmi svých letech jsem svátosti nosila,
v deseti bohyně mlečkou jsem bývala,

potom v šafránovém rouchu
medvědicí brauronskou (…).“136

Stařena na základě tohoto výčtu tvrdí, že ji obec „vychovala v bujnosti a nádheře“. 137 V čem 
přesně rituál  Arktejí  spočíval  nevíme;  nicméně muselo jít  o  rituál  iniciační.  Dívky byly 
vyčleněny ze společnosti a žily s dalšími dívkami podobného věku. Dalo by se říci, že tvořily 
chór  panen  pro  Artemidu.  K  jejich  aktivitám  patřily  mimo  jiné  tkaní  a  sportovní 
soutěžení.138 Už podle druhu těchto aktivit se dá usuzovat, že rituál učil dívky roli ženy. 

132 Ibid., s. 190.
133 Konat se tento rituál měl nejméně ve třech chrámech: Artemis Múnichia v Peiraeiu, Artemis Braurónia v  

Braurónu a Artemis Braurónia na Akropoli. Viz James Redfield, The Locrian Maidens, s. 99.
134 Převyprávěno podle: James Redfield, The Locrian Maidens, s. 101–102.
135 Ken Dowden, Death and the Maiden, s. 29.
136 Aristofanés, Lýstistraté 641–647. Citováno podle: Aristofanes, Lysistrate, př. Ferdinand Stiebitz, Praha: 

Orbis, 1963.
137 Aristofanés, Lýstistraté 639–640. Citováno podle překladu Ferdinanda Stiebitze.
138 Z Braurónu se dochovaly obrazy dívek tančících kolem Artemidina oltáře. Tento obraz odpovídá obrazu 
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Calame tuto  informaci  ještě  zpřesňuje  a  píše,  že:  „Účelem této  služby,  jak  naše  zdroje 
explicitně uvádějí,  je příprava dívek na svatbu.  Jedná se tedy o charakteristický ženský 
rituál  dospívání,  pod  záštitou  Artemidy.“139 Je  jasné,  že  hrát  medvědici  pro  Artemidu 
rozhodně nemohly všechny athénské dívky. Muselo jít o dívky z významných rodin. Vzít na 
sebe  roli  medvědice  bylo  součástí  vzdělání  panen,  které  bylo  nezbytné  ke  svatbě.  Čím 
významnější byl rod ze kterého dívka pocházela, tím více bylo záhodno, aby se takových 
rituálů účastnila.140

Existuje ještě známější příběh o oběti panny, kterou Artemis požaduje. Agamemnón 
na žádost Artemidy obětoval svou dceru Ífigeneiu, a to podle různých verzí mýtu z různého 
důvodu. Podle jedné z verzí Artemis na poslední chvíli vyměnila Ífigeneiu za jelena a pannu 
tím zachránila. Ífigeneia se pak stala kněžkou kultu v Tauridě, kde byly vykonávány lidské 
oběti; Ífigeneia tedy už nebyla obětí, ale samotným obětníkem.141 Po sledu různých peripetií 
a  zavraždění  obou  rodičů  se  Ífigeneia  shledala  se  svým  bratrem  Orestem  a  společně 
uprchli;  Orestés  ale  ještě  stihl  ukořistit  sochu  Artemidy  Tauridské.  Výsledkem  bylo 
ustanovení nového rituálu v Halai, poblíž Braurónu. A právě v Braurónu měla být nakonec 
Ífigeneia  pohřbena.  „Halai  a  Braurón  tedy  sdílejí  aition a  jsou  to  v  jistém  smyslu 
sourozenecké svatyně.“142

Ífigeneia má velice blízko k bohyni Artemidě a podle některých zdrojů je vůbec první 
kněžkou  této  bohyně.143 Ífigeneia  je  pro  poznání  Aremidy  důležitá,  protože  zdůrazňuje 
některé rysy bohyně,  které by jinak nebyly vnímané jako tak vyhrocené.  Jsou to prvky 
spojené se smrtí a obětí panen. Ačkoli je to Artemis, kdo má patronaci nad porodem, šaty 
po  ženách,  které  zemřely  při  porodu,  se  věnují  Ífigenei.144 Artemis  sice  požaduje  po 
Agamemnonovi oběť panny, kterou později zachrání, ale předurčí ji ke kněžskému životu. 
Tím je Ífigeneia skutečně obětovaná, tedy pokud jde o její ženskou funkci plození dětí.

Ken Dowden navrhuje určitou podobnost mezi nahrazeným jelenem a medvědicí; 
koneckonců panna je nahrazena divokým zvířetem v obou případech. Panna je tím pádem 
přímo  ztotožněna  s  divokým  zvířetem.  „V  Aulidě  je  medvěd  v  mýtu  o  rituálu  Arktejí 
nahrazen jelenem – dalším ženským divokým zvířetem,“ tvrdí Dowden.145 Ífigeneia nikdy 
nebyla plně integrována do dalšího stádia svého života; do stádia  gyné. Její výjimečnost 
leží v tom, že jí byl přechod znemožněn jejím obětováním. Přechod se jí sice nezdařil, ale v  
tomto stádiu žila až do své smrti. Navěky zůstane pannou; to je důvod, proč se šaty žen 
zemřelých  při  porodu  dávají  právě  k  jejímu  hrobu.  Jak  Ífigeneia,  tak  i  tyto  ženy 
(nedobrovolně, například oproti Artemidě či Dafné a Danaovnám) navždy zůstanou mezi 

panenského chóru. Viz Ken Dowden, Death and the Maiden, s. 31–32.
139 Claude Calame, Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, s. 187.
140 Ken Dowden, Death and the Maiden, s. 27.
141 Převyprávěno  podle:  James Redfield,  The Locrian Maidens,  s.  103.  Viz  také Eurípidés,  Ífigeneia v 

Tauridě, Ífigeneia v Aulidě či Aischylos, Agamemnón.
142 James Redfield,  The Locrian Maidens, s. 104. Kurzíva autora. Artemis Tauropolos měla chrám jak v 

Halai,  tak v Braurónu.  Viz Ken Dowden,  Death and the Maiden,  s.  18.  Přídomek souvisí  se slovem 
tauros – býk a odkazuje k Tauridě, kde Ífigeneia působila jako kněžka.

