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Úvod 

Záměrem předkládané práce je sledování kosmogonického motivu v řecké tradici, a to 
na konkrétním příkladu Hésiodovy Theogonie. Theogonie se k tomuto zkoumání nabízí jako 
nejstarší dochované podání, které integruje kosmogonickou problematiku a zpracovává ji 
uceleným a systematizujícím způsobem. Representativní postavení Theogonie je v tomto 
ohledu oprávněné i vzhledem k tomu, že se - nehledě k přítomnosti alternativních prvků 
v řecké tradici - etabluje jako nejvýraznější a v mnoha ohledech inspirativní verze 
kosmogonického podání. 

V první části tohoto úvodu se zamenm na představení Theogonie jako primárního 
literárního pramene ke sledování dané problematiky, a sice na její představení z hlediska 
datace, autorství a žánrového zařazení. V druhé části přejdu k vymezení přístupů, které budou 
k tomuto sledování využity, a k nastínění rozvrhu práce. 

Nejprve tedy časové zařazení. V otázce relativní datace Theogonie se předpokládá její 
předchůdnost vůči druhé Hésiodově skladbě Práce a dny, v širší perspektivě je pak sledováno 
relativní postavení Hésioda vůči Homérovi. Jak Hésiodos tak Homér jsou prvními nám 
dostupnými představiteli řecké epické tradice, která v jejich dílech vystupuje ze stínu 
"temných staletí" po zhroucení mykénské civilizace (cca 1100- 900 př. Kr.). Jejich působení 
je standardně datováno zhruba do 8. století př. Kr., ale o prioritě jednoho nebo druhého 
nepanuje jednoznačná shoda. Většinou se předpokládá priorita Homéra, ačkoli i opačný názor 
má své zastánce a je podpořen i starověkým svědectvím v podobě běžné praxe jmenovat oba 
básníky ve fixním pořadí: Hésiodos, Homér. 1 Tuto praxi dokládá Hérodotos ve svém 
hodnocení. které zde mohu uvést přímo jako emblematické -vyjádření uvádějící nastíněnou 
problematiku z pozice starověké autority (Hdt. 2. 53): 

Odkudjedenkaždj1 z hohií pochází, zda existovali všichni odedávna, a jak vypadají, to 
vědí Rekové takika tepn·e od včerej.~ka nebo od předvčerej.ška. Hésiodos a Homér žili tuším 
asi čtyři sta let přede mnou, ne vice. A ti to byli, kdo vytvořili Řekllm rodokmen bohll, dali jim 
pN::viska a ro::dělili me;;i ně jejich hodnosti a umění a naznačili jejich podoby. 

Pokud jde o přesnější časové zařazení Hésioda, jako jeden z určujících prvků bývá 
uváděn jeho odkaz na účast na pohřebních hrách krále Amfídamanta (Op. 654 - 659), který 
padl v tzv. Lelantské válce. Předpokládaná datace se pak zužuje přibližně na poslední třetinu 
8. století př. Kr., což může být přijatelné rozmezí pro Hésiodovo působení, a tedy i pro vznik 
lheogonie. 2 

1 Hésiodon1 prioritu prosazuje \Vest, M.L.: Hesiod. Theogony, Edited with Prolegomena and Commentary. 
Oxford l 966. str. ..J-6-47. Umírněnější. nerozhodný pohled nabízí Barron, J.P., Easterling, P.E.: Hesiod, in: 
Easterling. P.E.. Knox. B.M.W.: The Cambridge History of Greek Literature I, Cambridge 1985, 92-105, str. 
lO..J.. 
2 West předpokládá, že Hésiodos je starší než lyričtí básníci (Alkaios, Epimenides. Mimnermos, Semonides. 
Tyrtaios a Archilochos) a přijateln)· vznik Theogonie klade mezi roky 730-700. West: Hesiod. Theogony, str. 40-
48. Tuto přibližnou dataci přijímá i Barron, J.P., Easterling, P.E.: Hesiod, str. 92-93. Lehce ji posouvá Janko, R.: 
Homer, Hesiod and the Hymns. Cambridge 1982, str. 98: "The floruit of Semonides is traditionally given as 664-
1, which agrees with our tentative conclusion that Hesiod was rouglůy contemporary with Archilochos: 
contemporaneity of Archilochos and Semonides is reported by Clement of Alexandria. Thus Theogony may best 
bc placcd after ů1e outbrcak of the Lclantine War in the closing years of the eight century, and certainly not after 
c. 660, so as to allow imitation by Semonides, while Erga will date from later in Hesiod's career. The 
co incidence of lůs active life with the period of decisive Oriental influence on Greek vase-painting surely helps 
to explain the undoubted Near Eastern elements in his thought. ·· 



Druhou otázkou je kdo je onen Hésiodos, kterému je autorství lheogonie připsáno. Je 
to otázka podobná té, která zajímá homérské bádání ve vztahu k Homérovi. Dvěma mezními 
body možných odpovědí je představa individuálního autora na jedné straně a řady 
anonymních rapsódů postupně zpracovávajících a transformujících tradiční látku do podoby 
výsledné skladby na druhé straně. Umírněnější řešení pak může připouštět různou míru 
individuální adaptace tradičního materiálu. 

U Hésioda je nicméně situace přece jen o něco jiná než u Homéra, neboť jako 
"Hésiodos" se básník Theogonie ve své skladbě sám představuje (Theog. 22). Toto 
vystoupení je v rámci epické tradice považováno za jedinečné a je mu věnována hojná 
pozornost. 

Bráno dohromady s ostatními osobními vstupy básníka v jeho díle - zejména 
v Pracích a dnech, které uvádějí řadu odkazů na Hésiodovo osobní a rodinné zázemí (Op. 27-
39; 630-640; 650-659) - bylo toto osobní představení chápáno jako projev vzrůstající 
individualizace v řecké literatuře, jako první známka autorského sebeuvědomění. Za 
representanty jednotlivých stupňů tohoto postupného procesu byli v následujícím pořadí 
považováni Homér, Hésiodos a Archilochos. 3 

Alternativu vůči tomuto chápání představuje pozdější návrh pojímat sebepresentaci 
pod jménem "Hésiodos" nikoli ve smyslu sdělení individuálního jména konkrétní osoby, ale 
jako druhové označení, které vykrystalizovalo v rámci tradice. Básník, který předstupuje před 
posluchače, se tímto představuje nikoli jako individidum, ale jako představitel určité role.

4 

Hésiodovská persona, kterou básník před publikem přijímá, je pak ztělesněním jeho poetické 
funkce. 

Je zřejmé, že každý básník (aoidos), kierý by do svého repertoáru zařadil přednes 
hésiodovských skladeb, by v průběhu přednesu vystupoval jako "Hésiodos". Jak je to ale 
s vytvořením této persony? Přijatelný návrh podává M. Griffith. Griffith vychází z toho, že 
hésiodovskou sebepresentaci je třeba chápat v rétorickém kontextu, tj. s ohledem na působení, 
které má mít přednášená skladba na posluchače. Tento model rétorické působnosti staví 
Griffith proti výše uvedenému modelu vzrůstajícího autorského sebeuvědomění, 
vycházejícímu z romantické literární teorie, která předpokládá zaměření nikoli na posluchače, 
ale na autora. 5 V rámci rétorického modelu pak hésiodovská persona nebo persony působí 
jako konvenční prostředek, který se přizpůsobuje požadovaným kontextům a uplatňuje se 
právě v takové podobě a v takové míře jaká vyhovuje básníkovým požadavkům. Všechny 
osobní a autobiografické vstupy tudíž nejsou uvedeny jako informace o autorovi, ale jako 
prostředky sdělení. Realita anebo fikce těchto vstupů přitom není podstatná. 

3 Tuto interpretační strategii v)stižnč charakterizuje Griffith, M.: Personality in Hesiod. Classical Antiquity 2, 
1983. 37-65. str. 38: "l11is ortlwdo.xy rcprcscnts cpic. didactic. and Jyric poctl)· as thrcc succcssiYc stagcs in the 
evolution of Greek cul ture- and Grcek consciousness. Homer. Hesiod. and Archilochus are seen as increasingly 
sophisticated and self-aware literary artists, their growing moral sensibility accompanied by a correspondingly 
greater concem for themsclves as pcrsonalities and authors of thcir own works." Významn)·m propagátorem této 
interpretace je B. Sncll (Snell, B.: The Discovery of the Mind in Grcck Philosophy and Literature. New York 
1982). 
4 G.Nagy etymologizuje jméno Hésiodos jako ,.hc who emits the Voice'· a chápe je jako druhové označeni 
poetické funkce (Nagy, G.: Greck Mythology and Poetics. Ithaca and London 1992, str. 4 7 nn.). S odvoláním na 
hésiodovskou "masku", pod kterou búsník působí. koncipuje svůj \}·klad i Lamberton, R.: Hesiod, New Haven 
and London 1988. 
5 Griffith. M.: Personality in Hcsiod. str. 39: " ... in place ofthc Classical (rhetorical) model, concentrating on the 
audience and the effects of litcraturc, Rornantic criticism looks to the author. and evaluates a poem according to 
its expressivencss ... The Classical canon of "imitation" (the poct as "mirror" of life) is downgraded in favor of 
the . .lamp" of poetic imagination and originality. Biografical study of the poct becomes a more popular mode of 
interpreta! ion than study of the tradition ;md conventions in which he workcd. Art cornes to be regarded ... as 
almost synonymous with self-cxprcssion." 

2 



Co z toho plyne pro Hésiodův status? Hésiodovo představení v úvodu Theogonie 
chápe Griffith jako prostředek navození odpovídajícího vztahu s posluchačstvem: Hésiodos se 
představuje jako básník (Theog. 22-34) a zároveň předvádí úlohu básnictví (Theog. 94-1 03), 
aby tak etabloval svou pozici při přednesu Theogonie. 

Tento konvenční prostředek nicméně nevylučuje historicitu Hésiodovy postavy a jeho 
autorství daných skladeb. Obratné zacházení s konvenčními prostředky naopak prozrazuje 
jednotný záměr, a jelikož sledování tohoto jednotného záměru a z něj plynoucí jednoty celé 
skladby bude určující pro můj další výklad, budu se i nadále v odkazech na autorský přístup 
přidržovat pojmenování Hésiodos.6 Toto autorství chápu v souvislosti s tradičním zázemím, 
tj. ve smyslu autorské práce s tradičním materiálem, který k této práci poskytuje obsahovou 
náplň a podmiňuje i její formální podobu. 

Tím se pomalu dostáváme k žánrovému zařazení Theogonie. Zde je třeba vyjádřit se k 
přítomnosti theogonického žánru v rámci řecké tradice. Theogonické prvky ve skladbách 
pozdějších autorů prozrazují přítomnost odlišných theogonických verzí na řecké půdě, ale 
případná theogonická produkce předcházející Hésiodovi nám není známa. Jako extrémní se dá 
vyloučit pouze názor, že Hésiodos je prvním autorem řeckého theogonického podání, a že 
dochovaná podoba Theogonie je výsledkem pouze jeho autorské invence. 

V návaznosti na výše uvedenou otázku individuálního nebo kolektivního autorství je 
třeba rozlišit více faktorů, které se na výsledné podobě Theogonie podílejí. Interpreti se 
vesměs shodují, že Hésiodos kultivuje předchozí theogonickou tradici, a v této souvislosti se 
vyjadřují jednak k hypotetické podobě této předchůdné tradice, a jednak k mechanismu, jímž 
se tato tradice transformuje do výsledné podoby Theogonie. Pokud jde o možný předobraz 
Hésiodovy Theogonie, nepředpokládá se, že by jím měla být ucelená theogonická skladba, ale 
spíš množství tradičního materiálu kultivované dílčím zpracováním. Ohledně mechanismu 
transformace tohoto materiálu do celku lheogonie byly předloženy různé návrhy. Jedním 
z nich je, že dochovaná podoba 7heogonie je výsledkem pozvolného vývoje, v němž se 
uplatňuje jak Hésiodova adaptace staršího materiálu, tak pozdější rapsódské působení. 7 

Specifickým návrhem je odkaz na panhellénské schéma, kterému je podřízena integrace 
lokálních tradic do universálního celku. 8 Návrhem, který dává větší prostor autorskému 
působení při tomto transformačním procesu, je poukaz na cílenou práci s materiálem, která 
vtiskuje výsledné podobě Theogonie výrazně originální pečeť.9 

Ve svém dalším výkladu se budu přidržovat posledně zmíněného předpokladu a budu 
sledovat jak se tradiční obsah a forma pod jednotným autorským rozvržením přetavuje do 
výsledné podoby originálního celku. 

Tomuto celku dosud nereflektovaně připisuji standardní označení "theogonie". Samo 
pojmenování našeho tématu přítom staví do hry dvě základní označení: theogonie -
kosmogonie. Označíme-li Hésiodovu Jheogonii jako theogonii nebo theogonickou skladbu, je 

6 Stejně tak se přidržuji konvenčního pojmenování Homér jako označení autora Íliady a Odvs.Yeie. 
; Srv. Solmsen. F.: The Earliest Stages in the History of Hesiod's Text, Harvard Studies .in Classical Philology 
86, 1982, 1-31; Kirk, Thc Structurc and Aim of the Theogony, in: Hésiode et son influencc. Entretiens sur 
l'antiquité classique 7, Yandoeuvrcs-Geneve 1962, 61-95. 
8 Srv. Nagy, G.: Greck Mythology and Poetics, It11aca and London 1992 (viz 3. kapitola: Hesiod and the Poetics 
of Panhellenism). Důraz na panhellénský charakter Theogonie by ovšem měl vzít v úvahu, že určitá 
"kanonizace" Hésiodovy verze je až pozdějším efektem - v zásadě je Theogonie právě jen jednou z možných 
theogonick)·ch verzí. vedle verzí jiných. 
9 Na způsob Hésiodovy práce s dílčím materiálem odkazuje Mondi, R.: The Ascention of Zeus and the 
Composition of Hcsioďs Thcogony, Greek, Roman and Byzantine Studics 25, 198~, 325-3H. Pro potřeby 
jednotícího v)·kladu odkazuje na Hésiodo\u systematicku adaptaci staršího materiálu Clay, J.S.: Hesioďs 
Cosmos, Cambridge 2003, str. -l nn. Výsledek této adaptace přitom vystihuje takto: " ... the peculiarly Hesiodic 
character of the composition may lic not so much in the materials themselves as in Hesiod's structuring and 
manipulation of traditional matcrial and in thc specificity of thc situation presentcd. whether fictive or not, 
betwcen the speaker and his addressee." (Táž: Hesiod's Cosmos, str. 5). 

3 



taková klasifikace dostatečně oprávněna řeckým originálem. Etymologizací se pak lze dobrat 
běžně přijímanému chápání "theogonie" jako skladby popisující "zrození bohů", tj. odhalující 
krystalizaci pantheonu. Označení "kosmogonie" pak implikuje obdobný popis zrodu nebo 
vzniku světového celku -kosmu. Obě označení není dost dobře možné ve vztahu k Hésiodovu 
podání striktně rozlišovat, protože bohové jsou tu božskými stránkami světa, takže popis 
vyvstávání světových struktur a popis zrození jejich božských representantů se tu podstatným 
způsobem překrývá. Označení "theogonie" a "kosmogonie" v tomto smyslu do značné míry 
splývá a dá se rozlišit spíš v okamžicích, kdy interpret klade důraz buď na profilaci 
pantheonu jako takovou, nebo obecně na strukturaci světa jako celku. V tomto duchu budu 
obě označení nadále používat. 

Podstatnější je otázka samotného procesu, který je tímto označením navozen. 
Vzhledem k tematickému vymezení předkládané práce tvoří tato otázka vlastní jádro celého 
zkoumání. Ptáme se tedy zda a jak zodpovídá řecká tradice, konkrétně hésiodovské podání, 
otázku po vzniku světa. Již jsem uvedla, že tento vznik je nahlížen skrze vyvstání božských 
representantů světa. Důležité je, že přitom není sledováno pouze vyvstávání, ale i fungování 
světových struktur. Toto dvojí hledisko je určující pro postup následujícího zkoumání. 

Struktura práce je následující: 
Kosmogonické téma je otevřeno analýzou základních termínů, které toto téma 

v nejobecnějším smyslu vymezují. Takovým termínem je nepochybně označení kosmos, 
kterým je (interpretačně) definován výsledný tvar, k němuž směřuje kosmogonický pohyb. Ve 
vztahu k hésiodovskému podání jsou při analýze tohoto označení rozlišeny dvě roviny: jednak 
rovina jazykového zkoumání, které zpřesňuje obraz světa jako kosmu odkazem k jazykovému 
zázemí, z něhož tento obraz vyrůstá, a jednak rovina věcného zkoumání, které se ptá jak je 
tento obraz u Hésioda konkrétně naplněn, jinými slovy jaká vize odpovídá "Hésiodovu 
kosmu". Jako základní protipól vůči označení kosmos je vytčeno označení chaos. I tento 
termín je zkoumán nejprve z jazykového hlediska, které pomáhá vyjasnit představu, která 
podmiňuje užití tohoto označení u Hésioda, a následně z věcného hlediska, které definuje 
úlohu chaosu v rámci kosmogonie. 

Záměrem takto koncipovaného zkoumání je korigovat představu, že kosmogonický 
proces je jednostranný pohyb od chaosu směrem ke kosmu. Naopak - předkládaná 
interpretace se snaží doložit, že oba koncepty jsou v hésiodovském kontexiu nahlíženy jako 
komplementární, a v tomto smyslu je má interpretace uvádí jako první a nejobecnější z řady 
dvojic vzájemně vztažených konceptů, které jsou určující pro Hésiodovu výslednou světovou 
VIZI. 

Tematický svorník práce tedy tvoří první a pátá kapitola, které se společně věnují 
komplexnějšímu vymezení vztahu mezi kosmem a chaosem, a to zejména pokud jde o 
provázanost kosmických a akosmických tendencí, jež je vyzdvižena jako podstatný rys 
světového celku, tak jak je v Theogonii předveden. Podobu této provázanosti dobře vystihuje 
komplementární vztah mezi stabilitou a destabilitou, který je v Theogonii plasticky navozen 
narativní linií a současně paralelně rozvíjen v genealogickém plánu Theogonie. Sdělení o 
podobě světového celku, které tímto Theogonie předkládá, je výrazně vrstevnaté, ale zároveň 
jednotné, a to skrze jednotící pohled, který z více perspektiv odhaluje základní 
komplementaritu, která se prosazuje jak ve strukturaci světového celku, tak ve způsobu jímž 
je tato strukturace v básnickém sdělení postihována. 

Specifický přínos Hésodovy Theogonie jako theogonické či kosmogonické skladby lze 
spatřovat ve vystižení komplementárního vztahu mezi představou vzniku a představou trvání, 
které je zašifrováno v koncepci božské existence, která slučuje představu aktuálního zrodu (v 
obraze bohů, kteří jsou zrození) s představou stálého působení, které je napořád (v obraze 
bohů, kteří jsou stále živí, aien eontes). 



Kapitoly, které jsou včleněny do tohoto tematického svorníku, se snaží postihnout 
rozmanité aspekty, které dohromady charakterizují Hésiodovo zpracování dané látky. V první 
řadě je odhaleno músické zakotvení Theogonie, které je vyzdviženo jako výrazné specifikum 
řeckého zpracování kosmogonické tematiky. Působnost Mús je analyzována s ohledem na 
koncepci músické pamětí, konkrétně s ohledem na polaritu mezi přítomností a minulostí 
v músické výpovědi. Sledování charakteru músické výpovědi pak uvádí na scénu další 
důležité dvojice vzájemně vztažených protikladů: paměť- zapomnění (mnémosyné- léthé) a 
pravdivost - klamavost (pseudea - aléthea), které se angažují jak v básnickém sdělení o 
podobě světa, tak v tomto světě samotném. 

Rozbor Theogonie je dále veden z hlediska její kompoziční výstavby, kde je 
zdůrazněn jednotný rozvrh spolu s propracovanou vnitřní časovou strukturou. Z hlediska 
obsahové náplně je zvláštní pozornost věnována verzi nástupnického mýtu, který dominuje 
narativní složce dané skladby. 