143 Ken Dowden, Death and the Maiden, s. 22.
144 K obětím Ífigenei viz ibid., s. 44.
145 Ibid., s. 41.
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panenstvím a ženstvím.
Přeměna dívky ve zvíře se objevuje i v mýtu o Kallistó. V něm se opět setkáváme s 

prvkem krásy panen, což byl jeden z jejich hlavních atributů; ryzí, čistá, nezkažená sexuální 
přitažlivost. Kallistó přísahala věrnost Artemidě. Jenomže bůh Zeus se rozhodl jí získat a 
Kallistó s ním otěhotněla. Zpočátku na její tajemství nikdo nepřišel,  ale když se jednou 
koupala s Artemidou a ostatními dívkami, všimla si bohyně jejího těhotenského břicha. Ve 
vzteku pak proměnila Kallistó v medvěda.146 Podobně jako Ífigeneia i Kallistó zůstává v 
období  přechodu  po  celý  zbytek  života.  Ačkoli  se  z  ní  zrodí  Arkás,  Kallistó  se  ženou 
nestane; zůstává „medvědí“, divokou matkou. Artemis si jí ve své sféře ponechá i přes fakt, 
že porodila syna.

V  Braurónu  jsou  tedy  v  rámci  rituálu  iniciovány  mladé  dívky  a  během  něj  se 
odpoutávají od své dětské, divoké složky. Nicméně kult Ífigeneie souvisí spíše s konečnou 
fází  iniciace  dívky  v  ženu,  s  porodem.  Dívky,  které  při  porodu  zemřely,  svou  iniciaci 
nedokončily, a proto je jejich oblečení věnované právě Ífigenei. Kallistó neprošla úspěšně 
iniciací v ženu a to, že porodila jakožto medvědice, to dokládá. Zeus ji oplodnil, ačkoli byla 
pod  sférou  Artemidy,  a  tudíž  v  rámci  iniciace  selhala.  To,  že  porodila  dítě  jakožto 
medvědice, svědčí o tom, že se pohybovala mezi sférou „divokou“ (dětskou) a mezi sférou 
sexuální, aniž by se naplnil její okamžik fáze přechodu do dospělosti. Oproti Kallistó se v 
postavě Ífigeneie nemísí prvky sexuální a prvky divoké. Původně divoká Ífigeneia se stává 
kněžkou, aniž by kdy měla styk, a působí tedy jako čistá panna. Braurónské dívky jsou 
divoké a ne „ušlechtilé“ ve smyslu kněžství Ífigeneie. To také dokládá, že kult Ífigeneie má 
souvislost spíše s konečnou fází iniciace dívek oproti braurónskému kultu.

146 Převyprávěno podle: ibid., s. 185.
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VI.        Anatomická a morální celistvost panen a její význam pro vykonávání   
rituálních úkonů

„Parthenos má  všude  v  Řecku  liminální  status,  charakteristicky  fascinující,  vzácný  a
zranitelný. Parthenoi jsou typicky předmětem výhry v soutěžích a námluvách. Protože ještě
nebyly nikomu věnované, jsou objektem touhy všech; patří všem a zároveň nikomu. Jejich
rolí není hledat partnery, ale samy mají být vyhledány; mezitím zůstávají pasivně svůdné,
a tedy aktivně vykonávají svou roli (…). Jejich sexualita je obrácena směrem dovnitř, jako
více či  méně explicitní  výraz homosexuální  sentimentality.  Rituály  panenství  nedosahují
žádných sociálních účinků; spíše oslavují ctnost panenství.“147

Právě to, že dívka mohla být v představách Řeků jak čistou pannou, tak nezkrocenou 
ženou,  jí  dává  zvláštní  moc.  Bylo  s  ní  nakládáno  jako  s  někým,  kdo  se  musí  nejprve 
vychovat,  zušlechtit,  a  komu je potřeba vymezit  prostor k působení.  Čistá panna pak v 
mýtech představovala  ten pól  ženy,  ve  kterém je  dívka na samém vrcholu  své  krásy  a 
plodnosti. Přitom tato panna byla také nesmírně křehká a velmi rychle se mohla proměnit 
v nenasytnou gyné.

VI. a. Sebevražda panen oběšením a jeho mytický význam

Pausaniás nás zpravuje o kultu uškrcené Artemidy, Artemidy Apanchomené.148 Aition k 
tomuto rituálu vypráví,  že  děti  ve  hře  omotaly  kolem krku Artemidiny  sochy provaz a 
prohlašovaly o bohyni, že se na něm uškrtila (hós apanchoito). Tyto děti byly místními 
lidmi ukamenovány. Lidé děti ukamenovali v domnění, že se dopustily rouhání vůči bohyni 
Artemidě. Jenomže ženy z obce zanedlouho postihla pohroma: začaly se jim rodit mrtvé 
děti. Delfská věštírna doporučila, aby byly ukamenované děti pohřbené a bylo jim každý 
rok obětováno, protože vražda dětí byla prohřeškem vůči bohyni Artemidě.149 V mýtu se 
tedy  přesně  opakuje  schéma aitia  Artemidina  rituálu;  bohyně považovala  to,  že  jí  děti  
škrtily, za legitimní. Proto bylo zabití dětí prohřeškem, který musí být odčiněn. „Děti jí 
tento  titul  daly  oprávněně:  jejich  nevinná  hra  odhalila  pravdu.“150 Dětská  hra  odhalila 
pravdu o tom, že Artemidiným aspektem je také to,  že je  uškrcená.  Ženy tento aspekt 
odmítly ukamenováním dětí.

Artemis přirozeně mstí smrt dětí, protože má roli  kúrotrofos, to znamená, že jejím 
úkolem je  o  děti  pečovat.  To,  že  trestem  byla  neplodnost  žen,  hrálo  také  svou  úlohu; 
Artemis byla patronkou porodu. Ženy jako by nebyly připraveny na rození dětí, protože jim 
unikal  nějaký  smysl  v  přechodu  mezi  panenstvím  a  ženstvím.  Odmítáním  uškrcené 
Artemidy ženy bohyni odebraly její čistě panenský charakter.151 Abychom zjistili, co ženy 

147 James Redfield, The Locrian Maidens, s. 109. Kurzíva autora.
148 Pausaniás 8.23.6–7.
149 Převyprávěno podle: Helen King, Hippocrates' Woman, s. 82.
150 Ibid., s. 83.
151 Ibid., s. 84.
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přesně na Artemidě odmítaly, musíme najít vztah mezi škrcením a ženstvím.
Zasaďme si škrcení do kontextu řecké kultury. Fenoménem oběšení se zabývá Nicole 

Loraux v článku „Le corps étranglé“.152 Uškrcení a oběšení pro Řeky znamenalo smrt bez 
krve.153 Znamenalo  nekrvavou  oběť  zvířete  (která  byla  vykonávána  podle  Hérodota 
barbarskými  Skythy),154 nekrvavý  trest  pro  odsouzené  na  smrt,  ale  i  nekrvavou 
sebevraždu.155 Sebevražda oběšením, píše Loraux,  je  diametrálně odlišná od sebevraždy 
probodnutím; oběšení je ženská volba smrti, probodnutí mužská.156 Muži prolévají krev; 
smrtelné panny a ženy, prolévají pouze svou vlastní krev.157 Dívek a žen, které se v mýtu 
oběsily, známe mnoho:158 nejen Artemidu, ale i Antigonu, dceru Oidipa, která se odmítla 
přizpůsobit Kreontově rozkazu, Iokastu, která se oběsila, když se dozvěděla, že Oidipús je 
její syn a zároveň manžel, či Faidru, o které jsem psala výše.159 Tyto ženy se nacházely v 
mezní situaci a zvolily si smrt oběšením. Oběsily se většinou na kusu svého oděvu či na 
vlastním  opasku.160 Podívejme  se  na  symbolický  význam  tohoto  opasku,  a  snad  nám 
přiblíží symboliku oběšení panen a žen.

Mladé  dívky  tento  opasek,  zóné,  nosily  poprvé  v  pubertě  a  před  svatbou  ho 
obětovaly Artemidě. O svatební noci byla zóné uvázána na rituální uzel, který měl uvolnit 
nevěstin manžel. Během těhotenství žena pásek nenosila.161 Symbolika  zóné je evidentně 
sexuální. Vzpomeňme na to, co bylo řečeno o ženské anatomii z pohledu Řeků. Tělo panny 
bude uzavřeno, dokud nebude vdaná; až tehdy bude moci z jejího těla odtékat přebytečná 
krev. Zóné kopíruje  „otevírání“  a  „zavírání“  těla  ženy;  před  svatbou  je  uzavřeno,  před 
svatební  nocí  je  „uzavření“  opět  symbolicky  zdůrazněno.  Během  těhotenství  pak  žena 
žádný pás nenosí. Oběšení pomocí  zóné  tedy má sexuální podtext. Dívky se v mytologii 
věšely například po znásilnění, nebo proto, že odmítaly svatbu, nebo aby zdůraznily to, že 
jsou  pannami  a  že  jako  panny  chtějí  zemřít.162 Helen  King  tvrdí,  že  oběšení  je 
„prezentováno jako kulturně vhodná odpověď na nechtěný sex“.163 Faidra úmyslně evokuje 
tento sexuální podtext svým oběšením.

„Faidřin  čin  není  pouze negativním gestem vykonaným ze strachu,  že Hippolytos řekne
pravdu Théseovi  (…);  je  to  pozitivní  čin,  protože  volbou oběšení  jako způsobu smrti  se

152 Nicole Loraux, „Le corps étranglé. Quelques faits et beaucoup de représentations“, in Yan Thomas (ed.),  
Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique , Rome: École 
Française de Rome, 1984, s. 195–224.