Jako celek tvoří tyto kapitoly monotematickou analýzu Hésiodovy Theogonie. Tento 
soustředěný pohled je rozšířen o odkazy k blízkovýchodní tradici, které se koncentrují 
především na motiv nástupnického mýtu jakožto nejvýraznější styčný prvek. Tento motiv je 
určující i v závěrečné komparaci Hésiodovy Theogonie s Fénickými dějinami Filóna z Byblu. 
Cílem těchto srovnání je zasadit Hésiodovu Theogonii, konkrétně její verzí nástupnického 
mýtu, do širšího kulturního kontextu, a zároveň tak poukázat na originální a inovativní 
přístup, kterým se vyznačuje Hésiodovo zpracování. Blízkovýchodní srovnání tu přitom není 
vedeno s cílem odhalování možných vlivů na řeckou produkcí, ale čistě se záměrem předvést 
šíři kontextů, z nichž každý svébytným způsobem adaptuje sdílenou formu nástupnického 
mýtu, a jako jednu z takových svébytných adaptací předvést i hésiodovskou verzi. 

Jelikož se předkládaná analýza Hésiodovy 1heogonie snaží o rozmanitost ve smyslu 
postižení rozmanitých aspektů, které teprve dohromady skládají komplexní stavbu tohoto 
vrstevnatého díla, je i rozsah přístupů k této analýze podobně rozmanitý. Theogonie je na 
následujících stranách postupně zkoumána z hlediska jazykového, uměleckého, kompozičního 
obsahového i komparačního. Je hledána vize, k níž básnické sdělení směřuje, a je hledán i 
způsob, jímž je tato vize v básnickém sdělení vyjádřena. 

Tato šíře možných hledisek s sebou nese nutnost využít při zkoumání poznatky celé 
řady oborů. Interpretační strategie se nevyhne filosofickému pohledu, který se nejspíše uplatní 
při analýze komplementárního vidění, které jsme určili jako rozhodující při ztvárnění 

Hésiodovy světové vize. Obsahové zkoumání zasahuje na pole religionistiky i klasických 
studií. Místy se výklad nevyhne jazykovým rozborům - zde jsou na pomoc přibírány 

filologické poznatky, jichž lze pro potřeby této práce využít jako prostředků pro přesnější 
porozumění. 

Na závěr chci ještě stručně představit základní literaturu, která se k tomuto tématu 
nabízí. Kompletní přehled literatury, kterou ke zpracování zvoleného tématu využívám, je 
uveden v bibliografii. Příspěvky k dílčím otázkám, které jsou při zkoumání vznášeny, jsou 
průběžně představovány v textu, stejně jako rámcový přehled bádání, který je na patřičném 
místě uveden v kontextu kompoziční výstavby Theogonie. 

Na tomto místě chci vytknout nejdůležitější tituly, které zároveň v největší míře 
ovlivnily výslednou podobu této práce: 

Standardní edicí Hésiodova textu, která je nepostradatelnou pomůckou pro přístup 
k dané problematice, je obsáhlá komentovaná edice Martina Westa (West, M.L.: Hesiod. 
Theogony, Edited with Prolegomena and Commentary, Oxford 1966). Český překlad 
Theogonie je dostupný ve výboru Zpěvy železného věku překladatelky Julie Novákové 
(Hésiodos: Zpěvy železného věku, přel. J. Nováková, Praha 1990). 

Rámcové zasazení Theogonie do kontextu řecké epické tradice, a zejména jejích 
formálních postupů, jimiž je do značné míry podmíněno celkové porozumění, nabízí 
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obecnější studie Williama Thalmanna (Thalmann, W.G.: Conventions ofForm and Thought 
in Early Greek Epic Poetry, Baltimore-London 1984). 

Z novějších monografií vyzdvihuji zejména práci Richarda Hamiltona, která se 
zaměřuje na předvedení kompoziční strategie, která ovlivňuje výslednou podobu jakož i -jak 
se domnívám - ideové vyznění Hésiodova díla (Hamilton, R.: The Architecture of Hesiodic 
Poetry, Baltimore and London1989). 

Uceleným příspěvkem k hésiodovské problematice je i systematický výklad Jenny 
Clayové, který nabízí inspirativní pohled na komplikovanou strukturu Hésiodova kosmu 
(Clay, J.S.: Hesioďs Cosmos, Cambridge 2003). 

Poslední titul, který chci uvést, je zástupcem obsáhlé řady publikací, které ohnisko 
zájmu posouvají východním směrem - z nich mi nejsystematičtěji posloužila studie Alberta 
Baumgartena (Baumgarten, AI.: The Phoenician History ofPhilo ofByblos, Leiden 1981). 

S pomocí těchto, a samozřejmě celé řady dalších materiálů jsem se snažila předvést 
Hésiodovu adaptaci kosmogonického motivu se zřetelem k celkové koncepci, která je 
v Theogonii inovativní co do způsobu práce s tradičními prvky a zároveň umělecky vyzrálá. 
Implicitním záměrem zvoleného přístupu je i posílení Hésiodova kreditu jako svébytné 
umělecké osobnosti. 
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I. kapitola 

XAO:E a KO:EMO:E jako mezníky kosmogonie 

Název této kapitoly, která má posloužit jako obecný úvod do problematiky 
kosmogonie u Řeků, je míněn zároveň jako úkol a zároveň jako otázka: lze termíny chaos a 
kosmos chápat jako mezníky kosmogonie, popř. v jakém smyslu? 

Východiskem je exklusivní postavení těchto termínů v kosmogonické tradici: tyto 
termíny z této tradice nejen pocházejí, ale jsou i zpětně, z interpretačního hlediska, na tuto 
tradici aplikovány. Následující zkoumání je tudíž inspirováno možností použít termíny chaos 
a kosmos jako interpretační zkratku pro předvedení kosmogonického pohybu, tj. chápat vznik 
světa jako pohyb od chaosu směrem ke kosmu. Chaos je v tomto případě moderním 
označením pro prvotní stav neuspořádanosti a nerozlišenosti, jemuž mytická obraznost 
propůjčuje různé podoby, stav předcházející uspořádanosti a jasné vymezenosti 
strukturovaného světa, pro nějž si moderní výklad vypůjčuje označení kosmos. 10 

Chceme-li hodnotit oprávněnost, a zároveň limity, této interpretační výpůjčky, musíme 
jako první krok provést rozlišení jednotlivých významových rovin, na nichž se s těmito 
termíny setkáváme, příp. je sami používáme. Cílem následujícího přehledu je proto vymezení 
významových rovin řeckých termínů xáoc; a KÓOflO(, jak jednotlivě, tak ve vzájemné 
vztaženosti. 

Vzhledem k tomu, že oba termíny, každý svým způsobem, prošly dlouhým vývojem 
literární a filosofické transformace, chci se nejprve zaměřit na první doklady těchto a 
příbuzných termínů v epické tradici. Mým cílem je předvedení tradiční významové škály, 
z níž čerpá Hésiodova básnická vize. Pozdější doklady budu uvádět jako možné instruktivní 
prvky při zpětném výkladu. Na tomto pozadí budu hodnotit Hésiodovu terminologickou 
originalitu, jednak rozborem textu, jednak poukazem na porozumění Hésiodovu textu 
v pozdější tradici. 

Výsledkem, k němuž toto sledování směřuje, je korekce výše uvedené interpretační 
zkratky chaos- kosmos v aplikaci na řecké podání: pokud jde o termín chaos, vyjádřím se 1) 
k postavení veličiny, pro niž Hésiodos zavádí označení xáoc;, na začátku kosmogonického 
pohybu, 2) k postavení této veličiny v rámci strukturovaného světa. Pokud jde o termín 
kosmos, chci 1) předvést tradiční jazykové zázemí, které je podkladem pro rozvinutí 
představy kosmu jako strukturovaného celku světa, 2) hledat do jaké míry Hésiodova 
kosmogonická vize odpovídá tomuto zázemí. 

Chceme-li hledat terminologické mezníky, které jsme pro kosmogonickou tradici 
s jistým oprávněním určili jako chaos a kosmos, resp. původní ekvivalenty těchto mezníků, 
nabízí nám nejstarší epická tradice nestejně bohatý materiál. V Hésiodově případě je 
nejdůležitějším přínosem samo označení xáoc; (Theog. 116, 700, 814, resp. xáawx, Theog. 
740). Zde před námi stojí původní termín, který je zdrojem pozdějších terminologických 
modifikací. Nicméně právě ojedinělost, jakož i naprostá stručnost, v použití tohoto termínu 
vede k mnoha nejasnostem. Proto považuji za užitečné východisko širší jazykové zkoumání 
příbuzných slovních tvarů. 

111 Např. M.Eliade sleduje přechod mezi chaosem a kosmem jako přechod mezi dvěma ontologickými úrovněmi: 
z původní neuspořádanosti chaosu, kterou charakterizuje jako "předtvarou modalitu kosmické hmoty" a 
.. beztvarou rozprostraněnost"' bez pevné orientace a struktury, se kosmizačním aktem stává obydlen~· svět, 
kosmos. Eliade klade důraz na pennanentní střetávání těchto ontologických rovin (oblast b)tí. života vs. oblast 
neb~tí, smrti), a tím i na akt opakování kosmogonie, ktel)·m je symbolicky - v širším či užším měřítku -
obnovováno uspořádáiú kosmu a zabezpečováno před vpádem chaosu. Eliade, M.: Posvátné a profánní. Praha 
199-J., str. 17-59, viz též Eliadc, M.: M)tus o vččném návratu, Praha 1993, str. 9-20. 

7 



----------------------~~~~~~-= 

V ještě větší míře to platí pro označení KÓOflO(: zde nemáme pevný záchytný bod 
v podobě originálního termínu, neboť Hésiodos, ačkoli vypracovává kosmogonickou vizi, 
neužívá jednotné označení celku světa. Termín KÓOflO(, který si jako živé terminologické 
dědictví promítáme do akademického označení "Hésiodův kosmos", je zaveden až v průběhu 
filosofické reflexe. 11 Pro vyjasnění představ, které stojí v pozadí označení celku světa jako 
kosmu, se proto musíme obrátit k původnímu užití termínu KÓOflO(, stejně jako příbuzných 
slovních tvarů, mimo kosmogonický kontext. 

I. Chaos 

Jako výchozí bod zkoumání se nabízí místo, které je výchozím bodem Hésiodova 
kosmogonického líčení: rrpúrwra 

Xáoc; yÉ:un' (Theog. 116). Toto místo je výsadní v tom smyslu, že staví xáoc; na 
začátek kosmogonického procesu. Jako takové přitahovalo toto místo pozornost již antických 
komentátorů. Proto, dříve než obrátím pozornost na dvojí problematiku skrytou v Hésiodově 
aplikaci termínu xáoc; - tj_ na postavení chaosu na začátku kosmogonického pohybu a 
postavení chaosu v rámci rozvinutého světového celku - shrnu jak rozumí Hésiodovu 
termínu Xáoc; v Theog. 116 sama antická tradice. 

Na Hésiodův Xáoc; odkazuje Aristotelés ve Fyzice (208 b 30- 209 a 3), kde dokládá 
svou teorii o místě. Citovaný verš z Theog. I I 6 o prvenství Chaosu doprovází slovy: " ... jako 
by pro věci musil býti nejprve prostor (xwprx), poněvadž byl zaujat představou (se. Hésiodos), 
jako většina, že všechno jest někde a v místě (rrou KaL Ěu rÓTTú))." (Phys. 208 b 31-33). 
Aristotelés tedy interpretuje hésiodovský Xáoc; v prostorovém smyslu jako první předpoklad 
pro rozběhnutí kosmogonického pohybu, jako prostředí pro vyjevení věcí. Jako myšlenková 
konstrukce není tento výklad ojedinělý, ale spíše než o pokus o adekvátní interpretaci tu jde o 
využití terminologického podkladu pro potřebu vlastní teorie. 12 

Stoická interpretace naproti tomu staví na předpokládané etymologii odvozující xáoc;; 
od XÉEa8m a xDatc; a chápe Hésiodův Xáoc; látkově jako vodu. Představitelem je Zenón 
z Kitia 13

: "Nam Zenon Citiens sic interpretatur, aquam xáoc; apellatum árro roD xf=w8rxL" 

11 Milétský původ označení organického svčta jako KÓa;.uJi,- podporuje, v návélZilosti na W.Jaegra, Kahn. Ch.H.: 
The Usage of the Tcnn KÍJaJ.w~- in Early Greck Philosophy, in: Kahn, Ch.H.: Anaxirnander and the Origins of 
Greek Philosophy. Appendix I, New York 1960, str. 219-230. Naproti tomu A.Finkelberg poukazuje na to, že je 
zavádějící směšovat vizi uniYerza (kosmu) a terminologické označení (KÓaJ.la(). a dovozuje. že presokratické 
užití termínu KÍJOJ.w.; zůstává omezeno na tradiční v)·znam "řád, uspořádání" (viz níže), bez systematického 
\)llžití v kosmologickém konte:-.1u. Ve -1-.st. je doloženo užití KÍJaJ.w.; ve v)·znamu .,nebe'·. tj. jako synonymum 
oupal'ó~-. které naopak ke svému primárnímu významu přibírá význam "svět". Analogicky k tomuto rozšíření 
v)·znamu oi;pa~'ck (nebe- svět). došlo i k rozšíření v)·znamu KÍJajjw;. Toto specifické užití KÓOJ.lo~- ve v)-znamu 
,.svět" připisuje Finkelberg jako terminologickou inovaci až pozdním platónsk)·m dialogúm (Timaios, Politikos, 
Filébos). 1\.Óaf.io~- pak funguje jako nové označení v}·sledného stavu, k1er)· vzch<Í7i z kosmogonického procesu
pro tento proces samotný se od 5.st. ustálilo označení i5LáKOaJ.loi,· I ÓLaKÓOJ.lTJOL<;, a Finkelberg poukazuje na 
pozdější paralelní rozšířeni významu OLáKoOJ.W<; směrem k významu "svět", k němuž dochází v prostředí mimo 
Akademii, a které nakonec vede k nal1razení oL1pa~•Ó( ve významu "svět" za synon~ma KÓOJ.W( a r5táKoaJ.lo.;. 
Finkelberg. A.: On the History of Greek KOI:MOI:, Harvard Studies in Classical Philology 98, 1998. 103-136. 
1 ~ Myšlenku prostoru jako jednoho z předpokladů pro vznik světa obrélZilě rozvíjí Platón v Timaiovi (Tím. 50 c 
nn). Na Aristotela. a předpokládan)· vztah mezj xáo~,- a xcJpa, navazují pozdější peripatetici. Z moderních 
autorů se k Aristotelově interpretaci vrací Pellikaan-Engel, když Hésiodův xáo~,· interpretuje jako totalitu 
prostoru: v prmí fázi jde o neomezenou extenzi, která je následně v rámci rozvinutého světa omezena sférick)m 
nebem. přičemž zemč tvoří přechod me/j nadzemním a podzemnún prostorem omačen)1n shodně jako xáo,;. 
Pellikaan-Engel. M.E: Hesiod and Pannenides. A New View on their Cosmologies and on Parmenides· Proem, 
Amsterdam 1974, str. 19-50, viz zvl. str. 48. 
13 I Zenómiv zájem překrJčuje intence vlastního Hésiodova textu a směřuje k prosazení vlastního v)·kladu na 
základě etyrnologizujícího odkrýv<íní tradičného pozadí, nikoli k výkladu samotného Hésioda, jak dokládá Algra, 
K.: Comments or Commentary? Zcno of Citium and Hesiod's Theogony, Mnemosyne 5-.1-, 2001, 562-581. Zde 
úz také důležité upozornění (str. 563 nn) na absenci uceleného Zenónova komentáře k Hésiodovi, který 
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(SVF I, 1 03), srv. Ka'L Zr]~1(vV Óf ro rrap' 'HaLOÓ({.> Xáo<; VÓ<vp fLVaÍ cj;T)OLL' (SVF I, 1 04). 
Možným inspirátorem je Ferekýdés ze Syru, který kosmogonický chaos představuje v podobě 
vodního živlu: eaA.i]<; ... KaL <l> .•.• lxcJ;xr)~1 rwv OAW~' ro Vówp vcj;Ía<:aVC"aL, o ó~ Kat Xáo<; 
KaAEL ó <l>. (7 B Ia)14 

Třetím typem interpretace je náhled chaosu jako počáteční neuspořádané, 

nediferencované masy, poskytující zárodečný materiál pro pozdější formování kosmu: 
s důrazem na nesoulad této amorfní směsi čteme u Ovidia "non bene iunctarum discordia 
semina rerum" (Met. 1.5-9, srv. 2.299), podobně jako v pasáži připisované Lúkiánovi: 
au yap /:( acj;aL'OV( Kat KEXÚf.J.fVT]( tXf..LDpcjJÍa<; (obscura et profusa informitate) TO 
TTCtV EJ..LÓpcj;waa<;. "QarrEp ovv OAOU KÓOJ..LOU rácj;m1 H~1 fx KOLVCJV lxcj;diw ro TTEpLKfÍf.J.fVOV 
Xáo<; ÉKÉtYo J..LEY k Ěaxárov<; raprápou J..LVXDV<; Ěcj;uyá&uaa<; (Am. 32). 15 Příklon k 
materiální povaze původního prekosmického zdroje vede k tomu, že kosmogonický proces je 
nahlížen jako postup formování původní neuspořádanosti směrem k uspořádanosti kosmu a 
v závěru stojí za představou, která klade chaos (ne-řád) jako protipól kosmu (uspořádanému 

v v' d ) 16 svetu, ra u. 
Tolik k historickému přehledu. Co lze říci k Hésiodovu termínu xáo<; z pozice 

současné interpretace? Východiskem by mělo být nové etymologické rozlišení: na jedné 
straně stojí substantivum xáo<; a adjektivum xaul'D( společně odvozované od kmene xaF
(fE *gheu-) a na druhé straně stojí slovesa xah'w, xáaKw a substantivum xáaJ..La společně 
odvozované buď od kmene xa- I xm'- (IE *ghen-) nebo xa- (IE *ghe(i)- ). 17 Důležité je, že 
jSOU zde dvě etymologické skupiny (xáo(. XaV~10( na jedné Straně a xaÍl'W, XÓ:ÓKW, xáaJ..La 
na druhé straně), které je třeba odvozovat od různých kmenů, nebo u nich přinejmenším 
předpokládat pouze vzdálenou příbuznost. Tuto skutečnost je třeba promítnout do interpretace 
Hésiodova termínu xáo<;. 

V první části výkladu se budu věnovat etymologické skupině xaí~'w, xáaKw, xáaJ..La a 
důsledkům, které má přijetí této etymologické linie pro výklad Hésiodova kosmogonického 
chaosu v Theog. 116, v druhé části se zaměřím na etymologickou skupinu xáoc xavvo<; a 
obdobně zhodnotím důsledky přijetí této linie pro výklad Theog. 116. Po tomto rozlišení 
přejdu k výkladu ostatních výskytů termínu xáo<; (Theog. 700 a 814) a k celkovému 
hodnocení postavení chaos11 v rámci strukturovaného světa. 

Nejprve se tedy v obecnější perspektivě podívejme jaké významy v sobě nese sloveso 
xáaK<v. U Homéra je použito ve spojitosti se zemí a označuje představu pohlcení, propadnutí 
se do země ( rÓrf J..LOL xá~'OL EVPfLa xeC:w, ll. IV, 182 = ll. VIII, 150; podobně 
wa KÉ ol aíJeL ya1a XÓ:l1DÍ, Il. Vl, 282; lxA.A.' a!Jrov ya1a J..LÉAaLL'a TTCtOL xávoL, II. XVII, 

matoucím způsobem uvádí von Amim (SVF I, str. 71) pod označením Ek 'llauJóov GEOyouíaz•. a který na 
základě jeho autority považují za autentický titul další autoři I 
1 1 Podle jiného zdroje přísluší vodnímu ;bvlu u Ferck)·da mytické jméno Ókcana (Ógena). 8 2, srv. A 8. 
M~1ickým kontextem je tu samozřejmě i homérské podání, které ve stručných kosmogonických narážkách 
zmiňuje akvatický původ veškerenstva: '0.KEal'ÓL' u eu'j YEI'WLI' Ka'L JJT]rÉpa TT]8ÍIL' (U. XIV, 201 = XIV, 
302) a '0.Kfat'OV o~- 1Tfp y(vwL~' JTáL'UOOL ÚrvKraL (II. XIV, 246). 
15 Zde chci poukázat na zpracování dvojího motiv11: 1) fonnování světa z původní beztyarosti, 2) V}1ěsnění 
chaosu do mytického prostom na okraji světa, v dalším pokračování s odkazem na hésiodovský obraz brány a 
Brahu jako fyzických předělů. 

6 Specifickou otázkou je představa časové předchůdnosti chaosu. Ani pro tyto pozdní autory není zformování 
původní neuspořádanosti definítivním a nezvratnýrn vítězstvím řádu, ale právě naopak: vedle hésiodovské 
inspimce v Am. 32 můžeme pouká?.at na rozvíjení těchto motivů: l) chaos jako synonymum pro podsvětí, 2) 
návrat primordiálního chaosu a světový kolaps, 3) metaforická projekce chaosu do oblasti morálky a lidského 
jednání. Srv. Tarrant, R.: Chaos in Oviďs Mctamorphoses and its Neronian Influence. Arethusa 35, 2002. 349-
360. 
17 Chantraine, P.: Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris 1968-1980, str. 1239-12-W a 12--16. Srv. 
Frisk. H.: Griechisches etymologisches Worterbuch. Hcidelberg 1961-1972, str. 1072-3 a 1076-7. Obecně 
přijímaný konsensus ohledně etymologického spojení těchto dvou skupin napadá Mondi, R.: XA02; and the 
Hesiodic Cosmogony, Harvard Studies in Classical Philology 92, 1989, l-41, str. 7. 
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417) nebo ve spojitosti s vodou, k navození představy smrti ve vodních hlubinách 
(rrpbc; Kvpo: xo:vwv ... bl~aao:t, Od. 12, 350), popř. k popisu otevřených, zejících úst (ve 
tvaru xo:vC:w, 11. XVI, 350; KfXrwbro:, II. XVI, 409) či zvířecí tlamy (Ěálry ff xo:vwv, ll. XX, 
168). Tyto významy přetrvávají i u pozdějších autorů, kde můžeme doplnit výraz 
xáaptx (xáaptx yf]c;, Hdt. 7.30; xáaptx TTÉA.txywc;, Hdt. 4.85). Obecně se dá říci, že máme 
před sebou výrazy navozující představu zení a stření se do hloubky, konkretizované výrazem 
xáapo:, což je běžný (nikoli technický kosmogonický) termín pro označení zejícího jícnu nebo 
propasti. 

Hésiodos ovšem právě termínu xáaJ..Ltx užívá v Theog. 740, a to v kontextu popisu 
podsvětních oblastí (Theog. 736-743): 18 

Ět1eo: 6E yfjc; Ót1 oc/Jf pr)c; Ktxl Ttxpfápou ~f powfoc; 
I I ' I \ , ""' 7 I TTOVfOU f txfpuyaow KO:L ouptxVOU O:OffpOfVfO( 

fc;fÍr]c; rrávfwv rrryyo:l. KtxL TTfÍptxf' Ěo:atv 
apyo:A.~' fVpWH'rtx, fá ff afuyÉouat efoÍ. TTfp, 
xáapo: f.1~Y '' oM~ Kf TTtXl1 rtx fdEac/Jopat1 fL( EVltxUrov 
ovc5o:c; '[Kotf', fL rrpwro: rruA.ÉWl' Ěvroaef yÉvoLfO. 
aA.A.á KfV El'etx KO:L Ěveo: c/JÉpoL 7T po eúdA.tx euÉA.A.l] 
apytxA.E1]" c5fU'CW c5E KtxL a8o.:t1árowL 8fCJlOL 
ro/.;ro rÉpo:c;· 

Tam jsou Tartaru potemnělého i mrákotné země, 
tam jsou i moře nedotčeného i hvězdného nebe, 
po poládku těch živiLI všech i zdroje i konce, 
zasmušilé a ztuchlé, jichž bohové sami se hrozí
obrovský jícen, a na jeho dno by se nedostal nikdo 
za celý boží rok, kdyby jednou do brány vkročil; 
naopak, sem a tam by ho vichr podával vichru, 
jeden horší než druhý; je děsný i pro nesmrtelné 
bohy ten div; 

Důsledky pro interpretaci chaosu v Theog. 116 byly vyvozovány jak z předpokládané 
etymologické souvislosti mezi označením xáoc; a xáapo.:, tak ze struktury textu: úvodní verše 
736-739 jsou doslovně opakovány v Theog. 807-81 O. Jelikož tyto pasáže jsou následovány 
v prvním případě zmínkou o chasma (Theog. 740) a v druhém případě zmínkou o chaosu 
(Theog. 814), byl vyvozován závěr, že chasma je jiným označením pro chaos. 19 Proti tomu 
lze namítnout, že struktura celé pasáže Theog. 711-819 je přísně kruhová, s pečlivě 
vymezenými korespondencemi mezi jednotlivými částmi, a nikoli lineární. 20 Odpovídajícím 
místem k verši 814 (rr~prw XáEoc,;) by potom byl verš 731 (rrdwpryc; Ěaxo.:ro.: yo.:Íryc;). Tím by 
se smysl Theog. 814 posunul od kosmogonie ke kosmografii, což ostatně odpovídá charakteru 
celé pasáže Theog. 711-819, a je také naplněním výše uvedeného rozlišení mezi povahou 
chaosu v Theog. 116 (tj. na začátku kosmogonického procesu) a na ostatních místech. 21 

18 Řecké citace uvádím podle vydání West, L.M.: Hcsiod. Theogony, Edited \Úth Prolegomena and 
Commentary, Oxford 1966, český překlad podle vydání Hésiodos: Zpěvy železného věku, přel. J.Nováková, 
Praha 1990. 
19 Kirk G.S., Raven, JE., Schoficld, M.: Předsókratovští filosofové, Praha 200-J, str. 58-59. Identifikaci chaosu a 
chasma přijímá Stokcs. M.C.: Hesiodic and Milcsian Cosmogonies II, Phronesis 8, 1963, l-34, str. 20 nn. Srv. 
West, L.M.: Hesiod. Theogony, Editcd with Prolegomena and Commentary, Oxford 1966, str. 192-193. 
20 V)·klad s přesným přehledem kruhové výstavby této pasáže podává Northrup, M.: Tartarus Revisited: A 
Reconsideration ofTheogony 711-819, Wiener Studicn N.F. 13, 1979, 24-36, viz zvl. str. 3-l. 
21 Důraz na nesměšování kosmogonického a kosmografického hlediska klade Bussanich, J.: A Theoretical 
Interpretation ofHesioďs Chaos, Classical Philology 78, 1983,212-219, str. 215 n. 
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Jaký je totiž důsledek směšování představy chaosu a chasma? Je to především důraz 
na prostorovou extenzi chaosu. Je-li chasma z Theog. 740 přibíráno na pomoc při výkladu 
kosmogonického chaosu v Theog. 116, vede to k tomu, že úvodní vyjádření o vzniku chaosu 
je interpretováno jako vyjádření o vzniku chasma - zejícího prostoru či oblasti (implicitně) 
rozevírané mezi nebem a zemí. Celý obraz je pak interpretován jako kosmogonické vyjádření 
představy, která je následně zdvojena mytickým popisem oddělení nebe a země 
prostřednictvím kastrace Úrana. 22 Tato intepretace se inspiruje komparativním poukazem na 
úlohu kosmogonického aktu oddělení nebe a země v podáních, která jsou tradičně s Hésiodem 
srovnávána (tj. zejména v egyptské a blízkovýchodní tradici). 

Na podporu této interpretace bývá uváděna jednak Theog. 700, jednak pozdější 
textová evidence. Theog. 700 je součástí pasáže Títánomachie (Theog. 629-720), resp. její 
kulminace v tzv. "aristeia" (Theog. 687-710). Je zde popisován kosmický zápas a jeho 
gradace včetně účinku na kosmické elementy - zemi, Ókeana, moře, aithér a Chaos (Theog. 
695-700): 

f(Ef Óf x8&w TTaaa Kai '0KfW'OLO pÉd:Jpa, 
TTÓVrD(," r' ar pÚyHoc;· rok b' líf..lcpfTTf 8f PflO( CtVTflT] 
TL ff]vac; xeovíovc;, cpA.o( ó' aLeÉpa ÓLav 'íKm'fL' 
" ' ~' " t'"\A ' 'r~-,n' '' aaTTfroc;, oaaf u af.1ffJVf KaL L<poLflúW TTfP EOL'fúW 
at!yr) f1apf1aÍpovaa Kfpawoú ff Offporrf)c; ff. 

KaD~ta Óf 8EaTTÉOLOL' K eX ff XW XcXO( 

Viela vdkerá země i proudy (Jkeanm}', 
vlekJ i netknuté moie; to žhoucí o~jala vjheií 
Títány, .\yny Země, a sahal až k jasnému nebi 
nesmírný plamen; jim oči, ač byli velice silní, 
oslepovala hromu i blesku planoucí zále. 
Zasáhl obrovský žár i Chaos; 

Interpretace, která obhajuje nadzemní lokalizaci chaosu, zdůrazňuje celkovou 
pozemskou lokalizaci zápasu (pohoří Othrys jako základna Títánů), včetně zmínky o zasažení 
aithéru, 23 a přibírá na podporu i následující přirovnání rozvíjející obraz hypotetického 
zhroucení nebe a země (Theog. 70 1-704), které by nejspíš zasáhlo právě oblast mezi nebem a 
zemí. 24 Tyto argumenty budu korigovat v dalším postupu této kapitoly, na místě věnovaném 
postavení chaosu v rámci strukturovaného světa, kam podle mého názoru spadá tato 
Hésiodova pasáž. 

2~ Propagátorem této interpretace je Cornford, F.M.: Principium Sapientiac, Cambridge 1952, str. 194 nn .. srv. 
Kirk. G.S .. Raven. J.E., Schoficld, M.: Předsókratovští filosofové, Praha 2004, str. 55 nn. Hlásí se k ní Clay, D.: 
Tiw World of Hesiod. in: Athanassakis. A.N. (cd.): Essays on Hesiod II, Ramus. Critical Studíes in Greek and 
Roman Literature 2 L 2. 1992, 131-155. Obhájci této interpretace tu pochopitelně musí spěchat s uvedením 
kosmick)·ch komponentů nebe a zemč do celého obrazu. aby z.achránili konkrétní fyzickou předsta\<11 chasma 
včetně nutných fyzických limitů. 

Samo zdvojení popisu by nebylo nejzávažnější v)1kou proti uvedenému typu výkladu, naopak, u 
Hésioda se s prostředkem dvojitého popisu setkáváme často. 
23 Čtení IY'LI3~p přijímá z mnou mádčn)·ch edicí Wcst (West, L.M.: Hesiod. Theogony, Edíted \\ith Prolegomena 
and Commentary, Oxford 1966). Evelyn-Whitc (Hesiod. The Homcric Hymns and Homerica, ed. and trans. By 
H. G. hclyn-Whitc. London/Cambridgc 1936 ), von Schimding (Hcsiod: Theogonie. Werke und Tage. 
Griechisch- deutsch. Hrsg. und iibers. von Albert von Schimding, Diisseldorf/Ziirich 1991), v českém překladu 
ho zachovává J.Nováková (Hésiodos: Zpěvy železného věku, přel. J.Nováková, Praha 1990); Solmsen podržuje 
rukopisné Ť]Épa (Hesiodi TI1eogonia. Opera et Dies, Scutum, ed. F. Solmsen. Fragmenta Selccta, ed. 
R.Merkelbach et M.L. West. Oxonii 1990). 
~4 Kirk. G.S .. Raven, J.E., Schofield. M.: .Předsókratovští filosofové. Praha 2004, str. 55. 
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Prozatím se ještě chci zabývat druhým typem argumentace, který bývá uváděn na 
podporu výkladu zdůraňujícího prostorovou extenzi chaosu. Je to textová evidence pozdějšího 
období, která má doložit atmosférickou lokalizaci chaosu v prostoru mezi nebem a zemí. 
Uváděn bývá zlomek z Eurípida (Nauck fr. 448): 

oupaL1 Óc; imf:p 1JJ1Ct( KaLL'W( cpo~WL' 'fóoc; ÓaLJ.l.ÓL'LOL' 
rÓc5' h 1 JlfOú) rof; oupaL'ofi Tf Ka'L xem,Óc;, 
di /lfL' OL10J1á( ovaL xáoc; 

Na podporu identifikace chaosu s atmosférickým prvkem th]p bývá uváděno 
Bakchylidovo užití l 1WJ.l.CtTaL c5' ĚL1 ccrpúrcy xáEL (5, 27). Scholion k tomuto místu doslova 
uvádí: BaKxvA.Íc5T]c; ÓE xáoc; rcw aÉpa WL'ÓJ.l.a( E, A.ÉyWL' TTEpL rov aEroD· L'W!léc=-m ó' 
l=L' lxrpuyfr({) xáEL. 25 Dalším příkladem je Aristofanés: c5Ltx rf}r; TTÓAEWr;" 
~T]c; lx.A.A.orpíac; KaL rov xáovc; (Av. 192 = 1218)?6 Přitom právě u Aristofana můžeme 
zároveň poukázat na indicii proti ztotožnění xáoc; = lxr]p. V pasáži, kde uvádí specifickou 
kosmogonii, staví Aristofanés vedle sebe počáteční entity Chaos, Noc, Erebos a Tartaros: 
Xáoc; rjL' KaL Ni;( vEpE{3Óc; u J.l.ÉAat' rrpC>rov KaL Táprapoc; EVpt!c;· (Av. 693). 
Bezprostředně následující verš uvádí yf] ó' oM' lxr}p oM' oupat'oc; i)t' (Av. 694). Xáoc; a 
cníp jsou tu jednoznačně rozlišeny, neboť jsou jim vyčleněny rozdílné kosmogonické roviny. 
Aristofanés naopak obrazně využívá běžnější prvek, kterým je spojení počátku kosmogonie 
s prvotní temnotou. Pokud zde Aristofanés využívá určité typizace, potřebné pro jeho žánr, je 
to přinejmenším nepřímým náznakem, že chaos jako kosmogonická veličina nemá 
atmosférické konotace27 Otázku vztahu mezi označením xáoc; a lxr]p tím ale ještě definitivně 
neuzavírám a vrátím se k ní v obměněné perspektivě. 

Prozatím se tímto odmítnutím přímočaré identifikace mezi chaosem a atmosférickým 
elementem se chci vrátit k jádru problému, kterým je otázka, zda lze představu prostorové 
extenze použít při zpětném výkladu Hésiodova kosmogonického chaosu v Theog. 116. Tato 
v)·kladová varianta charakterizuje Hésiodovo první kosmogonické stádium jako chasmatické 
zení. Mým záměrem je předvést jiný typ výkladu, a sice výklad založený na druhé 
etymologické linii spojující xáoc; se skupinou xafwoc;, xawÓrr]c;, xawów: 

Nejdřív opět trochu jazykového přehledu. Adjektivum xaDL'oc; označuje, pokud jde o 
fyzické kvality, měkkost, poréznost, houbovitost, jemnost, řídkost, krátce nedostatek pevnosti 
a formy a jako takové je opakem označení arEpEÓc;.

28 Tyto fyzické kvality lze rozpoznat i v 
pozadí obrazného užití příbuzných slovních tvarů: u Aristofana o mracích a povětří (Av. 817-
820), popř. v souvislosti se soudní sofistikou (Nub. 874-5). Specifické je užití této kvality ve 
spojitosti s řečí, k označení klamavého účinku slov či klamného přesvědčení u Solóna, 
Euripida a Pindara (srv. typ klamného přesvědčení jakým je nadutost: u Aristotela viz EN 
1123 b 9, srv. 1107 b 18, u Platóna viz Soph. 227 b, Lys. 210 e, Leg. 728 e, Tht. 175 b). 
V ustáleném slovním spojení jsou pak klamná, zbytečná nebo nevhodná slova svěřována 
vodě, větru nebo mrakům (Od. 8, 409, Soph. Nauck fr. 742 opKouc; l=yw 
ywaLKoc; Ek í!c5wp ypácpw). 

:s Poetické ztvárnění prostorové nezměrnosti je prvkem epického repertoáru v homérském hymnu na Démétru 
(h. Cer. 380-383). a je to nejspíš metaforické užití pro vyjádření neomezeného pohybu. které stojí za 
Bakchylidov)·m užitím, spíš než doslovná identifikace xáv .. ; I áfw 
:

6 Srv. Ibykos : rroréc:aL 15' ft' aAAorpÍ(v xán (Bergk fr. 28). 
:

7 Ani pozdější zpracování představy chaosu nesměřuje k jeho spojení s atmosférou, ale vždy s hrozivou 
tenmotou podsvětí nebo západních oblastí a ke spojení s Hádem a Tartarem. Viz pozn. 16 ohledně užití u 
římských autorů. Jako mytický topos je trojice Tartaros - Erebos - Chaos předvedena v pseudoplatónském 
dialogu Axiochos (Ax. 371 e 5). 
28 Jde vesměs o pozdní doklady. Viz Platón (Pit. 282 e). Aristotelés (Pr. 93-J. b ll, Mete. 359 a 32). Výčet podává 
Mondi. R: XAO~ and Hesiodic Cosmogony, str. 23 nn. 
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Etymologie spOJUJICI xáo.;; s adjektivem xavvo.;; je podnětná v tom smyslu, že 
umožňuje bližší specifikaci Hésiodova kosmogonického chaosu, kterou v samotném textu 
tolik postrádáme. Nyní můžeme říci, že kvalita xafwo.;;, odkazující primárně k vágní 
beztvarosti, se promítá do konkrétního básnického zobrazení, kterému je vyhrazeno originální 
označení xáo.;;. Chaos je pak ztělesněním kvality obsažené v označení xavvo.;;, a můžeme 
předpokládat, že je to právě tato kvalitativní vágnost, která podmínila Hésiodovu volbu pro 

v ' ' • 29 oznacem prvotm enttty. 
Zdůrazňuji, že chaos v tomto kontextu není abstrakcí, ale právě konkrétní entitou, jejíž 

charakteristiky neodkazují k beztvarosti či nezformovanosti v negativním smyslu, ale určují ji 
pozitivně: chaos je svým implicitním vztahem k absenci pevné ohraničenosti, určenosti či 
definovanosti minimálním způsobem vymezen - je určen jako konkrétní cosi?

0 
Tento 

minimalismus umožňuje Hésiodovi postavit chaos na počátek kosmogonického procesu 
v jasně vymezených souvislostech. 