153 Helen King, Hippocrates' Woman, s. 83. Nicole Loraux, „Le corps étranglé“, s. 213.
154 Hérodotos 4.60.
155 Nicole Loraux, „Le corps étranglé“, s. 197. Odsouzení na smrt byli podle Loraux někdy škrcení v Lokridě 

či ve Spartě. Viz ibid., s. 200.
156 Ibid., s. 218.
157 Helen King, Hippocrates' Woman, s. 84.
158 Ibid., s. 83.
159   Oběšení Antigony: Sofoklés, Antigoné 54. Oběšení Iokasty: Sofoklés, Oidipús král 1263–1264.
160 Nicole  Loraux,  „Le  corps  étranglé“,  s.  211.  Pro  příklad  oběšení  se  panny  na  vlastním  opasku  viz 

Aischylos, Prosebnice 457–465.
161 Helen King, Hippocrates' Woman, s. 85.
162 Ibid., s. 83.
163 Ibid.
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zařazuje  do  ustanovené  tradice  a  zdůrazňuje  tedy  své  lživé  tvrzení,  že  ji  Hippolytos
znásilnil.“164

Nabízí  se  zde  ještě  jedno  srovnání  s  ženskou  anatomií  ve  starověkém  Řecku: 
vzpomeňme na to, že dívka, pokud nebyla dlouho vdaná, měla potřebu se oběsit či utopit; 
to  bylo  vlivem  „dušení“  dělohy,  která  hledala  v  těle  vlhkost. Žena  byla  v  očích 
hippokratovských lékařů se svou dělohou úzce propojena. Chování jedné odráželo chování 
druhé. Tím, že se mytická dívka oběsila, potvrdila, že nechce mít styk. Dívka se vlivem 
nemoci dělohy nakonec  oběsila.  Mytická dívka tuto situaci nedokázala vyřešit jinak než 
sebevraždou. Když se nechtěla vdát či podlehnout sexuálnímu styku, ale zároveň věděla, že 
se údělu nevyhne, neviděla jiné východisko než svou smrt. Bylo by chybou si myslet, že se 
mytická dívka oběsila pouze z popudu své dělohy; spíše se jí nepodařilo překonat jedno ze  
stádií své výchovy v ženu, nevyrovnala se se svou rolí ženy. Proto měla ideální řecká panna 
před svatbou projít různými rituály přechodu a počátečním z nich mohl být rituál Arktejí.

Vraťme se tedy k uškrcené Artemidě. Odmítáním „panenského“ aspektu uškrcení 
ženy Artemidě upřely její panenský charakter a udělaly z ní  gyné, která krvácí. Oběšení 
totiž  plně evokuje „uzavřenost“ panny a je  nejzazším potvrzením věrnosti  dívky svému 
panenství. V tomto kontextu tedy jsme schopni nahlédnout rozměr rouhání žen z mýtu. 165 

Ženy z Artemidy udělaly krvácející bohyni, ačkoli ona, stejně jako muži, nikdy nekrvácí a 
vždycky pouze krvácení způsobuje druhým.166

Oběšení je způsob smrti, při kterém je možno vyhnout se krvi; na smrti bez krvácení 
je  něco  liminálního,  navrhuje  Loraux,  ačkoli  nepoužívá  přímo tento  termín.  Uvádí,  že 
kromě toho, že jde o smrt bez krve, jde i o smrt, při které se člověk nedotýká země, a i proto  
je  tato  smrt  zvláštní.  „  (...)  zdá  se,  že  položením na  zem je  oběšené  tělo  navráceno  k 
bratrství mrtvých, rozumějme těch, kteří mají právo na pohřební rituál.“167

Idealizovaná  panna,  kterou  v  této  práci  vykreslujeme,  se  musela  vdát,  jinak  by 
zemřela, ať už fyzicky nebo sociálně. Musela se vdát proto, že to bylo správné zakončení její  
iniciační  fáze.  „Zemřít“  mohla  sociálně,  například  tím,  že  ji  otec  prodal  do  otroctví. 
Nevdaná žena,  které se vzdal  její  otec,  žena bez  kúria,  měla v athénské  polis jen málo 
prostoru. Pokud bychom se obrátili na hippokratovské autory, asi by nám řekli, že dlouho 
nevdaná dívka může zemřít kvůli excesům své dělohy.

Vidíme, že tato ideální panna je úzce propojená se smrtí, protože pokud se nevdá, 
zemře. O tomto propojení svědčí i to, že náhrobek mrtvé nevdané dívky nesl epitaf „nevěsta 
Háda“.168 Svědčí o tom i to, že panenství je přechodové stádium, které evokuje smrt už ze  
své  definice.169 I  to  patří  k  přechodovému stádiu;  dívka  má  jedinou možnost:  vdát  se. 
Stádium panenství jí poskytne ono vzdělání k zastávání role manželky.

164 Ibid., s. 83.
165 Ibid., s. 84.
166 Ibid., s. 75–98.
167 Nicole Loraux, „Le corps étranglé“, s. 206.
168   James Redfield, The Locrian Maidens, s. 206.
169 Ibid., s. 206.
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VI. b Pandóra jako ztělesnění všech tváří žen

Liminalita oběšení je zdůrazněna tím, že se k němu často uchylují panny. Ty jsou samy 
liminální  a budí  v řeckých mužích děs i  fascinaci.  Ženou par excellence,  která tyto dvě 
emoce v řeckých mužích vzbuzovala, byla první žena, Pandóra.

„Zpočátku totiž si na zemi žila plemena lidská
stranou zlého a bez protivenství a bez těžké práce,
bez nemocí, jež smrt a bolest přinesly lidem;
lidé přec vůčihledě a rychle v starosti stárnou.
Žena však se sudu sňavši svou rukou široké víko
ven je pustila všecky – a lidem hoře a bědu.
Jedině Naděje uvnitř té těžko rozbitné schrány
zůstala v sudě až pod samým hrdlem a nevyletěla
ven, neboť žena včas zase dala pokličku na sud
z vůle mrakotřasa a vladaře oblaků Dia.“170

Pandóra byla krásná panna vytvořená Héfaistem z hlíny na Diův příkaz poté, co si 
lidé pro sebe přivlastnili oheň. Tehdy skončila doba „zlatého věku“. Pandóra získala dar od 
každého z bohů: Athéna ji naučila tkát, Afrodíté jí dala sexuální přitažlivost a Hermés lstivé 
způsoby. Pandóra představovala dovršení toho, co tvoří základ lidské kultury: lidem od té  
doby  náleží  manželství,  zemědělství  a  oheň.  Do  konce  „zlatého  věku“  lidé  žili  ve 
společenství s bohy i zvířaty a zemědělství se nevěnovali.171 Po konci této doby už byl svět 
lidí, bohů a zvířat oddělený, i když stále propojený.