Jaké jsou tedy důsledky pro interpretaci chaosu v Theog. 116? Zde se přikláním 
k důrazu na vzájemnou vztaženost obou prvotně vznikajících entit, tak jak ji naznačuje vazba 
rrpwrwra ... avrlxp ~TTEtra ve ve verších 116-117: 

"Hrot j.lft' 7Tp6Ýrwra Xáo.;; yÉva'· avrap ~TTELra I'ať 
f I I "Á ) ,.1-a 1' ' \ EvpvarEpvoc;, rrat'T6W Euo<; aa'l-'a11..E( aLEL 

Tak tedy nejdříve vznikl Chaos, ale pak Země 
.š:irokoprsá, to na věky bezpečné pro všecky sídlo 

Chaos jako entita primárně určená svou nezřetelností, nejasností, nevymezeností či 
nepostižitelností tu tvoří pozitivní kontrast k druhé kosmogonické entitě, kterou je země, 
určená naopak velice zřetelnými charakteristikami. Chaos, jehož označení v sobě samo nese 
vágní neurčitost, je tak vysoce vhodným obrazem pro vyjádření kontrastu vůči zemi, která je 
bezprostředně charakterizovaná stabilitou (rrávrc .. w Moc; aacfJaA.k aLEL) a následně je médiem 
dalšího kosmogonického formování 31 

Polarita mezi chaosem a Gaiou se dále promítá do genealogické výstavby Theogonie, 
která sleduje dvě vzájemně oddělené genealogické linie chaosu a Gaie. Jsou to právě potomci 
chaosu, ztělesňující kontinuální a nezrušitelné působení negativních sil, kteří prodlužují 

:
9 Zde mohu navázat na avizovan)· vztah mezi označením xáo.; a áiw Podobný proces. kdy se určitá kvalita 

transformuje do podoby určité entity můžeme zaznamenat právě u kvality ln]p: toto označení původně 
neodkazuje ke specifické substanci. ani k :l .. ádné specifické lokalizaci, ale zejména ke schopnosti .,učinit 

neviditeln_)·m'' - za použiti konkrétniho obrazu, kdy ln]p halí osoby či věci. V tomto smyslu je lrÍ)p spojován jak 
s mlhou. rnlžn)·m oparem a mraky. tak s temnotou (srv. adjektivum Ť)tp/xu,; jako tradiční epiteton Tartaru) Zde 
je důležité dvojí: 1) v tomto primárním významu jde o pozitivní kvalitu, nikoli abstraktni "neviditelnost", 2) 
jako označení konkrétního meteorologického jevu se ár]p teprve postupným rozšířením v)·znamu stává nov)·m 
filosofick)•m označením pro "vzduch" a dále jedním ze čtyř základních světových prvků. Podrobn)· ,}·klad 
podává Kalm, Ch.H.: Anaximander and the Origins ofGreek Cosmology, New York 1960, str.l-+3 nn. 
311 

• .In the Hesiodic system xáo.; is not the negation of form but a positive quality opposed to it.'' (Mondi, R.: 
XAO~ and thc Hesiodic Cosmogony, str. 26); srv. důraz na kvalitativní, níkoli kvantitati,ní, interpretaci chaosu, 
kter)· uplatňuje J.Bussanich: jeho v)·chodiskcm je prostorová konotace chaosu, nikoli však ve smyslu 
empirického prázdna: "Since its function is cosmogonic, Chaos rnust be defined as undimensiona1 or pr:incipial 
space, an articulated nothing: it is the barest indication that there is a qualitative something ... '· (Bussanich, J.: A 
theoretical Interpreta ti on of Hesiod ·s Chaos, str. 214 ), viz jeho odkaz na "užitečné definice" jiných interpretů. 
které uvádí v pozn. 12, z nichž vybírám "nicht cin rein privatives Nicht, sondem ein negatives Etwas'· 
H.Frankela. 
31 Na postavení chaosu v opo:úci k zemi poukazuje rnímo jinýrní Vernant, J.-P.: Greek Cosmogonic Myths. in: 
M:.thologics I, ed. Y.Bonnefoy, Chicago and London 1991, 366-375, str. 369. Sn1. Bussanich, J.: A Theoretical 
Interpretation of Hesioďs Chaos, str. 215. Na kontrastni zdůrazněrú progresivního aspektu kosmogonického 
formování v liníi Gaii upozorňuje Mondi, R.: XAO~ and the Hesiodic Cosmogony, str. 28. 
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přítomnost chaosu v rámci rozvinutého světa. Tento motiv je jen Jmym vyjádřením 
základního náhledu, že kosmická geneze nenahrazuje původní chaos strukturovaným světem, 
ale v rámci strukturačních proměn vede k jeho přemístění na pomyslný okraj tohoto světa. 

Tím se dostáváme k další otázce, kterou je postavení chaosu v rámci strukturovaného 
světa. Zde přicházejí ke slovu zbývající výše zmiňované výskyty označení xáoc;- (Theog. 700; 
814) a xáa~Ja (Theog. 740): 

Nejvíce problematické je asi vyjádření KaU~Ja ÓE 8EarrÉawv KárEXW xáoc;- (Theog. 
700) z pasáže Títánomachie, kterou jsem již představila výše (Theog. 695-700): 

Ě( EE ÓE x86.w rráaa Kat '0KEaVOLO ÍJ€E8pa, 
rrÓvroc;- r' arpÚyaoc;-· rove;- Ó' Čt.~Jr.fJETTE 8EpiJDc;" aVTIJT) 
TL rfwac;; xem'LOVt;, r.fJA.o( ó, alBÉpa OlaJ.' JXaJ.'EJ.' 
Čt.OTTE!"Oc;", ÓOOE Ó, a~JEpóE Kat tr.fJ8L1JWV TTEp EÓVTWV 

' \ I '"" "..., avyr) ~Jap~JaLpovaa KEpavvov TE arEporr7]c;; rE. 

KaU~Ja ÓE 8EaTTÉOLOJ.' KáTEXEJ.' xáoc;; 

J'řela veškerá země i proudy Ókeanovy, 
vlelo i nethwté moře; to žhoucí objala výhetí 
Títány, .syny Země, a sahal až kjasnému nebi 
nesmírnj; plamen; jim oči, ač byli velice silní, 
oslepovala hromu i blesku planoucí záře. 
Zasáhl obrovský žár i Chaos; 

V jakém smyslu je chaos "zasažen" událostí odehrávající se v prostředí již rozvinutého 
světa? Nemyslím si, že jde o obraz ohrožení kosmické stability a hrozby návratu pre
kosmického stavu, o "návrat chaosu" ?2 Zde je třeba rozlišit hledisko kosmogonie a 
kosmografie. Z výčtu základních světových komponentů můžeme vyvodit, že je tu 
popisována událost kosmického významu, jejíž účinek zasahuje universum jako celek. 33 

Výčet základních komponentů pro vystižení celku je tradičním prostředkem, jak 
můžeme vidět na trojstupňové struktuře světa členěné na nebe, zemi a podsvětí, event. nebe, 
zemi a moře v epické tradici (II. XV, 189-193; Jl. XVIII, 483; h.Apoll. 334-336; h.Hom. 28.9-
13). Podívejme se jak s tímto tradičním členěním nakládá Hésiodos. V paralelní pasáži 
v Theog. 847-852 je líčen obdobný účinek Diova zápasu s Tyfónem na zemi, nebe, moře a 
podsvětní oblasti. 34 V námi sledované pasáži jsou pak přítomny prvky: země, Ókeanos, moře, 
aithér (jako nebeský prvek)35 a chaos. Jako člen tohoto výčtu tedy chaos pravděpodobně 
figuruje jako jeden ze strukturních světových elementů doplňující světovou hierarchii o 
podsvětní element. 

3c Tento aspekt kosmického zápasu zdůrazňuje Vernant., J.-P.: Počátky řeckého myšlení, Praha 1993, str. 71-72. 
Řecká tradice ale podle mne tento motiv neotvírá. 
33 Viz Holscher, U.: Anaximander und die Anfánge der Philosophie, Hermes 81, 1953, 257-277.285-418 = 

Gadamer, H.-G. (ed.): Um die Begriffswelt der Vorsokratiker, Wege der Forschung 9, Darmstadt 1968, 95-176, 
str. 149: "Der Kampf, auf scinem Hohepunkt, wird kosrnísch, alle Gewalten werden mit hereingezogen, und 
schliesslich selbs das Chaos". Srv. Bussanich, 1.: A Theoretical lnterpretation of Hesiod's Chaos, str. 216; 
Mondi, R.: XAO~ and the Hesiodic Cosmogony, str. l3 nn. Následné přirovnání popisující zhroucení nebe a 
země (Theog. 701-704 ), na něž jsem upozorníla v)'še, můžeme pak v tomto kontextu číst jako paralelní motiv, 
zdvojující popis kosmických účinků zápasu. Máme tu potom dva konvenční prvky pro vyjádření kosmické 
závažnosti popisované události: motiv zhroucení nebe a země a motiv výčtu kosrníckých elementů. 
3~ Srv. bezprostřední předznamenání nadcházejících událostí v Theog. 839-841, kde je předveden účinek Diova 
zahřmění před rozhodujícím střetem zasahující zemi, nebe, moře, Ókeanos a Tartaros. Výčet zahrnující zemi, 
nebe. moře a Tartaros provází popis Títánomachie v Theog. 678-681. 
35 Rukopisné čtení Ť]É pa by pak spíše zdůrazňovalo zájem o účinky zápasu na samotné podsvětí, podobně jako 
v Theog. 850-852. 
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Na podporu tohoto výkladu lze uvést zbývající výskyt označení xécos v Theog. 814. 
Toto místo je součástí obsáhlé pasáže Tartarografie (Theog. 711-819), zabývající se 
podrobným a učleněným popisem podsvětních oblastí.36 Chaos je zde zmíněn v souvislosti 
s podsvětním uvězněním Títánů (Theog. 807-814): 

Ěvea o€ Y~s óvocjJEp~s- KaL Taprápov Ť]EpOEVTO( 
TTÓVTOV r' arpvyÉroLO Ka'L OVpaVOV CcOTEpÓH'TO( 
f{ElT}t; TTtXl.ITWl.' 1TT}yat Kat TTEÍ.par' 'faaLI-1 

apyaJ.F EVpwwTa, rá TE awyÉovaL 8EOL TTEp. 
Ěv8a OE J.LapJ.Lápwí TE rrÍJA.aL KaL xáA.KEO( ovoos
aaTEJ.Lc/Jr?s. pÍ(l]OL OLT)~'EKÉEOOL~' apT)pW(, 

' r~-. ' ' e _., e ~ " e ' ' aVTO<pVl}c;;· rrpoa E~' uE EW~' EKKTOO E~' arra~1TWV 

Ttr~vEs vaíovaL, rrÉpT)v xáEos (ocjJEpo1o. 

Tam jsou Tartaru potemnělého i mrákotné země, 
tam jsou i moře nedotčeného i hvězdného nebe, 
po pořádku těch živ/zl všech i zdroje i konce, 
zasmušilé a ztuchlé, jichž bohové sami se hrozí. 
Tam je i třpytivá brána a bronzový práh, který z púdy 
vyrostl sám; v ní nehynoucími kořeny drží 
bez pohnutí a před ním jsou daleko ode všech bohll 
Títáni sídlem, až za temným Chaosem na druhé straně. 

Vzhledem k celkovému kontextu, kierý zde jasně definuje prostorové vztahy 
symetrickým třístupňovým uspořádáním nebe, země a Tartaru (Theog. 720-725), je zde 
zřejmá podsvětní lokalizace chaosu- v rámci mytické topografie toto umístění na okraji světa 
odpovídá jeho proměněné funkci v celku strukturovaného universa. 

A konečně se můžeme vrátit i k označení xáaJ.La v Theog. 740, které je uvedeno 
stejným topografickým vymezením (Theog. 736-743): 

Ě~~ea o€ y~( Ó~'OcPEPT1s KaL Taprápov Ť]EpOEVTO( 
TTÓVTOV T

1 
aTpuyÉTow Kat o{Jpa~'OV CxaTEpÓH1TO( 

ffEÍJ]( TTtX~'TúW TTIJYaL KaL TTEÍ.paT, Ěaaw 
t 1 I I t I I I e f ap--jaA.E EVpWEV<:a, Ta TE OTVYEOVOL EOL TTEp, 

1 I I '~I I 1 rh I ) ) \ 

xaaJ.La J.LEY , OVuE KE TTaVTa TEA.EO<p0p0~1 EL( Et1 WVTOV 
~s: u , , ,.., ,, " e , 

OUua( LKOLT , fL rrpw<:a 7TVAEW~1 EVTOO E YEVOLTO. 
aLl.á KEt' Ěvea KaL 'fvea cjJf:poL rrpo eDEA.A.a evf:A.A.I] 
apyaA.ťcrr 0ELt1 CW OE KaL aeavécTOWL 8EO~WL 
zofno rÉpas-· 

Tam jsou Tar/aru potemnělého i mrákotné země, 
tam jsou i moPe nedotčeného i hvězdného nebe, 
po poPádku těch živlú všech i zdroje i konce, 
zasmušilé a ztuchlé, jichž bohové sami se hrozí
obrovský jícen, a na jeho dno by se nedostal nikdo 
za celj• boží rok, kdybyjednou do brány vh·očil; 
naopak, sem a tam by ho vichr podával vichru, 
jeden horší než druhý; je děsnj• i pro nesmrtelné 
bohy ten div; 

36 Konzistentní strukttmi celé pasáže obhajuje Northrup, M.: Tartarus Revisited: A Reconsideration ofTheogony 
711-819, Wiener Studien N.F. 13, 1979, 22-36. 
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Toto místo také patří do kontextu pasaze Tartarografie, takže odkazuje primárně 
k podsvětním oblastem. V předchozím výkladu jsem uváděla, že xáaJ.la není synonymem 
kosmogonického chaosu v Theog. 116. Proč tedy Hésiodos dvojí označení xáoc; I xáaJ.la 
používá, a proč je používá zde? Zde chaos figuruje v rámci rozčleněného světa jako jeden 
z jeho vágních, ale přesto určitým způsobem vymezených komponentů. Proto může být 
xáaJ..La popisným označením chaosu v jeho nové kosmografické funkci.

37 
Chaos již teď není 

primárně beztvarou, neohraničenou entitou, ale je naopak omezen všemi vzniklými 
komponenty strukturovaného světa, a Hésiodos opakovaně zdůrazňuje právě přítomnost 
limitních prvků ve struktuře universa: jsou to opakované zmínky (Theog. 728; 738; 809) o 
kořenech (pí(aL), zdrojích (mJYaÍ) a hranicích (rrEÍpara), stejně jako obrazy ohrady, dveří, 
brány, prahu a hlídačů doprovázející popis uvězněných Títánů, které tu fungují jako konkrétní 
zpodobení limitace původně nelimitovaného chaosu. 

2. Kosmos 

Zde uzavírám pasáž věnovanou problematice chaosu u Hésioda a obracím se k druhé 
části zkoumání. V postupu dosavadního výkladu se již začaly rýsovat určité kontury, které 
bychom mohli označit za kontury Hésiodova kosmu. Můžeme to zatím považovat za 
předznamenání obsáhlejšího výkladu světové struktury v Hésiodově básnické vizi, jemuž 
vymezuji příslušnou kapitolu, která se také dotkne prozatím odsunuté otázky proč je chaos 
v Theog 116 výslovně zmíněn jako vznikající entita (xáoc; yÉvEr') a obecně otázky vepsání 
dvojice chaos - kosmos do časového schématu. 

Na tomto místě chci nejdřív, analogicky k dosavadnímu výkladu, provést jazykové 
zkoumání a ve shodě s výše uvedeným rozvrhem naznačit, které motivy se ukazují jako 
plodné při rozvíjení představy světa jako kosmu. V tomto případě je naše pozice samozřejmě 
trochu odlišná, neboť nesledujeme originální Hésiodův termín a z něj vycházející Hésiodovu 
představu světa jako kosmu, ale pouze jazykové předpoklady, které teprve relativně pozdě 
vykrystalizovaly v originální řecké označení KÓaJ.loc; ve významu "svět" (viz pozn. ll), 
odkud si označení kosmos vypůjčujeme při zpětné interpretaci. Úskalím tohoto postupu může 
být pohyb v kruhu, kdy je předpokládaný význam termínu aplikován na určitou vizi, a 
současně je z této vize odvozován význam termínu. Pro můj postup je proto důležité rozlišení 
jazykové a obsahové stránky problému. Nynějším úkolem je předvedení jazykových 
předpokladů, které vedou k pozdější terminologické specifikaci KÓOJ.loc;. Druhým úkolem, 
který zde pouze naznačuji a chci se jím v plné šíři zabývat v samostatné kapitole, je právě 
obsah Hésiodovy světové vize. 

Výchozím bodem je bližší určení termínu KÓaJ..Loc;. Vzhledem k neprůhledné 
etymologii se jako jistější půda nabízí textové zkoumání. Jaké je tedy užití termínu KÓOJ.lO( u 
Hésioda. V lheogonii nacházíme tvar KÓOJ.lú.J (KÓOJ.lú.J áyaA.A.oJ.lfzl1W, Theog. 587), jehož užití 
tematicky koresponduje s obratem rráL'ra M oí xpol KÓaJ.lov /:cfn]pJ.loaE IlaUac; 'Aeiwry 
(Op. 76). Kontext zde tvoří popis Pandóřiny toalety, podobně jako při užití slovesného tvaru 
KOapÉcu (KÓapT]Of efa y A.al!K(J1TL( 'A8TJL'1}, Theog. 573 = Op. 72). Posledním výskytem je 
opět slovesný tvar (aol {;' 'fpya cpU' 'fonu j.lÉrpw Koaw1v, Op. 306). 

Tato stručnost je do značné míry dána již rozsahem i tematickou náplní Hésiodovy 
poezie (jak bude zřejmé dále). Prozatím lze říct, že KÓatJ.oc; a jeho odvozeniny tu zjevně 
nemají žádnou přímou vazbu na kosmogonii a jsou používány ve specifickém významu 

r Srv. Wcstúv komentář: ačkoli odvozuje xáwo.; od xáaKw a naHhuje pro xáo.; překlad "chasm'·, "yawning 
spacc". zdllrazňuje West jeho podsvětni lokaliz.aci a určitou konkrétnost: chaos neni prázdn) prostor, ale 
prostředí "stuffcd with darkncss'". West. LM.: Hcsiod. Theogony, Edited with Prolegomena and Commentary, 
Oxford 1966, str. 192-193. 
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ozdoby, popř. náležitosti. Sledováním původních významů se lze nicméně přiblížit 
myšlenkovému dědictví, které se vtěluje do pozdější představy kosmu jako celku universa. 
K širšímu pohledu tu může posloužit krátký exkurs k homérskému užití: 

U Homéra je substantivum KÓaJ.l.O( včetně příbuzných slovních tvarů zakotveno 
v běžné řeči, kde označuje jevy každodenní skutečnosti. Podívejme se nejprve na příbuzné 
tvary. Homér běžně zachází se slovesem KOOJ.i.Éw: označuje jím organizační činnost vojevůdce 
při řazení, uspořádávání a vedení vojska (KoaJ.l.f]aaL 'f.rrrrovc; n: Kal l.t~'Epac; l.tarru5ubrac;, ll. 
II, 554; TJYEJ.l.ÓL'Et;; ÓLEKÓOJ.l.EOL' EY8a KaL Ěv8a, ll. II, 476; KOOJ.l.TJOáJ.lft~Oc; rroA.u)rac;, ll. II, 
806; f3aadfjEc; ĚKÓOJ.l.EOt', II. XIV, 379; TpWac; ... fKO(J.l.EE .•. "Enwp, ll. XIV, 388; srv. 
KoaJ.i.ÉW v obecném významu "velet", "převzít velení", II. II, 704 =II, 727), sešikování vojska 
(KÓOJ.1.1]8w lXJ.l.' fJYEJ.l.ÓL'EaOLP 'ÉKaaroL, II. III, 1; €rrl r:ácppCJť KOOJ.1.1J8ĚL1 r:Ec;, II. XI, 51; 
rrÉvr:axa KOaJ1ry8Évr:Ec;;, ll. XII, 87), podobně i organizaci při lovu 
(óLa óE: r:píxa KOOJ.1.1J8Évr:Ec;, Od. 9, 157). Důrazem na sociální rovinu se dostaneme 
k označení společenské organizace Cl uspořádání (ÓL 'PoÓOL' aJ.i.cpEVfJ.l.OVr:o 
ÓLa r:píxa KOOJ.1.1J8Évn:c;, II. ll, 655). A konečně lze tímto slovesem označit i proces přípravy a 
úpravy v nejširším smyslu (např. přípravu pokrmu óóprrov EKÓOJ.l.ELl', Od. 7, 13 či úklid domu 
rrávca ÓÓJ.l.Ot' Kar:aKOOJ.l.TÍOTJ08E, Od. 22, 440, rrat~ J.l.fyapoL' ÓLEKOaJ.i.r/aaL1r:o, Od. 22, 457). 

Adjektivum KOOJ.l.T]T:Óc; podobně navozuje představu (dobrého či vhodného) uspořádání 
a úpravy (KOOJ.l.TJWL rrpaawl, Od. 7, 127). K představě organizace na válečném poli opětovně 
poukazuje tvar KOaJ.l.r)r:wp jako označení vojevůdce, pořadatele vojenských šiků 
(KoaJ.l.r)r:opE A.aCw, ll. I, 16 =I, 375 =III, 236; Od. 18, 152). 

A konečně samo označení KÓaJ.l.O( se u Homéra vztahuje ve shodě s výše uvedenými 
významy k výsledku činnosti, k-terá předpokládá vhodné sestavení materiálu a uspořádání 
částí. Příkladem může být odkaz na trójského koně (írrrrov KÓOJ.l.OV Čt.ELÓov, Od. 8, 492). Je 
nicméně namístě poukázat i na souvislost s básnickým podáním epizody o trójském koni -
KÓaJ.i.oc; 'í.rrrrov tak odkazuje nejen k důmyslnému zpracování rukodělného výtvoru, ale i 
k poetickému zpracování celé epizody ústy pěvce. JR Souvislost s básnickým podáním 
podporuje i obrat KOaJ.l.f]aaL l.toLór)v (h. Bacch. 59)?9 

S představou vhodnosti a náležitosti koresponduje užívání adverbiálních vazeb (~v) 
Kara KOOJ.l.Ot' či KÓOJ.l.úť (o uložení výzbroje xem'L KÉKALT:O, Ěv Kar:a KÓOJ.l.Ot', II. X, 472; 
vrrrrovc; Ev Kar:a KÓOJ.l.Ol' ĚpLKÉJ.lf~', ll. XI, 48 XII, 85; o přípravě pokrmu 
'h:apoL ó' ĚOEpov u Ka'L Čt.J.i.cpnov Ev Kara KÓaJ.l.OV, ll. XXIV, 622; o náležitosti slovního 
projevu, a to opět v souvislosti s básnictvím, Kar:a KÓOJ.l.Ot' 'AxaLCw olr:m1 aEÍOEc,-, Od. 8, 
489; r:ol óE: Kaeí( ov ĚTTL KA.rfiaw 'ÉKaaroL KÓOJ.l.CJť, Od. 13, 77). 

Nedostatek řádnosti, náležitosti či vhodnosti ve vykonaném díle nebo ve slovním 
projevu, popř. odklon od zvyklostí a protivení se zavedenému pořádku naopak vyjadřují 
vazby ob Kar:a KÓaJ.l.m' a ov KÓaJ.l.ú.J (o vojenském sněmu KaA.waaJ.i.Évw lxyopr]v 
OlJ Ktrrlx KÓOJ.l.Ol', Od. 3, 138; o nevhodném slovním projevu 0Epairrl( 
... aJ.l.Er:poErr~c; EKOA(~a ... ol; Kara KÓaJ.l.DL', ll. II, 212-214; srv. též Ěrrw Čt.KoaJ.l.a ve verši 
213; podobně EirrC:w oi; Kar:a KÓaJ.i.w, Od. 8, 179; stejně tak o nedůvěryhodném slovním 
podání Od. 14, 363; o nevhodném chování ob Kar:a KÓOJ.l.OL' air:í(ELc;, Od. 20, 181; obecný 
význam náležitosti zazmva v oÍ! Kar:lx KÓaJ.l.OL' ĚA.EÚaaaL, II. VIII, 12 a 
ob KÓOJ.l.CJť ... ĚA.EUaówe ', II. Xll, 225). Z hlediska vztahu k řádu v kosmickém smyslu může 
být podnětný kontext pasáží ll. V, 757-761 a II. XVII, 198-209, ačkoli samo užití zmíněných 

38 Srv. Kranz. W.: Kosmos a1s plú1osophischcr BegrifT friihgriechischer Zcit, Phi1o1ogus 93, 1939, 430-448 a 
Kalm. Ch.H.: Anaximandcr and the Origins of Greek Cosmo1ogy, New York 1960, str. 221. J.Puhve1 
jednoznačně odnútá poukaz k mechanickému zbudování samotného koně a zdůrazňuje poetický přesah 

Homérovy fonnu1ace (Puhvel, J.: The Origins of Greek KOSMOS and Latin MUNDUS. American Jouma1 of 
Phi1o1ogy 97, 1976, 154-167). 
39 Srv. obrat KÓo~w~,· /xou5f}'; a KÓOJ.l.O<; Érrhw. kter)· je běžný v epické i pozdější trddici. 
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vazeb v těchto pasážích potvrzuje běžný jazykový úzus (árr&)A.EÓE ... olJ Kcc::a KÓaJJov, II. V, 
759; srv. ll. XVII, 205). Specifickým příkladem je paralelní užití Karlx KÓaJJOV -

Kara JJO'Lpav (Od. 8, 496; srv. ll. VIII, 146 a Od. 9, 342). 
V neposlední řadě je třeba zdůraznit odvozené užití KÓaJJoc; jako označení ozdoby, 

nádhery Cl kosmetické úpravy (KÓOJJO( e' 'írrrrcy, ll. IV, 145; rrávra 1TEpL 
xpo't. er]KaTO KÓOJJOV, ll. XIV, 187) Toto užití prodlužují i homérské hymny, kde podobně 
čteme xpuaQ KOOJ.l.T]ffE1aa (h. Ven. 65). 

Z celé šíře významů, kterou zde předkládám, chci vytknout následující rysy: KÓaJJoc; a 
jeho odvozeniny primárně odkazují k uspořádávání v nejširším slova smyslu (v oblasti 
společenské, rukodělné i slovní), tj. k zavádění vnitřní soudržnosti, která zaručuje řád a soulad 
v celku i v detailu. Mezi motivy, které se tu ukazují jako plodné pro následné terminologické 
formování a pro nové využití termínu KÓaJJoc; v pozdějších myšlenkových konstrukcích, lze 
zvláště vyzvednout důraz na moment vnitřní organizace, která vytváří efektivní skladbu celku. 

Odpověď na otázku, do jaké míry lze toto konstruktivní vidění promítnout do skladby 
světového celku, tak jak jej líčí Hésiodova Theogonie, by měla vyplynout z následujícího 
zkoumání. Prozatím je zřejmé, alespoň na základě výše sledovaných odkazů k pevné 
zakotvenosti světových struktur, že Hésiodovým záměrem je zpodobení jednotného světového 
celku včetně jeho vnitřních vazeb. Vedle jazykového zázemí je tu ostatně bezprostřednější 
obrazné zázemí, předvedené u Homéra jako óaaJJÓc;: je to výše zmíněná světová struktura 
členěná do základních konstituentů země, moře, nebe a podsvětí (ll. XV, 189-193). Motiv 
ť>aaJJÓc; je tak konkrétním předobrazem teoretických určení kosmu. 

3. Chaos versus kosmos 

Zbývá odpovědět na otázku v jakém smyslu lze považovat chaos a kosmos za mezníky 
kosmogonického pohybu. Z toho co bylo řečeno je zřejmé, že hledisko časové předchůdnosti 
a následnosti se tu nedá přímočaře uplatnit- ani u Hésioda, ovšem ani v pozdější tradici, není 
chaos pouze předstupněm uspořádanosti kosmu. Pro Hésioda to jednoznačně znamená, že 
jeho podání v Theogonii nepostupuje "od" chaosu směrem "ke" kosmu. 

Otázkou je, zda je vůbec někde kosmizační pohyb pojímán jako jednostranný a 
nezvratný. Spíš se dá říci, že tradice, která nějakým způsobem ztvárňuje pohyb mezi chaosem 
a kosmem (tentokrát v obecně interpretačním významu: mezi primordialitou a rozvinutým 
světem), zároveň řeší i jejich trvalý vztah. Ve zpětné projekci to můžeme obecně říci o 
kosmogonických podáních egyptského a blízkovýchodního okruhu, a naopak v projekci na 
pozdější literární zpracování můžeme poukázat na výše zmíněný příklad římských básníků, 
kteří sice svébytně adaptují pojetí chaosu, ale zachovávají jeho vazbu ke světu. Ve zpracování 
této vazby jsou ale podstatné rozdíly. Jedním momentem je prodloužení "chaotické" 
působnosti v oblasti podsvětí - v takto obecné podobě je tento moment vlastní všem 
uvedeným podáním. Druhou otázkou je motiv ohroženosti světa návratem chaosu. Zde jako 
svébytné podání vystupuje právě zpracování Hésiodovo, které podle mne naopak klade důraz 
na moment světové stability a působnost chaosu řeší právě ve vztahu k této stabilitě či lépe 
v rámci této stability. 

Jako obecný rámec celého dalšího zkoumání chci proto vytknout tuto vzájemnou 
vztaženost mezi zpracováním představy chaosu a kosmu: tak jako kosmos neztrácí svou vazbu 
k chaosu, který zůstává jeho trvalým strukturním prvkem, dá se i obráceně říci, že ani chaos 
tu neztrácí svou vazbu ke kosmu, tj. že je u Hésioda myslitelný právě v souvislosti s kosmem. 

Nejspíše v tomto smyslu lze také chaos a kosmos chápat jako mezníky kosmogonie. 
Touto optikou, která podržuje jejich vzájemnou odkázanost, se pokusím nahlédnout 
Hésiodovu světovou vizi a zároveň se pokusím rozkrýt konkrétní mechanismy, kterými je 
součinnost chaosu a kosmu naznačena v postupu básnického díla. 
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Jako zpřesňující hledisko, které zároveň otevírá následující kapitolu, chci ještě- právě 

v ohledu k této vzájemné vztaženosti protichůdných konceptů - zdůraznit toto: obraz světa, 
který předkládá Hésiodova Theogonie - v tomto smyslu tedy "Hésiodova kosmu" - by byl 
neúplný a plochý, kdybychom se zaměřili pouze na jeho jasně konstruktivní rysy ve smyslu 
skladby, provázanosti apod. Vedle těchto konstruktivních rysů jsou tu totiž náznaky jiných 
specifických motivů, které náhledu světa jako kosmu dodávají plastičnosti. Jsou to rozmanité 
odkazy k určité negativitě, která provází pozitivní tvář kosmu a bere na sebe nejrůznější 

podoby. Já z této šíře prozatím vybírám následující: pěkné zdání, klam, lstivost. Dosavadní 
zkoumání tyto motivy pouze naznačilo letmým odkazem k určitým jazykovým spojením. 
V následujících kapitolách se těmto náznakům chci věnovat více. Jako spojující prvek 
připomínám odkazy na řeč, které se objevily jak ve spojitosti s xáoc; I xafwoc;, tak ve 
spojitosti s KÓOJ.l.OC: IKara KÓOJ.l.OV, a které představily řeč jako ambivalentní médium. Jelikož 
je mým dalším tématem prostředí řeči, chci v rámci dalšího zkoumání rozvést tyto motivy 
konkrétněji. 
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II. kapitola 

Músický charakter básnické řeči 

Útvarem, který nám řecké podání předkládá, a do něhož vtěluje svou verzi 
kosmogonického líčení, je báseň. Proto považuji za příhodné věnovat další část zkoumání 
právě básnické formě. V přítomné kapitole se zaměřím na obecnou charak.ieristiku básnické 
řeči. Klíčovým prvkem, a zároveň nejvýraznějším specifikem, jež se k takovému rozboru 
nabízí, je bezpochyby músický element podmiňující tuto řeč. Přítomnost Músy chci proto 
vytknout jako určující rys, který udává ráz archaického řeckého básnictví a je zároveň jedním 
z nejvýznačnějších rozlišujících znaků vůči neřeckým tradicím. 

1. Músická inspirace 

Nejprve krátce k obecné charakteristice Músy jako božstva. V nejstarší tradici 
representované Homérem a Hésiodem vystupuje Músa jako dárkyně básnického zpěvu, 
s pravomocí udílet i odnímat tento dar (Od. 8, 479-481; 8, 488; II. II, 594-600), případně jej 
kompenzovat jinou ztrátou (Od. 8, 62-64). Sama Músa je tradičně povolávána v úvodu zpěvu, 
příp. v jistých momentech básnického líčení (ll. ll, 484-492; ll, 761-762 /verše uvádějící 
katalogy vojska/; XI, 218-220; XIV, 508-510; XVI 112-113 /verše uvádějící dílčí okamžiky 
bitvy/). Homér oslovuje Músu v singuláru i plurálu a uvádí ji do vztahu k Diovi. Hésiodova 
charakteristika Mús je komplexnější - celé prooimium lheogonie (Theog. 1-115) odhaluje 
jednotlivé aspekty jejich povahy: Músy jsou představeny v dvojí lokalizaci -jako helikónské 
a olympské, 40 je předvedena jejich činnost -tanec a zpěv - a je vymezeno jejich postavení 
v rámci pantheonu: jsou představeny jako dcery Dia a Mnémosyné, jejich počet je ustálen na 
devíti a jsou individuálně pojmenovány. 

Tradičním okruhem působnosti tohoto božstva je jednak oslava božského díla, 
ztělesněného působností božských sil ve strukturách světa, a tudíž jeho završení a naplnění, a 
jednak propůjčení daru zpěvu básníkům, kteří prodlužují músickou působnost na rovině 
lidského světa. Toto obecné vymezení kladu jako východisko pro další zkoumání, které chce 
podrobným rozborem jednotlivých aspektů músického působení a músické povahy předvést 
jedinečnou roli Mús v básnickém kontextu. 

Je-li Músa básníkem povolána, musíme se nejprve ptát proč je povolána. Tradiční 

formule ("zpívej bohyně", "vypravuj Múso" ... ), která uvádí básnické podání, sama o sobě 
nevypovídá o tom, proč je Músa tak vrcholně kompetentní k básnické promluvě. Tuto 
kompetenci odhaluje homérská pasáž uvádějící tzv. katalog lodí (ll. II, 484-492):41 

Nyní mi povězte Mú!'>y, jež bydlíte v olymps/..ých domech, 
nebot'Jste bytosti božské, jste při všem, všecko i vite, 
my Vc~ak pouhou zvěst jen s/y.~íme, aniž co víme, 
kteN vúdcOJ•é vojska a vladaři Danaú byli. 

4
') Tato dvojakost přitahuje pozornost interpretů. Jako svéb)tn)· a vlivn)· v)·klad mohu uvést interpretaci 

G.Nagye. který zde spatřuje transformaci lokálních hehkónských božstev v panhelénská ol.nnpská božstva. 
G.Nagy: Greek M)thology and Poctics, Ithaca and London 1992, str. 57. V otázce Hésiodova "panhclenismu'·, 
universálně aplikovaného při v)·kladu músicky inspirované řeči, se nicméně kloním na stranu kritiků (srv. 
D.Collins: Hesiod and the Divine Voice of the Muses, Arethusa 32, 1999, 241-266, str. 254). Proti dělení na 
Músy helikónské (Theog. 1-35) a olympské (Theog. 36-104), a naopak pro jednotu Hésiodova pohledu, mluví i 
to. že helikónským Músám v prvni č{Jsti prooimiaje souběžně připsáno omačeni "olympské Músy" (Theog. 25). 
·
11 Citace m·ádím v českém překladu O.Vaňomého (Homérova Ílias, přel. O.Vaňorný, Praha 1934). V pasážích, 
kde nesleduji primárně jazyková hlediska, ale hlavně obsahová, se omezuji na česk) překlad bez řeckého 
originálu. 
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Počtu bych ne mohl říci ni zevrubně ~yčísti jména, 
kdybych i deset mě/úst, měl deset jazyk1l v ústech, 
hlas mělnezničitelný a v prsou kovové plíce, 
kdybyste, Olympské Músy, jež bouřného Dia jste dcery, 
neřek~v počtu mi všech, kdož pod hradby Ília přišli. 

Je zde vymezen božský status Mús, podtržený tradičním přívlastkem ,jež bydlíte 
v olympských domech". 42 Pravá povaha Mús se pak odhaluje ve vyjádření ,jste při všem, 
všecko i víte" (ll. II, 485). Músické vědění je tedy charakterizováno jako "bytí-při", 
"přítomnost". Tato skutečnost má vliv i na to, jak je músické vědění realizováno- právě jako 
zpřítomnění, jako postavení před oči. To bude zřejmé dále. Ocenění přítomnosti, jako 
podmínky músického, resp. básnického, sdělení, vyplývá i z chvály, které se může dostat 
bravurnímu básnickému výkonu (Od. 8, 487-491):43 

Tebe huď Apollón učil, neh dcera Diova, Múza, 
Nehoť docela správně ty opěváš Achajú osud, 
Všechno, co dělali kdys, co zkusili, útrapy v.~echny, 
Jako bys při tom hyl sám neh sly.~el to od jiných lidí. 

Aspekt přítomnosti je tedy rozhodujícím kritériem a bude se nám připomínat v dalším 
výkladu. V tomto okamžiku se chci zastavit u jednoho momentu, který se poněkud 
dvojznačně objevuje v obou pasážích: je to motiv ústního podání, zvěsti, která koluje mezi 
lidmi. Zatímco v pasáži v Odyssei i je poslech postaven naroveň přítomnosti, v pasáži z Íliady 
je proti sobě postavena božská vševědoucnost Múz, podmíněná přítomností, a lidská 
nevědomost, odkázaná na "pouhou" zvěst. Takto radikální hodnocení zvěsti, kleos, je 
v homérském kontextu jedinečné. V zásadě je totiž zvěst (zvlášť jedná-li se o válečnickou 
slávu) vnímána jako pozitivní a žádoucí 44 Důležitou nuanci sem vnáší další pasáž z Odysseie 
(Od. 1, 282-283, srv. 2, 214-217): 

.. . tJL' 'fÍ1,," TOL E'iTTT)OL {JpOTWL', i] OCJOaL' CxKOÍJ1)c; 
, A , " , 1 rf..' 1, e , 
EK uLO(, TJ TE /laA.WTa 'l'fpEL KA.EO( au pWTTOWL 

.. .jestli ti někdo co řekne neh us(y!H.š: n~jakou pověst 
JJiom - neboť ta zvlá!itje lidem poselkou zvěstí 

Zde je identifikován božský původce, Zeus, resp. jeho božský hlas, ossa, a 
zprostředkovaně na lidské rovině pak zvěst, kleos. Opět tu dochází k větvení motivů, které 
jsou konstruktivní pro další výklad: samotné označení ossa, které v nejširším smyslu 
označuje božský hlas či zvuk, je příznačným označením hlasu Músy. Ve spojení s Diem se 
nabízí další možná diferenciace v povaze božského hlasu: jako Diův posel je totiž označena 
jak ossa, tak sen, oneiros. Vzhledem ke známé ambivalenci snů, z nichž jedny se uskutečňují 
a jiné se neuskutečňují (ll. ll, 23-40; Od. 19, 560-567), lze paralelně poukázat na ambivalenci 
hlasu Músy. V rámci lidského světa je pak božský hlas - v nejširším slova smyslu -
transformován jednak do podoby zvěsti, kleos, jednak do podoby básnického zpěvu, aoidé. 
Pro přítomný problém to znamená rozlišit božskou rovinu, kam náleží ossa I oneiros, a 

42 Toto epitheton se vztahuje i na bohy obecně; obdobně může b)·t i dárce básnického zpěvu označen v blíže 
nespecifikované formě jako "bůh" (Od. 8. 44-l"i; 8, 496- 498; 17, 518-520; 22, 347-348 /poslední v~·sk}1 
kombinuje motiv básnika jako autodidakta!). 
43 Citace uvádím v českém překladu O.Vaňomého (Homér: Odysseia, přel. O.Vaňomý, Praha 1967). 
44 Přehled pasáží podává Zcllncr, H.M.: Scepticism in Homer?, C1assica1 Quarterly 44, 1994, 308-315, str. 311. 
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lidskou rovinu, kam náleží kleos / aoidé. Klíčem k uchopení tu ovšem není epistemologické 
hledisko (rozdělující "vševědoucnost" Mús a "nevědomost" lidí), ale náboženský náhled 
rozlišující sféru božského a sféru lidského.45 Radikalitu homérského protipostavení vědění, 
jímž disponují Músy, a jeho absence, jíž jsou vydání lidé, tak lze chápat právě jako vyjádření 
tohoto kontrastu.46 

Nyní se znovu soustřeďme na odkrývání povahy músického vědění. Vodítkem mohou 
být výše zmíněné homérské pasáže, v nichž básník povolává Músu v opakovaných vstupech 
na různých místech básně. Používá k tomu standardní formuli "nyní mi povězte Músy ... " , 
popř. "řekni mi Múso ... ", vymezující dále konkrétní obsah požadovaného sdělení. Právě na 
tento obsah se chci nyní zaměřit, aby bylo patrné v jakých oblastech si básník žádá músické 
pomoct. 

Formálně má toto vymezení obsahu podobu řečnické otázky, která jako taková může 
stát i samostatně, bez odkazu k Músám (ll. V, 703; VIII, 273; XI, 299-300; XVI, 692-693). 
Takto je vytčen dílčí úsek, který je právě v ohnisku básníkova zájmu, a je označen bod, 
z něhož má líčení vyjít. 47 Odtud časté užití prótos, které strukturuje odpověď do podoby 
uspořádané výpovědi. 