Ve „zlatém věku“ nejen že  nebyly  nemoci  a  starosti,  ale  ani  ženy.  Ty jsou podle 
Hésioda starostí i potěšením. Popisuje zoufalství mužů z toho, že ačkoli ženu potřebují k 
rození dětí,  může pro ně představovat i  nenasytnou a nečinnou bytost.172 Pandóra byla 
dána lidem jako dar; jeho odmítnutí by znamenalo konec lidské rasy a jeho přijetí znamená 
problémy.173 Prométheus sice varoval svého bratra Epiméthea, aby nebral od bohů žádný 
dar, ale Epimétheus neodolal.

Pozice Pandóry je mezi bohy a zvířaty.174 Jakožto božský dar lidem má paralelu s 
bohy,  ale  svým  způsobem  se  přibližuje  i  zvířatům:  její  charakter  je  popisován  jako 
charakter psa.

„Zlatá Afrodité jí měla rozlít kol hlavy
půvab i strastnou touhu a trýzeň, jež stravuje údy;

170 Hésiodos,  Práce  a  dni 90–99.  Citováno  podle:  Hésiodos,  Železný  věk,  př.  Julie  Nováková,  Praha: 
Odeon, 1976.

171 Sue Blundell, Women in Ancient Greece, s. 23.
172 Hésiodos, Práce a dni 694–700.
173 Sue Blundell, Women in Ancient Greece, s. 24.
174 Ibid., s. 23.
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do prsou mysl psí jí vložit a povahu lstivou (…).“175

Ačkoli  je  Pandóra popisována jako panna (je  představena lidem ve svatebních šatech), 
můžeme v ní poznat i prvky, které jsme u jiných panen neviděli; je to proto, že Pandóra v 
sobě  integruje  jak  vlastnosti  ženy,  jakými  jsou  nenasytnost,  nečinnost  či  lstivost,  tak 
vlastnosti  panny,  jakými  jsou  krása  a  elegance.  Je  to  žena,  která  je  za  pannu  pouze 
převlečená. James Redield píše, že na mytické rovině se žena, z hlediska mužů, za krásnou 
a elegantní pannu pouze vydává. „Každá nevěsta je také Pandórou: nazdobená a věnovaná, 
je  příjemným  a  nebezpečným  darem.“176 Ženství  panny  je  potencialitou,  která  je 
aktualizovaná po svatbě a po zplození potomka. Jakožto žena Pandóra evokuje nenasytnost 
(jak sexuální, tak co se týče potravy a prostředků), jakožto panna evokuje plodnost. Panna 
ukazuje mužům tu stránku ženy, která dává, a „nenasytná“ žena tu, která bere.

„Parthenos je  tedy  ambivalentní  postava;  ztělesňuje  jak  zlatý  věk,  tak  jeho  úpadek,
bezstarostný  život,  ke  kterému  chceme  směřovat,  a  fakt,  že  touhou  po  něm  si
způsobujeme  dřinu  a  povinnosti.  Muži  nikdy  necítí  tento  paradox  intenzivněji,  než
když milují krásnou ženu.“177

Pandóra tedy evokuje pannu i ženu a integruje v sobě vlastnosti lidské, božské i zvířecí.  
Domnívám se, že podobné je to i  s  mytickými pannami a pannami,  které se objevují  v 
rituálech. Mají blízko k bohům, protože u nich tančí v chórech, vedou beránky k oběti a 
promlouvá  skrze  ně  Apollón.  Zároveň,  zvláště  skrze  bohyni  Artemidu,  asociují  divoká 
zvířata, jak jsme viděli; mytické panny jsou ztotožněné s medvědy či jeleny. Je jasné, že 
jejich schopnost přecházet takto extrémní hranice (božství,  lidství,  zvířeckost) musí být 
důkazem toho, že v tomto přechodovém stádiu je ukryta velká moc.

VI. c Čistota Pýthie, Apollónovy ženy

Apollónova panenská kněžka Pýthie patrně měla velkou moc. Právě do ní totiž vstupoval 
Apollón  a  skrze  ni  zaznívaly  jeho  věštby.178 Proč  zrovna  panna  byla  shledána  jako 
nejvhodnější pro tuto práci, ačkoli byla zároveň „divoká“? Divokost panny, je, domnívám 
se,  nebezpečná  pouze  z  perspektivy  mužů,  nikoli  z  hlediska  bohů.  Divokost  ji  činí 
neuchopitelnou,  svobodnou a samostatnou,  podobně jako je  to  u divokých zvířat.  Tyto 
vlastnosti umocňují její ušlechtilý a neobyčejný charakter. K vysvětlení výjimečnosti panen 
musíme opět sáhnout k anatomii.