První dva příklady, které chci uvést, spojuje to, že je v nich Músa povolána k výčtu 
vojska. Jde o výše uvedený katalog lodí z druhé knihy Íliady, uvozený verši 484-492, 
následovaný stručným katalogem nejlepších mužů a koní, uvozeným verši 760-762. Pokud 
jde o katalog jako formální básnický prostředek, jde o běžnou součást řecké literární tradice
je uplatňován nejen v archaické poezii, ale i v historiografii a didaktické próze48 Jeho funkce 
byla nejčastěji vykládána jako ryze informativní. V tomto kontextu byla i úloha Músy, 
vzývané v úvodu ke katalogovému výčtu, chápána především jako poskytování informací, 
které jsou jinak, bez vnější pomoci, pro básníka nedosažitelné. Informativní ráz músického 
sdělení byl pak konsekventně uváděn do souvislosti s postavením Mús jako dcer Paměti. 49 

Zkusme se nejprve podívat jak toto pojetí obstojí při rozboru výše zmíněných pasáží. 
Pasáž ll. II, 484-760 se nabízí jako nejvhodnější adept: zde básník poukazuje na svou lidskou 
nedostatečnost tváří v tvář úkolu podrobně vyčíst obrovský kontingent achajského loďstva50 a 
svěřuje tuto úlohu božstvu. Je zřejmé, že enormní rozsah veršů (266) klade extrémní nároky 
na básníkovy schopnosti, na jeho paměť. Ale samotný rozsah materiálu - zvládnutelný 
pomocí memorizačních technik, které jsou profesní výbavou archaického básníka - nemůže 

být hlavním důvodem pro povolání božstva. To je zřejmé z druhé pasáže ll. ll, 761-770, kde 
je výčet v rozsahu několika veršů dobře zvládnutelným úkolem. Přesto je i zde vzývána Músa. 

Problém se vyhrocuje, když vezmeme v úvahu další tři pasáže, které povolávají Músu: 
ll. XI, 218-231, XIV, 508-522 a XVI 112-123. Nejde o katalogy, ale o klíčové okamžiky 

45 Jako mo?nou narážku viz opozici {Jpo:-iJI'- EK D.tÓ<; v Od. l. 283. 
46 Tuto perspektivu ve svém příspěvku hájí Zellner, H.M.: Scepticism in Homer?. Classical Quarterly 44. 1994, 
308-315. Vztah mezi ossa a klem; z hlediska nesouměřitelnosti a konečné neverifikovatelnosti božského 
Y prostředí lidského podrobně analyzuje Collins: "The Muses commumcate in a medium (ossa) that is 
unintelligible to mortals and is accessiblc to thcm only after it has bccn converted into audé and thcn into a 
medium (e.g. k/eos) that they can understand. The mortal intermediary, howevcr, can never vouch for the truth 
content of the divine communication, only for the manner in wlúch it was transmitted." Collins. D. :Hesiod and 
the Divine Voice ofthe Muses, Arethusa 32, 1999, 2-ll-262, str. 25-l. 
47 Formální náležitosti básnického vz)·vání Músy sleduje Wheeler,G.: The lntroit from Homer to Apollonius, 
Classical Quarterly 52, 2002. 33--l9. 
48 Gaertner, J.F.: The Homeric Cata.logues and t11eir Function in Epic Narrative, Hermes 129, 200 I, 298-305. 
49 Tento \)·klad hájí Minton, W. W.: Homer's lnvocation of lhe Muses: Traditional Pattems, Transactioons of thc 
Amcrican Plúlological Association 91. 1960, 292-309 a týž: lnvocation and Catalogue in Hesiod and Homer. 
Transactions of the American Plúlological Association 93. 1962. 188-212. 
su Lze poukázat na jedinečnost tohoto ,.osobního"' vstupu, který jinak anonymního básníka staví po bok Hésioda 
a jeho osobního vstupu v TI1eog. 22-35. Nicméně funguje tu spíše ona polarita lidského a božského. na niž jsem 
odkázala \)'še. a kterou lze ostatně doložit i u Hésioda. 
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bitvy. Každý z těchto vstupů je uvozen standardní formulí "nyní mi povězte Músy, jež bydlíte 
v olympských domech" a je vymezen specifikující otázkou ("který Agamemnonu se první 
postavil k boji", II. XI, 219; "který, z Achajů první, se zmocnil krvavých zbraní", II. XIV, 
509; "kterak plamenů žár byl poprvé do lodí vržen", II. XVI, 113). Jména bojovníků, která 
jsou v odpovědích uváděna, nejsou součástí výčtu, ale součástí přesně strukturované epizody. 
Nárok na paměť- jako rezervoár informací- se tu vytrácí. 

Tato skutečnost nutí k novému hodnocení. O určitou korekci se ostatně snaží i výše 
zmiňovaný William Minton, 51 který prvotní funkci Músy spatřuje v prostředkováni informací. 
Konsekventně přijímá i dělení básnické tradice na boiótskou, charakterizovanou právě užitím 
katalogů, a iónskou, k"terá je typicky narativní. V souladu s tím spojuje básnický prvek 
vzývání Músy primárně s enumerativním materiálem. Jelikož ale tato spojitost u Homéra -
kromě katalogu lodí- není patrná, hledá Minton přijatelné vysvětlení, které nachází v odkazu 
na Homérův inovativní styl: na rozdíl od hymnických pasáží, v nichž vzývá Músu Hésiodos, 
pracuje Homér se stručnější formou (tak jak byla představena výše), kterou nově včleňuje do 
narativního kontextu. Obsahem músického sdělení pak není výčet, ale dějová sekvence. Ve 
struktuře této sekvence Minton rozlišuje moment krize, zápasu a porážky. Tuto strukturu pak 
aplikuje nejen při výkladu jednotlivých dějových sekvencí (v jedenácté, čtrnácté a šestnácté 
knize Íliady), ale i při výkladu postavení těchto sekvencí v dějové linii Íliady jako celku, kdy 
jednotlivé músické vstupy vymezují rozhodující okamžiky děje. Dospívá tak k jednotícímu 
pohledu, který v jednotlivých prvcích děje spatřuje klíčová předznamenání, která progresivně 
poukazují k příštímu naplnění. 

To je tedy jedna cesta, jak osvětlit (domnělé) potlačení prvku paměti v músických 
vstupech - poukazem na specifikum homérské aplikace. Domnívám se však, že je namístě 
jiné, obrácené řešení, a sice přehodnocení koncepce músické paměti. 

Znovu vyjdu od pasáží uvádějících músické vstupy. Souvislost mezi katalogem, 
informací a Músou se ukázala jako problematická. Proto znovu zhodnotím oprávněnost, s níž 
je Músa povolána jak k uvedení katalogu tak k přednesu dějové sekvence. 

Především je třeba opustit hodnocení katalogu jako pouhého informativního výčtu. 
Katalog přerušuje tok dějové linie, ale nikoli jako cizorodý prvek, ale jako prvek integrovaný 
do celku. V tomto ohledu se řadí ke skupině básnických, či obecně literárních, prostředků 
označovaných jako odbočky. Jde o kratší či delší sekvence, které vybočují z aktuálně 
zpracovávaného tématu, a které formou vzpomínky, popisu, popř. genealogie obohacují 
přítomný okamžik vyprávění -nikoli ovšem v ornamentálním či historizujícím duchu: funkcí 
těchto odboček je zintenzivnit právě aktuální téma. Nejsou tedy samoúčelné, ale poukazují 
zároveň mimo sebe, k závažnosti scény, do níž jsou zasazeny. Výsledným efektem proto není 
roztříštěnost, rozmělnění v množství irelevantních detailů, ale koncentrace na přítomnost. 52 

Detailní popis předmětu zdůrazňuje jeho úlohu v aktuálním ději, připomínka minulých činů 
zdůrazňuje charakter a umocňuje status osoby. Věci, osoby a činy takto představené pak 
vstupují do vlastního vyprávění s novou, maximální závažností, a v tomto smyslu i 

51 Viz pozn.49. 
52 Austin, N.: The Ftmction of Digression in the lliad, Greek, Roman and Byzantine Studies 7, 1966. 295-312. 
Autor tento prostředek naz)·vá "nepřímou koncentrací" - soustředěním na množst\ í detailú je dosaženo 
maximální zřetelnosti pojednávaného tématu. 
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rozhodujícím způsobem formují děj 5 3 Proto se také odbočky objevují především v kritických 
okamžicích děje. Ve vypjatých situacích fungují jako poukazy k závažnosti okamžiku. 54 

Domnívám se, že podobných způsobem lze hodnotit i básnické užití katalogové 
sekvence. Jde tu o obdobné vybočení z vlastního vyprávění, které je v sobě ucelenou 
jednotkou. Přesto i zde lze poukázat na přesah, kterým se tato jednotka vztahuje ke svému 
kontextu. Vyčerpávající výčet je samozřejmě také výrazem snahy neopomenout důležitý 
detail a náležitým způsobem postihnout celek; jak ale toto postižení dílčího celku funguje 
rámci celkové koncepce díla? Útvar jako je katalog opět koncentruje pozornost posluchače a 
modifikuje jeho vnímání událostí. V tomto smyslu je opět zdůrazňujícím prvkem, který je 
smysluplně spjat se svým kontextem. 55 

Nejde tedy o samoúčelný doplněk hlavního tématu- tato smysluplnost je vlastní všem 
vstupům do hlavního vyprávění, ať je to katalog či odbočka obecně. Můžeme připojit ještě 
tzv. "homérské přirovnání", které spadá do téže kategorie. Vždy jde o rozvinutí určitého 
mikroobrazu, který charakteristickým způsobem plasticky rozvíjí celek. Epická koncepce tak 
ve svém zaměření na intenzifikovanou přítomnost příjímá prvky perspektivy a hloubky, které 
jí dodávají odkazy k minulosti (vzpomínky) a budoucnosti (předznamenání). 

Jak se toto hodnocení konkrétně promítá do výše sledovaných katalogových pasáží? lL 
ll, 484-760 je exemplárním příkladem. Nejde tu o samoúčelnou antikvární zálibu ani 
ctižádostivé předvedení memorizačních schopností (alespoň ne prvotně).56 Katalog 
achajského loďstva je příznačně uveden jako předznamenání blížícího se boje a jeho enormní 
rozsah je přímo úměrný závažnosti okamžiku. Celá velikost konfliktu, implicitně i jeho příčin 
a důsledků, se tu koncentruje do impozantní přehlídky vojenské moci. V maximálně vizuální 
podobě- doplněné výčtem protivníkova vojska ve verších 816-877- je tu předvedena velikost 
achajské výpravy. Kvantitativní výčet dostává kvalitativní smysL 

Vrátíme-li se k Músám v úvodu katalogu, jaká je jejich úloha v této perspekiivě, resp. 
jaká je povaha jejich vědění? Sdělení zprostředkované Músou v krátkém katalogu nejlepších 
mužů a koní již dříve naznačilo, že předpoklad božské intervence, která pomáhá paměti jako 
mentální schopnosti vztažené k minulosti, je neadekvátní. Teď lze totéž prokázat i v případě 
obsáhlého katalogu lodí. Začíná tedy být patrná souvislost i s ostatními třemi músickými 
vstupy, které rovněž nekladou bezprostřední nárok na paměť ve smyslu upamatování se na 
minulé. Všem músickým vstupům můžeme tudíž připsat koncentrovaný zájem o přítomnost, 

53 Austin tuto funkci charakterizuje jako paradigmatickou: úlohou odbočky, která odhaluje minulost věci, osoby 
nebo činu. je zdiíraznční jejich relevance pro přítomnost -jsou uváděny, aby s plnou vahou zasáhly do děje, aby 
svou přesvědčivostí byly impulzem k jednání: "The digressions, whether draMl from distant myths or family 
history from the beginning of the Trojan War, are sccurely anchored to the present by their pragmatic intent. 
They reflect a pervasive need to justit}' an action in the present by an appeal to a p.:1st precedent.'' Austin. N.: The 
Function of Digressions in the !li ad, Greek. Roman and Byzantine Studies 7, 1966, 295-312, str. 303. 
54 Pokud bych mčla uvést příklady nejkomentovanějších odboček, je to mimo jiné genealogie Agamenmónova 
žezla (II.. lL 100-108). která podtrhuje jeho úlohu při obnovení pořádku ve shromáždění. popis Achilleova štítu 
(lL XVIII. 4 78-608), vyzdvihující AchilleO\'U válečnickou zdatnost a jeho roli v nadcházejích zápasech, 
genealogie Odysseovy jizvy (Od. 19, 393-466), identifikující samotného Odyssea, a připomínka Nestórovy 
hrdinské minulosti (ll.. I, 259-274), která dodává váhu jeho radě v okamžiku rozhodujícího konfliktu. Mezi 
jin~mi komentáři srv. Auerbach, E.: Mimésis, Praha 1998; De Jong, U.F.: Eurykleia and Odysseus' Scar: 
01~vssey 19, 393-466, Classical Quarterly 35, 1985, 517-518 (= Nagy, G. (ed.): Greek Literature. voL 1: The 
Oml Tmditional Background of Ancient Greek Literature, London I New York 2001, str. 301-302); 
Sch;Jdcwaldt, W.: Homérova b<ísnická ontologie. in: Rezek, P. (ed.): M}1us, epos a logos. Praha 1991, 27-47. 
55 Možné funkce katalogu vymezuje Gaertner takto: "1) to describe characters of the plot, 2) to intensify the 
presentation of the events, 3) to forshadow future events and create suspense, 4) and to provoke or increase the 
reader's emotional involvement in the narmtíve". Gaertner, J.F.: The Homeric Catalogues <md their Function in 
Epic Narrative. Hermes 129. 2001, 298-305. str. 300. 
56 Nechci tím úplně opomenout celou škálu účinků, které lze této pasáži připsat, a mezi něž bezpochyby také 
patří tm1člecká imprese z náročného přednesu či uspokojení lokálního patriotismu, ale jsou to momenty, které 
nemají bezprostřední vztah k problému, kter)' chci osvětlit, a proto je nechávám v pozadí. 
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kterou osvětlují s maximální plastičností, přičemž v kontextu celého epického útvaru 
vyzdvihují kritické okamžiky, které tento útvar strukturují co do hlubší perspektivy. 

Je-li tedy vědění Mús, jako dcer Mnémosyné, podstatně spojeno s pamětí, je třeba 
přijmout jinou koncepci paměti. A sice paměti, která souzní s výše sledovaným působením 
Músy skrze básnický útvar. Toto působení se ukázalo jako zpřítomňování v nejsilnějším slova 
smyslu. Epický děj se neodehrává kdysi, ale právě teď a tady, před očima posluchače. 57 To je 
výkonem músického "bytí-při", "bytí při všem", "přítomnosti". 58 Být přítomen - vidět -
vědět: to jsou synonyma pro músickou působnost. 

Koncepci paměti ve vztahu k přítomnosti v neposlední řadě podtrhuje i specifické užití 
tvaru "být pamětliv", "upamatovat se", a to v kontextu, který se zjevně nevztahuje 
k minulosti: válečníci jsou vyzýváni standardní formulí "pomněte (j.LvT]aaa8E) obrany rázné" 
(II. v1, 112), popř. je jejich válečnické rozpoložení charakterizováno tak, že jsou "pamětlivi" 
(f.lL'T)Oavro) boje (ll. VIII, 252), resp. "nezapomínají (oM€ A.áeovro)" boj (ll. XIII, 835). 59 Je 
zřejmé, že válečník nemusí pátrat v paměti, aby se zhostil svého úkolu v bitvě, a je absurdní, 
že by uprostřed válečné vřavy mohl zapomenout na to co právě dělá. Zde opět z jiného úhlu 
vyvstává aspekt paměti, který můžeme označit jako aktuální zakoušení, popř. aktivaci. 
Rozpoložení homérského hrdiny je takové, že svůj úkol zhostit se boje zakouší jako sobě 
vlastní a tudíž tak jedná. V ak"iu "upamatování" je již impuls k vlastní akci60 

Posledním příkladem, který chci uvést k dokreslení povahy paměti, je úkol "pamatovat 
si (f.lEf.lL'f4JrD) jízdu" při pohřebních závodech (II. XXIII, 259-301 ). Opět je nepravděpodobné, 
že by pozorovatel okamžitě zapomněl to, čeho byl bezprostředně svědkem, nebo si na to 
musel namáhavě vzpomínat. Jeho úkolem není podržet v paměti minulost, ale pozorně 

sledovat probíhající děj a podat o něm pravdivou zprávu (cd.TJBEÍTJV throfÍrroL ). 

Vztah k pravdě je dalším momentem rozšiřujícím řadu vědění- paměť - přítomnost. 

Jeho hodnocení již ale chci začlenit do rozboru músického kontextu u Hésioda. Po tomto 
širším úvodu, k-terý představil músickou problematiku v ohledu ke koncepci paměti, tedy 
přistupuji k vlastnímu rozboru Theogonie. 

2. Músa 11 Hésioda 

Relevantní pasaz1 věnovanou Músám tu bude prooimium, tj. verše 1-115. Zde se 
zaměřím na obsahová sdělení, která osvětlují povahu a působení Mús. Takovým místem jsou 
hned úvodní verše (Theog. 1-1 0): 

Od Mús helikónskj·ch a{ na.~e započne písd1' 
Na hoře velké a svaté jsou ony, na Helikónu, 
útljma nohama tan6 kol pramene violkového, 
okolo oltáře v.\:emohoucího Kronova syna. 
A kc{vž v Perméssujdtě si pleť svoji omyly hladkou 

,- tvlezi ud{ůostí a jejím zpřítomněním v řeči proto není temporální ntah. V tomto ohledu je třeba korigovat i 
chápání gramaticJ«·ch časú. které ncv~,jadřují primárně abstraktní časové vztahy. ale odpovídají rozdílu 
lůcdiska. 

'
8 Vztahem paměti a přítomnosti se inspirujícím způsobem zab)vá Bakker, E.J.: Remembering the Goďs 
Arrival, Arethusa 35, 2002, 63-81. Srv. Vernant. J.-P.: Mytické aspekty paměti a častl Reflexe ll, 1993. 7/l-
7 /22. Vernant ovšem tíhne k chápání Pmněti jako sakralizované psychologické funkce, a jakkoli zdůrazňuje její 
sestup k z.ákladu bytí. nemů1líží její funkci jako zpřítomnění, ale jako evokaci minulosti jako pra-času. 
59 Přehled pasáží podává Bakker, E.J.: Remembering the Goďs Arrival, Arethusa 35, 2002, 63-81, str. 70. Je 
příznačné, že český překlad se často musí vzdát doslovného znění a YOlit příhodný opis tam. kde je překlad "b)t 
pamětliv", "nezapomínat". příp. ":zapomínat boj'" příliš násiln~·. 
6

" Ncznamená to. že by staří Řekové nemohli b)1 zapomnětliví v našem běžném slova smyslu. Jde tu o to, že 
jejich koncepce paměti je širší. 
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anebo v studánce Pégasově či v Olmeiu svatém, 
na samém vrcholu Helikónu se pustily v reje 
ladné, něhyplné a nohy jim neumdlévaly. 
Potom se zvedly a neprzlhlednou se oděvše mlhou 
kráčely skrze noc a pěly překrásnou píseň 

Zde je zachyceno prostředí působnosti Mús, je naznačena jejich spojitost s Diem a je 
předvedena jejich činnost: tanec a zpěv. Důležité je určení povahy jejich zpěvu, naznačené již 
známým ossa (Theog. 10): 

... rrEpLKa.V .. f-a Ďaaav Í.E1aaL 

Stejný výraz se objevuje ještě na třech místech v prooimiu (Theog. 43, 65 a 67), kde je 
shodně použit k označení músického zpěvu. V podobném kontextu se ossa objevuje i 
v homérském hymnu na Herma (h. Merc. 443), kde se vztahuje k theogonickému zpěvu, který 
právě přednesl Hermés (h. Merc. 419-424).61 Je tu ale ještě širší kontext - ossa je i hlasem 
Týfóna (Theog. 832): 

lfA.A.orE {;' avrE raÍJpov f-pL{JpÚXEW, f.lÉ~'O( aaxf-rov, Ďaaav ayaÚpov 

ajindyjaku hy hučel býk, ten nezkrotný, řvoucí až hnlza 

a stejného výrazu je použito při popisu hypotetického zhroucení nebe a země, které je 
uvedeno jako příměr bojového ryku v Títánomachii (Theog. 700-704): 

.. . E'íaaro {;' avra 
bcpeaA.J.lOLGL l.óE1v TJÓ' ovaaL Ďaaav aKovaaL 

" ~ ' I' ~ ' O , ' ' ' u ~ CtVT"úJ(, Wt; EL CtW KaL VpaL' O( EVpVt; V7TEf-'VE 

rríA.vaw· ro~wc; yáp Kf J.lfyac; imo c5ourroc; bpwpEL 
rT]c; J..LEV E-pH7TOj..LÉVT]S, Wt! c5' vlj!óew UEpwóvroc;· 

... a jistě bys hádal, 
že jsi to viděl na vlastní oči a u,~ima slyšel 
takmý zvuk, jak hy Země a .~iroké Nebe se shliry 
sesedalo: neb takový veliký rachot by nastal, 
kdyby se propadla ona a ono se zřítilo shora; 

Ossa je tedy obecně božský hlas, popř. zvuk, a jak se zdá podle dvou posledních 
příkladů, vystihuje mimo jiné strašlivou tvář epifanií. K tomu lze uvést ještě jeden jazykový 
doklad. Obrat c5ovrroc; bpwpEL, který ve verši 703 označuje kataklysmatický rachot provázející 
zhroucení světových sfér, popisuje i tanec Mús (Theog. 68-70): 

al. wr' 'íam' rrpot; "OA.Vj.lTTOV ayaA.A.ÓJ..LEVaL 01TL KaA.ij, 

aJ.1{3poaÍTJ J.10A.rr0· rrEpt c5' 'íaXE ya1a J.lÉA.awa 
iJf.1l!fhaau;, f.parot; t5(: rroc5CJl' V1TO t5ofmoc; opWpEL 

K Olympu tehdy se braly, tím sladkým se pyšníce hlasem, 
s nebeskou písní, a černá země jim pNzvukovala, 

61 LSJ pod příslušným heslem odkazuje ke zvuku Hermovy lyry, ale z kontextu pasáže vyplývá. je předmětem 
obdi\u je právě Hermův zpěv. paralelně označen)· jako aoidé- stejné varianty se obje\ují i při označení zpěvu 
Mús. 
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když tak pěly, a rozko.\nj• dupot jim od nohou stoupať2 

Božský dupot, k1erý vyznačuje tanec Mús, je ovšem označen jako rozkošný, 
pomilování hodný, líbezný (f:paro(), tedy stejným přívlastkem jako jejich božský hlas ve 
verších 65 a 67. To staví Músy naopak do blízkosti božských sil jako jsou Charitky a Touha a 
celkově souzní s povahou, kterou dávají nejzřejměji na odiv. Je to radostný, bezstarostný a 
oslavný ráz, který u Hésioda nejvýrazněji vystihuje jejich božství (Theog. 60-67): 

... ty jedna jak druhá 
věnují zpěvu své srdce, jich mysl je starostí prosta
blizoučko samého temene Olympu zasněženého. 
Tam jsou ta jejich rejiště pěkná a příbytky krásné, 
s nimi tam v radovánkách i Touha a Charitky bydlí; 
pomilování hodný hlas ony roníce z hrdla 
slaví vesmírné řády a velebí !Hechetné zvyky 
nesmrteln}'ch, a z úst se jim hlahollíbeznj• line. 

I jejich božská jména naznačují spojitost s písní, tancem, radostnou oslavou, krásou a 
půvabem. Narážíme tu na jednu z celé řady ambivalencí, které provázejí božskou působnost 
Músy. Tyto ambivalence jsou více či méně zřejmé na různých úrovních músického 
vystupování. Zde jsou hrozivé rysy Mús do značné míry zastřeny jejich veskrze radostnou 
působností, a lze je podržet v míře, která obecně odpovídá jejich statutu jako božstva63 

Radostný a oslavný ráz je jednou z nejvýraznějších charakteristik músického 
působení, a je zároveň jedním z nejvýraznějších specifik řeckého básnictví. Tam, kde má 
zaznít theogonie jako universální oslavný zpěv, nenastupuje ritualismus,64 ale čistě radostné 
podání, které má přímý účinek na rozpoložení posluchače. Na božské úrovni je toto působení 
předvedeno v pasáži, která líčí účinek músického zpěvu na samotného Dia (Theog. 39-43 a 
51-52): 

... jim neúnavně se ode rtú line 
sladk\l hlahol, až příbytek otce Dia se směje, 
hromovládcúv, když bohyií se zpěv, jak lilie čist}', 
rozlehne kol; tu zvučí i sněžného Olympu vrchol, 
obydlí nesmrteln}'ch. 

... a Diovu mysl v Olympu baví 
olympské Músy, rozenky Dia, vladaře bouří. 

Obdobné pojetí nacházíme v homérském hymnu na Herma, a to v pasáži, kde se 
Hermés chystá přednést theogonický zpěv (h. Merc. 409-414):65 

Viav totiž lyru svou a tiskna ji k levému lokti, 
tepátkem struny zkoušel a nástroj podjeho rukou 

62 V Íliadě lio'imoi,· často označuje válečnou vřavu (např. II. XII, 289), může být použit při popisu přírodnichjevů 
(II. IV, 455), nebo označovat pouze zvuk kroků (Od. 16, 10). Srv. LSJ pod příslušným heslem. 
63 Srv. Epifanii Thetidina průvodu a Mús, která budí zděšení v Od. 2-t., 47-62. Žalozpčv nad mrtvým Achilleem 
tu přitom náleží k oslamému, a tedy radostnému, úkolu Músy- šířit kle os hrdiny přípomínkou jeho činů. 
64 Theogonické podání 7ačleněné do rámce rihu'Ílní oslavy je charakteristické pro blízkov)·chodní kultury, 
s nimiž bývá Hésiodos nejčastěji srovnáván. Moment radostné oslavy v řecké tradici je jednim z rozlišujících 
prvků, který odpovídá rozdílnému očekávání pokud jde o působení theogonického zpěvu. 
65 Citaci uvádím v českém překladu O.Smrčky (Homérské hymny, přel. O.Smrčka, Praha 1959). 
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hlasně se rozezvučel. V tu chvíli se Apollón zasmál, 
radosti pln, jak v srdce mu proniklo líbezné znění 
hlaholu čarovného, a sladká ho jímala touha, 
když mu tak naslouchal; 66 

Oba příklady dokládají radostné vytržení posluchače. Scénu shodně ovládá smích a 
"sladká" atmosféra. Jaký je ale mechanismus músického působení na rozpoložení posluchače? 
Odpověď podává klíčová pasáž odhalující genealogii Mús a jejich vztah k paměti -
Mnémosyné (Theog. 53-55): 

V Píerii je povila otci, Kronovu synu, 
Mnémosyné, jež chránila nivy při Eleuthéru -
úlevu ve starostech a v strastech zapomenutí. 

Músy jsou představeny jako dcery Paměti (MviJI..LOOÚvry), ale jejich údělem je dávat 
zapomnění (A.rJOJ.lOOÚl'IJ ). Toto zvláštní napětí mezi pamětí a zapomněním dále rozšiřuje výše 
představenou koncepci paměti a zároveň se řadí mezi charakteristické ambivalentní rysy 
músického působení. Tato ambivalence není nijak zastírána, a je výrazem vnímavosti pro 
komplementaritu obou pólů - paměť i zapomnění jsou rovnocenné a mají stejně pozitivní 
hodnotu. Na této rovině paměť nevylučuje zapomnění, ale působí skrze zapomnění. 67 

Na božské rovině se rozpoložení posluchače spíš rovná stabilnímu bezstarostnému 
rozpoložení músické mysli (aKTJ6f.a euJ.l(w f.xozíaau;, Theog. 61). Lidský posluchač zakouší 
působení músické paměti, která mu zpřítomňuje opěvované události, a zároveň zapomnění, 
které jej přibližuje onomu bezestrastnému stavu (Theog. 98-103): 

Neboť má-li kdo žal a čerstvě zjitřenou du.5i, 
že mu až hořem usychá srdce, a najednou pěvec, 
služebník Múz, začne o slavných lidech a o starých časech 
zpívati hymnus, i o Olympanech, blažených bozích, 
rázem zapomene ten smutnj• a veškerou žalost 
pustí z mysli; tak rychle ho promění dary těch bohyň. 

Paralelní postavení hrd1í8aaL - oMÉ J.1ÉJ.1VTJWL v závěrečných verších je opět 
poukazem k vzájemné vztaženosti mnémo.~yné - léthé. Hésiodovská paralela fJTLArÍ8E-:aL -
oMÉ J.1ÉJ.1l'TFaL tu odpovídá homérské paralele J.lVrJOaL'W - oM'f A.á8ovro, kterou jsme 
sledovali výše. Stejného druhu je paralela J.1L'rJOOJ.1aL - oM'E A.á8wJ.1aL v úvodu homérského 
hymnu na Apollóna (h. Apoll. 1 ). Toto zdůrazňující užití, které vedle sebe souběžně staví klad 
a zápor sloves s opačným významem, potvrzuje základní opozici mnémosyné vůči léthé. 
Hésiodovou inovací je vyjádření vzájemné podmíněnosti obou pólů, zašifrované 
v paradoxním odhalení músické působnosti ve verších 54-55: Músy udílejí paměC 

(připomínkou slavných činů) a zároveň přinášejí zapomnění (lidských starostí a strastí). 
Úlevná funkce Mús je obsáhle probírána v pasáži, která líčí působení músické přízně 

na dvojici privilegovaných prostředníků. Kromě pěvců/básníků (aoidoi), jejichž výkon byl 
právě představen, a jimž se budu ještě obsáhleji věnovat v důležité otázce básnické iniciace, 

66 V následujících verších je představen obsah Hennova theogonického zpěvu - přiznačná je priorita 
Mnémosvné. 
67 Komplementaritu mnémosyné a féthé sleduje v kontextu s postavením alétheie (a její základní 
komplementaritou vůči léthé) Detienne, M.: Mistři pravdy v archaickém Řecku, Praha 2000. K problematice 
a/étheie se dostanu na následujích stranách. 
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jsou to králové (hasilées). 68 Oba, básník i král, pnJimají músický dar, který je zvlášt' 
uschopňuje působit skrze médium řeči (Theg. 81-90): 

Jestliže dcery velkého Dia někoho poctí 
z králi/ živených Diem a při zrození naň shlédnou, 
tomu kapkami medosladkjmi orosí jazyk, 
tomu se z úst pak linou lahodná slova; i vzhlíží 
k němu veškerý lid, jak nalézá právo a ortel 
lynáší sprmJedlivý; on hovoří, aniž se zmýlí, 
ba i veliký svár on dovede urovnat rychle. 
Nehoť rozumu dar mají soudcové proto, že lidem 
na rynku po.5kozeným zas pomohou k spravedlnosti 
lehko, jen přemlouváním a slDly přívětivými. 

Tato pasáž v sobě koncentruje celou řadu odkazů. Sladká mluva, která plyne z úst 
soudního krále, má tytéž kvality jako projev homérského řečníka par excellence, Nestóra: 
" ... neboť se nad med sladší mu s jazyka linula mluva" (II. 1, 249).69 Stejně jako u Nestóra, 
který svou radou zasahuje v okamžiku propukajícího konfliktu, je úlohou hésiodovského 
arbitra hladké a rychlé urovnání sporů, a to nenásilnou cestou, cestou přívětivého 
přesvědčování, 70 které vede ke změně mysli. To přesně odpovídá músickému působení ve 
sféře básnictví. Sladká slova, která plynou z úst pěvce, právě tak rychle a hladce proměňují 
mysl posluchače (viz výše Theog. 103). 

Aspekt přesvědčování tak dále dokresluje koncepci paměti, která vždy působí 
v komunikační rovině, ve sféře řeči. Jak bylo výše uvedeno, schopnost působit řečí je dar, 
který uděluje božstvo. Zde Hésiodos adaptuje koncepci božského daru, tak jak souvisí s 
řeckým pojetím zdatnosti. V archaické optice lze poukázat na pojetí dvojí zdatnosti, kterou 
může člověk získat skrze přízeň bohů. U Homéra se tato dvojí zdatnost projevuje jednak 
v rovině činů (jako výkon válečníka na bitevním poli), jednak v rovině řeči (jako výkon 
řečníka ve shromáždění) 71 Variací tohoto rozpětí může být výkon válečníka vedle výkonu 
pěvce (II. Xlll, 730-732), popř. lze vynikat tělesnou krásou na jedné straně a schopností dobře 
mluvit na straně druhé (Od. 8, 167-170): 

ZPejmo, že nikoli v.~em jsou dávány líbezné dary 
od bohú, jako je vzriist, však l-ýmluvnost také a dúvtip. 
Nehoť něktef)) muž je krásou nepNiiš vzhledný, 
zato však slovTim jeho búh udílí púvabú hojně. 

Uvádím tuto pasáž záměrně, protože je součástí proslovu (Od. 8, 166-177), který bývá 
přímo srovnáván s Hésiodovým hodnocením působení řeči v projevu krále (Theog. 79-93)72 

68 Role krále se u Hésioda zdá b~t omezena na soudní pravomoc (srv. Op. 37-39 s jejich negativním 
hodnocením soudců). Roth, C.P.: Kings and Muses in Hesioďs "Theogony". Transactions of the American 
Philological Association 106, 1976, 331-338. 
69 Zvláštním odkazem ke sladkosti medu je pasáž z homérského hymnu na Herma (h. Merc. 552- 563), kde jsou 
zmíněny včštíci ženy. které jsou po požití medu ochotny 7jevovat pravdu (i:eiA.ovaw lú .. ryiJárw lxyofXÍXH'), ale 
bez požití medu klamou (1pfÍJt5ovrtn). Opozice aléthea- pseudea a spojitost s ochotou sdělovat pravdu je přitom 
typicky hésiodovská a následující výklad k ní také směřuje. 
70 Srv. J.laAaKOLOL i:Triwaw v Theog. 90 a J.laAaKÓLOL Ka't a't~wA.íowL A.óyoLOL v Od. 1, 56 
7

J Otázkou d:'UU řeči se v tomto kontextu zabývá Solmsen, F.: The "Gift" of Speech in Homer and Hesiod, 
Transactions ofthe Americ~m Philological Association 85. 195-l, 1-15. 
7 ~ Z hlediska :l.ánrového zařazení tyto pasáže zkoumá Martin., R.P.: Hesiod, Odysseus. and thc Instruction of 
Princes, Tnmsactions of thc American Plůlological Association 11-l, 1984, 29-48 (= Nagy, G. (ed.): Greek 
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Navíc, následující dva a půl verše jsou v upraveném pořadí použity i u Hésioda (Od. 8, 171-
173): 

' >:' ' A, 1 ' ' ' ... o u aa .. vaAfCtJ( ayopEVH 

CI.LOO~L f.16LALXÍTJ, J.16ffx OE TT{JfrTEL aypo!1ÉYOLOH', 
E PXÓf.Lét'OL' (j' Ctt'fx aa"élJ eúw wc; fLOOpÓcuaLV . 

. . .jak s úplnou jistotou mluví, 
přitom však skromně a mile; a na sněmu skvěje se nejvíc. 
Když pak po městě kráčí, tu na něj jak na boha hledí. 

Tato shoda odpovídá praxi tvoření verše v orální poezii, tj. využití standardizovaných 
formulí - hotových veršů nebo jejich částí - a jejich adaptaci v novém kontextu. 73 Otázka 
priority, která zaměstnává interprety, tu není až tak podstatná. 74 Rozhodující je shodné pojetí 
božského daru a náhled řeči v jejím aspektu přesvědčujícího působení. 

Božský dar a přesvědčující působení řeči, to jsou dvě konceptuální linie, které se u 
Hésioda sbíhají v jednom ohnisku: v Hésiodově básnické iniciaci. Tento závěrečný okruh 
zkoumání, k němuž jsem se dostala poněkud oklikou, a který na sebe už na předcházejících 
stranách upozorňoval, chci uvést dvěma citáty: k problematice mytické řeči poznamenává 
Marcel Detienne: "Řeč je ex definitione aspektem skutečnosti; je to účinná síla. Působnost 
řeči však není nasměrována pouze ke skutečnosti, je také nevyhnutelně působením na někoho 
druhého; není alétheie bezpeithó."75 Specifickou interpretaci přesvědčivé síly řeči, tak jak se 
konkrétně projevuje ve výkonu básníka/pěvce zjevujícího mytické události, podává Kathryn 
Stoddard: "Tf he is not merely to recount these events but to glorify them, it follows that the 
aUc5r) 8ÉaTTu; must possess the quality of persuasive eloquence, for in order to make a thing 
appear glorious one must convince others that it is so. In other words, KlÉoc; ( ... ) is dependent 
upon the perception of others: glory only exists as a reaction of others to a deed or account 
thereofwhich is brought to their attention."76 

· 

Narážka na a.MI7 8ÉarTLc;, božský zpěv, která se objevuje v citátu, nás již přímo navádí 
k pasáži věnované Hésiodově básnické iniciaci, vymezené verši 22-35. Z této pasáže chci 
vytknout dva oddíly, z nichž první v sobě soustřeďuje promluvu samotných Mús a podává 
specifickou charakteristiku jejich zpěvu, a druhý odhaluje průběh básnické iniciace a 
vymezuje obsah básnického zpěvu. 

Nejprve tedy připomenu slova, jimiž se Músy představují Hésiodovi (Theog. 26-28): 

Litcraturc. vol. 1: Thc Oral Traditional Background of Ancicnt Greck Litcmturc. London I New York 2001. 65-
84). 
73 K otázce básnické teclmiky viz Thalmann. W.G.: Conventions of Fonn and Thought in Ear1y Greek Epic 
Poetry, Baltimore-London 1984. V širším kontextu viz Thomas, R.: Literacy and Orali ty in Ancient Greece. 
Cambridge 1992. 
~ 4 S poukazem na uspořúdání veršů. které v Odysseii tvoří ucelenou jednotku, kdežto v Theogonii nejsou 
zařazeny pohromadě, ani ve stejném pořadí. obhajuje prioritu pasáže z Odysseie Brasswell, B.K.: Odyssey 8. 
166-77 and Theogony 79-93, Classica1 Quarterly 31, 1981,237-239. Srv. So1msen, F.: The "Giff' of Speech in 
Homer and Hesiod. Trcmsactions oft11e Americal Philological Association 85, 1954, 1-15. 
-, Detiem1e. M.: Mistři pravdy v archaickém Řecku, Praha 2000, str. 97. K "uskutečňující" působnosti řeči ve 
smyslu Kpah'Ell' srv. i Bakker, E.J.: Remembering thc God's Arrival, Arethusa 35, 2002. 63-81, str. 79: " ... the 
speech act of ~ll'~aaaiJat is the fu1fillment of the mind act of l'orwat.'' 
76 Stoddard. KB.: The Programmatic Message of the "Kings and Singers" Passage: Hesiod, Theogony 80-103, 
Transactions of the Arncrican Phi1o1ogical Association 133. 2003, 1-16, str. 8. Ve svém příspěvku Stoddard 
koriguje přístup, který uplatňuje Roth, C.P.: Kings and Muses in Hesiod's "Theogony", Transactions of thc 
Americal Philological Association 106, 1976. 331-338 a Duban J.M.: Pocts and Kings in the Theogony 
Invocation, Quadenů Urbinati di Cultum Classica, N.S. 4, 1980, 7-20. 
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iTOL!lfL'f( aypal!AOL, Klxx' Ě:AÉyxw. yaarÉpéc; OLOL', 
[c5!1fL' rfrd!bfa rroA.A.a A.l:yfw f:rí;11own' ówiia, 
ÍÓ!lfL' c5', drr' E8fAC.>flfL', tHrJ8Éo: yrJpl)aaa8o:L 

Pastýři z polí, ry sirotci bědní a nic nežli břicha! 
Umíme vyprávět smyšlenek mnoho a podobných prm•dě; 
umíme, když se nám zachce, i o věcech skutečných zpívat 

Prvním momentem, který upoutá pozornost, je hrubost, s níž se Músy na Hésioda 
obracejí. 77 V určitém ohledu tato hrubá povýšenost upomíná na výše uvedený motiv hrozivé 
stránky epifanií a podtrhuje rozdíl mezi lidskou a božskou dimenzí. Setkání s božstvem tváří 
v tvář je setkání s přesahující velikostí, které ovšem privilegovanému přináší exkluzivní 
zisk. 78 Právě takový zisk popisuje i následující pasáž. Než se k ní ale obrátím, je třeba se 
zastavit u svébytného prohlášení, kterým svůj výkon klasifikují samotné Músy. Je to 
ambivalentní charakteristika povahy músického výkonu, která zapadá do řady vědomých 
ambivalencí, které - jak bylo předvedeno výše - provázejí músické působení. Músy 
paradoxně spojují svůj zpěv s pravdou i klamem. 79 Objevuje se tak nové rozpětí aléthea -
pseudea. Pro oba póly přitom opět platí rovnocennost; nic nenaznačuje, že by pouze jednomu 
z nich byla přiznána Eozitivní hodnota. Z toho důvodu se nezdá, že by šlo o výrok vystupující 
kriticky vůči tradici, 0 ale lze jej spíš hodnotit jako výrok vystihující povahu básnictví v jeho 
vztahu k božskému zdroj i. 