Vezměme si k ruce Plútarchův dialog  Proč už Pýthie nevěští  ve verších. Postavy 
dialogu tvrdí, že dříve Pýthie věštila ve verších, ale v jejich době už ne.179 Pýthie musí být 

175 Hésiodos, Práce a dni 65–67. Citováno podle překladu Julie Novákové.
176 James Redfield, The Locrian Maidens, s. 316.
177 Ibid., s. 114. Kurzíva autora.
178 Například Plútarchos, Proč už Pýthie nevěští ve verších 404d–f. Pro český překlad viz Plútarchos, Proč 

už Pythie nevěští ve verších, př. Radek Chlup, Praha: OIKOYMENH, 2006.
179 Plútarchos, Proč už Pýthie nevěští ve verších 402b.
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čistá, tvrdí Plútarchos ústy Theóna, který říká, že „její duše je v pravdě ještě panenská“. 180 

Nesmí mít žádné vzdělání, žádné sociální vazby. Do jejího těla nesmí vstoupit nikdo jiný 
než  Apollón.181 „Ta  sice  pochází  z  jedné  z  nejslušnějších  delfských  rodin  (…),  ale  byla 
vychována  v  domě  chudých  rolníků,  a  nepřináší  si  tudíž  s  sebou  žádnou  uměleckou 
dovednost, ani žádnou jinou zručnost či schopnost,“ říká o Pýthii Theón.182 Její tělo i duše 
musí být naprosto čisté a oproštěné od sociálních a jiných nánosů.183

Plútarchos ústy Boétha popisuje vztah Apollóna a Pýthie jako míxis, míšení.184 Jak 
víme,  míxis může být velmi nebezpečná pro muže ve styku s ženou. Apollón tedy mluví 
skrze ženu, která je čistá v tom smyslu, že je zbavena veškeré potence. „(...) Pokud by lidská 
duše přebrala iniciativu, nebo pokud by člověk jednal v konfliktu s božskou rovnováhou, 
věštby by se staly nejasné a chybné.“185 Proč je zrovna panna vybrána jako čistá a zbavená 
potence? Potencí je v tomto případě to, co čeká v každé mytické panně na aktualizaci: její 
ženství. Pýthie se však v ideálním případě obyčejnou ženou nikdy nestane. Ženství by ji 
proměnilo v onu nenasytnou a lstivou bytost, která je pro muže jen starostí.  Na rovině 
všednodenní se žena v nebezpečnou promění, bude-li znát svá práva, pokud bude vzdělaná 
a bude moci manipulovat s informacemi nebo pokud bude mít silnou vazbu na rodinu, 
která ji bude za každou cenu ochraňovat. V případě, že jí tyto charakteristiky chybí, je její  
nebezpečí pro muže umenšeno. Taková je čistota Pýthie na sociální úrovni.

Nicméně  Pýthie  musela  být  čistá  i  fyzicky.  Její  tělo  muselo  být  neposkvrněné. 
Anatomicky  neposkvrněné  tělo  ženy  jsme  popsali  jako  uzavřené,  ačkoli  ne  panenskou 
blánou, jak by to spíše odpovídalo našim současným představám. Její tělo bylo uzavřeno 
mnohem důmyslněji. Jako by klíčem k její defloraci musel být její manžel, protože dívkám, 
které trpěly „dušením“ dělohy, bylo doporučováno, aby se vdaly. Nebyla jim doporučena 
pouhá deflorace,  ale svatba,  která představovala kombinaci jejich fyzického i  sociálního 
zkrocení.  Aby  byla  dívka  zdravá,  bylo  potřeba,  aby  byla  vdaná.  Tím byla  zkrocena její 
divokost, která byla reprezentována dělohou. Nezkrocené, divoké dívce putovala děloha po 
těle sem a tam a způsobovala jí záchvaty. Když se dívka vdala, byla zkrocena, a stejně tak i  
její děloha. Gyné byla „otevřená“, a mohla evokovat nenasytnost a nenaplnitelnost.

Jak mohla Pýthie sloužit Apollónovi jako nevdaná, a tudíž divoká panna? Mohla mu 
sloužit proto, že vlastně zkrocená byla, protože její míxis s Apollónem byla paralelní k její 
svatbě  s  ním.  Apollón  do  ní  periodicky  „vstupoval“,  ačkoli  jak  přesně  to  probíhalo,  je 
diskutabilní.  „Je  to  překvapující,  že  teorie  profetické  inspirace  tvrdí,  že  kněžka  je  jako 
mladá nevěsta poslušná manželovi, který ji ovládá a vede?“186 ptá se řečnicky Sissa.

180 Ibid.  405c. Ačkoli víme, že od určité doby Pýthie pannou nebyla, pro účely práce, ve které konstruuji  
ideál panny, pracuji s Pýthií jakožto s pannou. Tak je také v Plútarchově dialogu Proč už Pýthie nevěští  
ve verších prezentována. Viz také Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 33.

181 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 33.
182 Plútarchos, Proč už Pýthie nevěští ve verších 405c.
183 Ibid. 405c.
184 Ibid. 398b.
185 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 29.
186 Ibid., s. 27. Tuto otázku autory ještě podporuje srovnání Pýthie s nevěstou, přicházející do manželova 

domu. Viz Plútarchos, Proč už Pýthie nevěští ve verších 405 c–d.
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Jak víme, ústa, řecky  stoma, kterými Pýthie promlouvala, měla paralelu v pochvě, 
tedy ve vstupu do její dělohy. Obojí bylo v případě Pýthie nepropustně uzavřené. Pýthie, 
pokud by  do  ní  již  vstoupil  muž,  by  byla  nehodná  boha.  Navíc  mlčení  Pýthie  evokuje 
pozitivní ženskou vlastnost a podrobenost muži, a toto mlčení se pak promítne i na úroveň 
uzavřenosti pochvy. Pýthie vlastně představovala ideální manželku; dokonale podrobená, 
stále na jednom místě, mlčící a promlouvající jen pokud je jí to dovoleno a respektující 
pravidla „manžela“.187

VI. d. Panna jako pithos

Moderní badatelé si všímají toho, že autoři hippokratovského korpusu přirovnávají dělohu 
k obrácenému džbánu (pithos či lékythos).188 Například v jedné pasáži první knihy korpusu 
se říká, že obtížný porod se podobá snaze vytřást ovocnou pecku z lékythu, nádoby s úzkým 
hrdlem.189 Džbán má vstup, „ústa“ (stoma), stejně jako dívčina pochva.190 Dívčina ústa pak 
jsou  odrazem vstupu do  její  pochvy.  Důsledkem toho  dívce  po defloraci  zhrubne  hlas, 
protože „ústa“ její pochvy byla „otevřena“.191

Pithos byla veliká hliněná nádoba určená na uchovávání potravin, zejména oleje, 
vína a obilí.192 Jak se má s tímto pithem nakládat, popisuje Hésiodos v básni Práce a dni.

„Budeš-li k trošce trošku a ke špetce přidávat špetku,
dělej to často, a brzy i z toho je veliká kupa.

(…) Z toho, co máš, je dobré brát, ale není-li z čeho,
krušno je srdci si vypůjčovat; a pamatuj na to.
Ze sudu načatého se najez a jez, jsi-li na dně;
jsi-li uprostřed, šetř; je na dně nesnadno šetřit.“193

Tento  sud,  pithos,  musí  být  dokonale  zajištěný,  aby  se  v  něm  potraviny  nezkazily. 
„Ekonomická  disciplína  vyučovaná  Hésiodem  měla  obtížně  uskutečnitelný  cíl:  zvláště 
zařídit, aby každého pithoi byly pečlivě zapečetěné a chránily komodity, které ukrývaly.“194 

Hésiodos radí:

„Čtvrtého otevři sud; ten den je nad jiné svatý
za úplňku (…).“195

187 Popisem toho, jak mohl probíhat fyzicky vztah mezi Pýthií a Apollónem skrze božské pneuma, kterým 
do ní Apollón podle některých filosofů vstupoval, viz Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 13–24.

188 Ann E. Hanson, „The Medical Writers' Woman“, s. 326–330 či Helen King, Hippocrates' Woman, s. 34–
35.  Pro  primární  prameny  viz  například  Hippokratés,  De  morbis  mulierum 1.33  nebo  Sorános, 
Gynaikeia 1.57.

189 Hippokratés, De morbis mulierum 1.33. Viz Helen King, Hippocrates' Woman, s. 35.
190 Hippokratés, De morbis mulierum 1.85. Viz Helen King, Hippocrates' Woman, s. 35.
191 Ann E. Hanson, „The Medical Writers' Woman“, s. 328. Viz například Aischylos, Agamemnón 244.
192 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 136.
193 Hésiodos, Práce a dni 361–362 a 366–369. Citováno podle překladu Julie Novákové.
194 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 137.
195   Hésiodos, Práce a dni, 818–819. Citováno podle překladu Julie Novákové.
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Dobře uzavřený a zapečetěný džbán je tedy klíčem k uchování potravin k prospěchu oiku.  
Hésiodos dokonce doporučuje vhodný den k jeho otevření.

Jak víme, panna byla „zapečetěná“, stejně jako pithos, a to i bez panenské blány. To 
umožňuje vytvořit paralelu uzavřenosti její pochvy s uzavřeností jejích úst, díky které může 
Pýthie udržet tajemství. S konceptem panenské blány by nebylo možno vytvořit paralelu 
mezi lůnem ženy a jejími ústy a hrdlem.196 „Tělo parthenos je tiché tělo, jehož děložní ústa 
a  genitální  vstup  jsou  v  jistém  smyslu  uzavřené,  a  jehož  ústa  jsou  schopna  udržet 
tajemství.“197

Mezi mytologickými pannami, které jsou s takovým sudem či džbánem asociovány 
jsou bez pochyb Danaovny a Pandóra. Danaovny v Hádu „nosily neustále vodu v prasklých 
džbánech nebo ji nalévaly do nádob bez dna“.198 Zabily své manžele a vzepřely se naplnění 
své úlohy ženy. Proto jejich trest evokuje věčnou nenaplněnost. Samy pak představovaly 
takový děravý džbán. Děravý džbán byl v tomto smyslu symbolem jejich promarněného 
panenství a ženství.  Neplnily správně svou úlohu manželky a jak říká Sissa, „je snadné 
vidět analogii mezi džbánem a věrnou a nevěrnou manželkou. Když se muž ožení s ženou, 
která nemá v konzumaci hranice a která není schopná postarat se o to, co jí je uloženo,  
znamená to, že si muž vybral vadnou nádobu.“199 Pokud se muž ožení se ženou, která nemá 
ony hranice, nebyla žena původně „pečlivě uzavřenou“ pannou, ale byla pannou „vadnou“. 
Tato  panna,  domnívám  se,  selhala  v  procesu  „správného“  přechodu  do  stavu  ženství. 
Nevěděla, jaké je její místo v  oiku,  ani neměla zaujmout správné postavení vůči svému 
manželovi; nebyla správně vychována patřičnými rituály či společností jako takovou.200

Pandóra představovala „vadnou“, „děravou“ pannu už v tom svém aspektu, že byla 
vlastně ženou, která byla za pannu pouze převlečená. Důvodem k tomu, proč vůbec dívky 
iniciační  rituály  zažívaly  a  proč  jimi  procházely,  možná  bylo,  že  se  tak  muži  mohli 
vyvarovat  nebezpečí  vstoupit  do  vztahu  s  neovladatelnou  ženou,  která  v  každé  panně 
dřímala.

VI. e. „Otevřenost“ a „uzavřenost“ panny jako odraz její schopností být správnou  
ženou

Ve  světle  předchozího  výkladu  se  nám  jeví,  že „otevřenost“  či „uzavřenost“  mytických 
panen často  nezávisí na jejich fyzické defloraci. Vidíme spíše to, že panna, která byla na 
vdávání  připravená,  byla pannou „uzavřenou“,  „celistvou“,  podobně jako Pýthie,  a  tedy 
schopnou udržet tajemství. Naopak panny, jakými byly Danaovny, Pandóra či Proitovny 
byly „vadnými“ pannami, děravými jako špatný džbán. Neudržely tajemství a zradily své 

196 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 158.
197 Ibid., s. 158. Kurzíva autorky.
198 Karl Kerényi, Mytologie Řeků II, s. 39.
199 Giulia Sissa, Greek Virginity, s. 156.
200 Například Danaovnám jejich otec nařídil postavit se svým manželům, což ženě nepřísluší. Nedostalo se  

jim od otce tím pádem správného vychování. Proitovny pak neznaly správný postoj, který mají zaujmout 
k Héře.
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manžele  či  bohy,  které  si  měly  naopak  usmiřovat  a  sloužit  jim.  Danaovny  kvůli  tomu 
zemřely, nebo podle jiné verze mýtu nakonec byly s pomocí bohů podrobeny svatbě, stejně 
jako Proitovny. Vdaly se, až když byl jejich prohřešek napraven.

V každodenním životě Řeků byla gyné pro muže nebezpečná, z důvodů, které jsem 
uvedla výše (ať už je to její vazba na původní rodinu, či přílišná vzdělanost, která by mohla  
vést  například  ke  zneužití  majetku  manžela).  Naopak  v  mýtu  se  jako  mnohem 
nebezpečnější ukazuje „nevychovaná“, „nezkrocená“  parthenos; ať už jde o Amazonky či 
Atalanté. Je to proto, že žena byla podrobená, a ačkoli ohrožovala muže i oikos zevnitř, byl 
nad  ní  přímý  dohled.  Svobodné  mytické  panny,  jakou  byla  Atalanté  nebo  Amazonky, 
ohrožovaly řád zvenčí. Tato role však ženě nepříslušela. Výchovou a správným přechodem 
do stavu gyné se mohlo zajistit, že dívka takto „děravá“ nebude a muž si bude jist, že si do 
oiku nevezme „vadný“ džbán.
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VII.                   Závěr  

V  práci  jsem  načrtla  možný  obraz  ideální  panny  podle  občanů  řeckých  poleis. 
Charakteristiky ideální panny je možno vypozorovat z mýtů a částečně z rituálů. Přínosná 
pro toto téma je také interpretace ženské anatomie podle Řeků, která je rovněž postavena 
na mytologických předpokladech. Vyvozovat závěry o tom, jaké bylo skutečné postavení 
panny v řecké společnosti, této práci nenáleží.

Panna byla jen jednou z podob řecké ženy; jak jsme poznali z charakteru Pandóry, 
ženy měly podle řeckého mytologického myšlení dvě tváře: tvář ženy a tvář panny. Takový 
přístup odráží i představa, že panna je potenciální plodnou matkou, přínosem pro oikos. 
Na druhou stranu je panna divoká, a pokud nebude správně vzdělaná v roli ženy, může 
oikos ohrožovat.  Po  svatbě  se  žena  v  očích  muže  může  změnit  na  bytost,  která  již 
neposkytuje potomky, ale která se stává nenasytnou. Může se tedy změnit na bytost, která 
nedává,  ale  která bere.  Právě proto  je  přechodový stav  parthenos natolik  významný:  z 
divoké a nevychované dívky se stává uměřená žena, která si je vědomá své pozice a dokáže 
ji naplnit.

Zabývala  jsem  se  také  tím,  proč  je  panna  tak  významnou  postavou  v  rituálu  a 
mytologii. Je to díky výše zmíněnému přechodovému stavu, ve kterém se nachází. Panna v 
sobě obsahuje veškerou potenci  ženy, veškerou plodnost,  čistotu ale i  divokost,  která jí  
částečně  dává  svobodu.  Pannu  si  však  ještě  nikdo  nevzal  a  ona  je  díky  tomu  stále 
neposkvrněná.  Neposkvrněnost  znamená v  případě panen i  celistvost.  Celistvost  panny 
odkazuje  na  její  fyzickou  neporušenost,  která  se  na  rovině  morální  jeví  jako 
důvěryhodnost; Pýthie byla kněžkou a pannou právě kvůli těmto vlastnostem. Jakmile se 
žena stala  manželkou,  už  nebyla  neporušená a  celistvá.  Ačkoli  byla  součástí  oiku,  byla 
někým, kdo přišel zvenku; proto pro něj představovala nebezpečí. V případě, že se panně 
podaří  udržet  si  tuto  neposkvrněnost  a  naučit  se  během  tohoto  přechodového  období 
ženskou  úlohu,  stát  se  gyné se  jí  podaří.  Dobrá  žena  totiž  vždy  musela  být  nejprve 
neposkvrněnou pannou.

Pro další výzkum k vytvoření obrazu panny by bylo jistě přínosné zkoumat iniciační 
rituály  panen  ve  starověkém  Řecku  a  přínosná  by  mohla  být  i  jejich  komparace  s 
iniciačními rituály pro mladé chlapce, protože jejich srovnáním by mohla vyvstat ideální 
role mužů a žen v rámci  oiku.  Tím by se mohl ukázat kontrast mezi tím, jací mladíci a 
panny byli, jakými by měli ideálně být a jaké role měli v dospělosti nést.
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