V tomto ohledu se zde znovu připomíná dvojznačnost božského hlasu, ossa (Theog. 
10), jak jsem na ni poukázala výše. Spojitost mezi ossa a oneiros již naznačila, že klamavost 
podstatným způsobem patří k božskému projevu_ Jsou to nejen klamné sny, jak bylo uvedeno, 
ale i klamné věštby (srv. h. Merc. 543-549), které charakterizují božskou působnost, a to 
nikoli v negativním smyslu, ale ve smyslu ryze pozitivním. Výrok Hésiodových Mús tak 
zapadá do náboženského kontextu, který tuto dvojznačnost božského působení nepřímo 

tematizuje rozmanitými poukazy na její projevy. Navíc, celá sféra klamavosti je u Řeků 
postavena pod božskou patronaci. 

Jedním z důsledků takto přiznané dvojznačnosti na straně božství je konečná 

neverifikovate!nost sdělení přicházejících z božské sféry. 81 V tomto ohledu může být výrok 
Hésiodových Mús chápán jako výraz sebereflexe básnictví. Já chci nicméně u tohoto výroku 
poukázat ještě na jednoho společného jmenovatele, který byl dosud pouze letmo naznačen. Je 
to odkaz na "chtění" (fí!r' E-8É:Aú!/1fY), kierým Músy podmiňují svou pravdomluvnost. Stejně 
jako jejich vztah ke klamu tak i tento odkaz na jejich libovůli zapadá do celkového obrazu 

KáK' U<'yxux je standardní nadávka, srv. např. ll. V, 787. Na literární odkazy "břicha"', resp. "žaludku" jako 
dotirající fyzické potřeby. a to ve spojení s pmnčtí a zapomněním (Od. 7. 215-221), popř. pravdou a klamem 
(Od. l-k 12~-125) upozorňuje Nagy, G.: Grcek Mythology and Poetics, Ithaca and London 1992, str. 44 n. 
-~ Dá se namítnout typickým rozpoložením např. homérského hrdiny tváři v tvář božstvu není pocit vlastní 
nicotnosti, ovšem nenucenost, s níž se homérští hrdinové pohybují ve světě bohu. jen podtrhuje jejich 
privilegovaný status. Není to vlastní nicotnost, ale zakoušení božské přízně nebo nepřízně, co určuje vztah 
hrdíny vúči božstvu. Doklady náboženské bázně lze najít např. v homérských hymnech (h. Cer. 275-283; h. Ven. 
171-182). Srv. pozn. 63. 
79 Opět lze uvést odkaz na Od. 19, 203. Parddoxem v prohlášení Mús se zabýv-á Pucci, P.: Hesiod and the 
Language ofPoetry, Baltimore 1977. Srv. ScodeL R.: Poctíc Authority and Oral Tradítion in Hesiod and Pindar, 
in: Watson, J. (cd.): Spcaking Volumcs. Ordlity and Literdcy in thc Greek and Roman World, Leiden I Boston I 
Kdln 20lH, 109-137. 
su Ve smyslu interpretace, která tu vidí připsání klamavosti homérským Músám (eposu), oproti pravdivosti 
Hésiodov)·ch Mús. Srv. Verdenius, W.J.: Notes on the Proem of Hesioďs Theogony, MnemOS)'nc 25, 1972, 225-
260, str. 23-l. 
81 K tomu úz Collins v pow. -l6. 
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božství u Řeků. 82 Shodná dikce je v lheogonii použita i v pasáži věnované Hekaté (Theog. 
411-452). Působnost Hekaté, ať prospěšná nebo škodlivá, je ponejvíce kvalifikována jako 
výraz její libovůle- odkaz na její "chtění" se objevuje celkem šestkrát (Theog. 429, 431, 433, 
439, 443, 446). Tato libovůle jde přitom ruku v ruce s lehkostí, kterou se vyznačuje božská 
působnost Hekaté vše činí bez námahy, lehce- jak je výslovně uvedeno ve verších 419, 438, 
442 a 443. To opět upomíná na činnost Mús, která se vyznačuje toutéž lehkostí (Theog. 90).83 

Domnívám se proto, že ono paradoxní vyjádření Mús ohledně dvojí schopnosti 
sdělovat pravdu i klam, je jedním z výrazů pro tuto specifickou lehkost ve spojení s libovůlí, 
kterou se vyznačuje božství obecně. 

Hésiodos tedy výslovně tematizuje bytostnou dvojznačnost božské působnosti 

konkrétním poukazem na rozpětí mezi aléthea (pravdivými věcmi) a pseudea (klamnými 
věcmi) v músické výpovědi. Tuto novou polaritu je třeba v neposlední řadě vztáhnout k výše 
probírané polaritě mnémosyné - léthé. Po etymologické stránce na sebe poutá pozornost 
především vztah alétheia - léthé. Zde je třeba upřesnit v jakém smyslu je alétheia opozicí 
vůči /éthé. V návaznosti na předchozí výklad, který korigoval pojetí paměti, je možno tento 
vztah upřesnit obdobným způsobem. Pokud připomenu příklad, který do vzájemné souvislosti 
uvedl aspekt "paměti" a následné "podání pravdivé zprávy" (I\. XXIII, 259-301 ), je zřejmé, 
že tak jako tam koncepce paměti vyžadovala překročení časového rámce, který paměť 
omezoval na evokaci minulosti, tak i zde koncepce pravdivosti, pokud má stavět na privativní 
konstrukci a-létheia, vyžaduje pozměněné pojetí "ne-zapomínání": 84 

Jako jistý druh "ne-zapomínání" hodnotí alétheiu Thomas Co k 85 který ve svém 
rozboru archaické koncepce pravdy dokládá, že první příklady užití adjektiva aléthés se téměř 
výlučně vztahují k obsahu vyjádření, tj. nikoli k věcem samotným, takže označují specifickou 
kvalitu uplatňovanou v prostředí lidské komunikace: objevují se v kontextu, kdy je 
vyžadována kompletnost, nevynechání důležité jednotlivosti, a zároveú vyloučení všeho 
nepodstatného a zavádějícího. V tomto myšlenkovém okruhu tedy aléthés odkazuje primárně 
k "pečlivé referenci", podložené dokonalou obeznámeností. Vedle výrazu aléthés se ovšem 
uplatňují tato synonyma - eteos 'etymos I etetymos ve významu "skutečný", némertés ve 
významu "bezchybný, nemýlící se" a atrekés ve významu "nepřekroucený, doslovný". 86 

Výrazem s opačným významem je pak pseudés, popř. hamartoepés. Pseudés odkazuje ke 
všem chybám, nepřesnostem nebo opomenutím, které ruší kvalitu alťthés, stejně jako 
k záměrným konstruktům, které vědomě klamou. 

Hésiodovská opozice aléthea - pseudea (etymoisin homoia) respek.iuje toto rozložení 
významů. 87 Záměrně však nepodává rozlišující měřítko a zachovává komplementaritu obou 
pólů. Nejde o to, zda Músy sdělují Hésiodovi pravdu, ale o to, že povaha jejich zpěvu, sama 
jejich působnost, je taková, že v sobě obsahuje toto nezrušitelné rozpětí. 

Po této expozici je popsán průběh básnické iniciace a je předveden obsah 
inspirovaného zpěvu (Theog. 29-34): 

Dcery velkého lJia tak pravily, mistryně slova; 

82 Z četných odkazú k božské libovůli u Homéra viz např. ll. X, 556; Od. 3, 23 I; 5, 48. Srv. pozn. 69. 
83 Lehkost músického působení (pTJLOÍcJ.; I íx1a) s sebou nese i rychlost účinku (ai.,/fét, Theog. 87. 103). 
Obdobnou dikci, která spojuje vůli s lehkostí, lze nalézt v prooimiu k Pracím a dnilm (Op. 4-7). 
81 Etymologizující výklad alétheia ve svém příspěvku napad:1 Adkins, A.W.H.: Trutk K0~\101: and APETH in 
the Homeric Poems, Classical Quarterly 22, 1972, 5-18. 
85 Cole. T.: Archaic Truth, Quaderni Urbinati di Cultura Classica 13, 1983, 7-28. 
86 Pozdější vý'Voj, jímž se alétheia ustavuje jako universální označení pro pravdu, předpokládá, že alétheia 
částečně absorbuje původní v)'znamy specializovanějších termínů némertés a atrekés a zároveň před:1 část S\)·ch 
původních významů výrazu akribés. 
s- Srv. synonymní řadu apseudés, aléthés, némertés ve spojení s oú& ... A.i}&craL v pasáži věnované Néreovi 
(Theog. 233-236). 
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nato mi podaly žezlo, jež stálo za podívanou: 
::bujného vavřínu utrhly větev- a vdechly mi božský 
zpěvu dar, abych zpíval, co bude, i to, co se stalo; 
blažených rod, kteří žijí věčně mi velely slavit, 
ale je samy opěvat vždycky, i napřed, i potom. 

Hésiodovým úkolem je zpívat "co bude, i to, co se stalo" (rá r' Ěaaówva rrpó r' 
ĚÓL'ra). Jde o variaci na vymezení, které je o několik veršů dále aplikováno na zpěv 
samotných Mús (Theog. 38), kde Músy zpívají "co jest, co bude, co bývalo dříve" (rá r' 
ĚÓv::a rá r' Ěaaówva rrpó r' ĚÓvra). Toto vymezení bývá kladeno do souvislosti 
s vymezením věšteckého vědění, které je určeno stejnou formulí (srv. ll. I, 70). Podle 
standardní interpretace88 jsou obě hésiodovské varianty ekvivalentní a označují totalitu 
vědění, přičemž kratší varianta ve verši 32 tuto totalitu objímá skrze odkaz k minulosti a 
budoucnosti, zatímco varianta ve verši 38 používá všeobsáhlý odkaz k minulosti, přítomnosti 
a budoucnosti. Přísně vzato ale použití členu naznačuje jinou diferenciaci- na jedné straně je 
rozlišena oblast rá r' ÉÓvra a na druhé straně oblast rá r' Ěaaówva rrpó r' ĚÓvra. Tento 
postřeh může vést k modifikaci ve vymezení obsahu básnického, resp. músického zpěvu -
zpěv, který je přisouzen Hésiodovi, se pak týká božských záležitostí (toho co bylo a bude), 
zatímco zpěv Mús zahrnuje jak božské (to co bylo a bude) tak i lidské záležitosti (to co je). 89 

Oporou pro tuto interpretaci je určení obsahu Hésiodova zpěvu ve verších 33-34 a určení 
obsahu músického zpěvu ve verších 44-51. 

Podobně jako výše zmíněná polarita mezi přítomností a minulostí v músickém sdělení, 
naznačují i tato vymezení zvláštní mimočasový akcent, který ovládá theogonické podání a 
bude se nám ještě dále připomínat. 

Tímto odkazem končím přehled músické podmíněnosti básnictví. Tato podmíněnost je 
v první řadě určena specifickou koncepcí paměti rozehrávající polaritu mezi přítomností a 
minulostí. Tato koncepce paměti je dále nesena základní komplementaritou mnémosyné -
léthé. V tomto smyslu nabízí Hésiodos vskutku určité "konceptuální vyjádření 
dvojznačnosti",90 se kterým pracuje jak v rovině mnémosyné- léthé, tak v rovině pseudea
aléthea. 
Další výklad, k němuž tento přehled připravil cestu, směřuje již ke sledování vlastního 
naplnění básnického výkonu, které pro nás představuje Hésiodova Theogonie. 

88 Srv. West. L.M.: Hcsiod. Theogony, Editcd with Prolcgomcna and Commentary, Oxford 1966, str. 166. 
89 Tuto interpretaci prosazuje Clay, J.S.: What the Muses Sang: Theogony 1-115, Greek, Roman and Byzantine 
Studics 29, 1988, 323-333. Clay toto dvojí rozlišeni vztahuje k totalitě obou Hésiodových skladeb, z nichž 
Theogonie odhaluje božské záležitosti, zatímco Práce a dny navozují lidskou perspektivu. Srv. Clay, J.S.: 
Hesioďs Cosmos, Cambridge 2003, str. 181-182: "His dual \Ísion comprehends both the divine and the human 
cosmos and unites the traditions of theogonic poctry with those of "wisdom" literature, the di vine world of Being 
and the ephemeral hum<m world of Bccoming ... By constructing rus Theogony and rus Works and Days as 
complementary visions of the cosmos. Hesiod reveals rus ambition to encompass the whole that embraces the 
harsh realitics of human life as well as the lovely songs of the Muses that make it bearable." 

Předesílám. že na rozdíl od tohoto komplexního vidění vynechávám ve svém v)"k.ladu odkaz k Pracím a 
dnúm a soustřecfuji se pouze na Theogonii, přičemž komplementární vztah mezi "bytím" a "vznikáním" (kde 
Clay upozorňuje na pozdčjší filosofickou recepci), jakož i vztah mezi strastným a úlevn)m aspektem života, se 
snažím postilmout v rámci této skladby samotné. 
90 Deticnne. M.: Mistři pravdy v archaickém Řecku, Praha 2000. str. 97. 
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III. kapitola 

Tlzeogonie: kompozice básnického díla 

Předchozí kapitoly operovaly s celou řadou prvků a motivů, které protínají 
Hésiodovou Theogonií, přičemž tyto prvky a motivy řadily do významových celků, které 
měly navodit určité obecnější perspektivy osvětlující povahu Hésiodova básnického počinu. 
Tato strategie si vyžádala pohyb do jisté míry napřič "textem",91 kdy sledování toho kterého 
hlediska nebralo ohled na celkovou kompozici. 

Otázka kompozice by se proto právě nyní měla objevit v centru našeho zájmu, aby 
tyto jednotlivé prvky mohly být systematicky zařazeny do celku básnického útvaru. Mým 
záměrem je nyní vymezit strukturu Theogonie a předvést vnitřní vazby mezi dílčími 

komponenty. 

1. Rozvrh Theogonie 

Mým výchozím stanoviskem je přesvědčení o jednotném rozvrhu Theogonie. Toto 
stanovisko koresponduje s postupem novějšího bádání, které proti dřívějším výpadům proti 
integritě Theogonie hájí tezi o jednotě celého básnického útvaru a dokládá jeho promyšlenou 
kompozici. Názory o vnitřní koherenci Theogonie v minulosti oscilovaly mezi těmito dvěma 
pozicemi- přesvědčením o chaotické struktuře, která navíc v dochované podobě trpí četnými 
interpolacemi a podstatnými úpravami ze strany pozdějších rapsódů, a přesvědčením o 
jednotném rozvrhu, začleňujícím i domněle problematické pasáže do smysluplného celku. 
Důsledkem tohoto názorového rozvrstvení je i odpovídající škála v ediční praxi, která se 
v různé míře vyrovnává s otázkou autenticity jednotlivých veršů i celých pasáží. 92 Extrémním 
příkladem kritického přístupu jsou edice Jacobyho a Schwenna z 30. let minulého století, 
které masivními škrty eliminují jako neautentickou více než polovinu veršů. 93 

S otázkou jednotné koncepce souvisí i otázka umělecké hodnoty Theogonie: domnělá 
roztříštěnost a neuspořádanost Hésiodova podání byla zároveň chápana jako známka malé 
umělecké zručnosti. Autorem, vůči němuž byl Hésiodos poměřován, byl samozřejmě v první 
řadě Homér. Právě z tohoto srovnání nevycházela Hésiodova kompoziční schopnost vždy 
vítězně. Přidají-li se zde navíc moderní nároky vyžadující u literárního díla takové kvality 
jako vnitřní soudržnost, plynulost postupu a logickou návaznost částí, je snadné napadnout 
Hésioda, že nedosahuje těchto standardů, a obvinit jej z umělecké nedostatečnosti. Mnozí 
interpreti proto poukazují na nutnost změny kritérií a prosazují poměřování kvalit Hésiodovy 
poezie jejími vlastními měřítky. 

Nebudu se zde pouštět do systematického přehledu vývoje bádání, jen stručně 

představím moderní zastánce obou výše zmíněných pozic. Proti integritě Theogonie 
v dochované podobě vystupuje G.S.Kirk, kterého je třeba uvést jako význačného zástupce 
kritického směru: Kirkovy analýzy Hésioda se orientují na vyhledávání nesrovnalostí, které 
jsou vesměs vysvětlovány jako pozdější interpolace a přepracování, a které v konečném 

91 Odkazy k "textu" jsou zde a dále uvedeny podmíněně, buď ve smyslu "dochovaného textu" nebo ve smyslu 
"te:\.1ury" básnického díla, při vědomí orálního charakteru daného materiálu. 
92 Obtíže moderního kritika vystihují Barron, J.P., Easterling P.E.: Hesiod, in: Easterling, P.E., Knox, B.M.W. 
(eds.): The Cambridge History of Classical Literature I, Cambridge 1985, 92-105, str. 96: " ... it is hard to find 
safe criteria for judging interpolations in an author like Hesiod. Both his ex1ant poems show a certain 
diffuseness. a tendcncy to bc side-tracked from the matter at hand, which leads one to doubt whether they ever 
possessed any logical or rigorous arrangement." 
93 Jacoby, F.: Hesiodi TI1eogonia, Bertin 1930; Schwenn, F.: Die TI1eogonie des Hesiodos, Heidelberg 1934. 
Přehled edicí podává West. M.L.: Hesiod. Theogony, Oxford 1966, str. lOl nn. Srv. Duban, J.M.: Epic 
Prooemiwn. A Study in thc Design :md Purposc of Hcsiod's Thcogony, Baltimore 1975, str. 3. 
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důsledku podkopávají nárok na jednotné čtení. 94 Proti jednotnému autorskému rozvrhu 
poukazuje i postup F. Solmsena, který v dochovaném textu analyzuje jednotlivé roviny, 
v nichž postupně krystalizoval básnický útvar Theogonie: rozlišuje zde fázi úprav 
provedených samotným Hésiodem a fázi inovací provedených následující generací rapsódů. 95 

Interpretem, který rovněž popírá konzistentní strukturu Theogonie jako celku, je R.Mondi. 96 

Jeho přístup se ovšem smířlivější v tom, že do určité míry dává zapravdu oběma pozicím: 
Mondi vychází z toho, že jednotlivé epizody jsou samy o sobě vypracovány konzistentně, ale 
nejsou začleněny do jednotného celku - jeho resením nicmene není eliminace 
problematických pasáží, ale sledování principů, které určují Hésiodovu práci s tradičním 
materiálem: je to řazení alternativních témat, které je odpovědné za výslednou tematickou 
duplicitu a celkově nejednotný dojem. Toto řazení nicméně zahrnuje i odpovídající úpravy 
jednotlivých témat, podřízené jejich postavení v rámci celého podání. Domnívám se, že tento 
způsob výkladu, sledující autorskou práci s materiálem, lze v konečném důsledku - nehledě 
na Mondiho úvodní předpoklad - použít právě k obhajobě celkového rozvrhu Theogonie. 
V tomto smyslu se také pokusím využít tento typ interpretace v následující kapitole. 

Pokud jde o interprety, kteří se výslovně zasazují o jednotné čtení a navrhují určitý 
systematický rozvrh, patří mezi ně zejména P.Walcot, M.L.West, W.G.Thalmann a 
R.Hamilton. I jejich jednotící přístup ovšem připouští značnou diversitu v konečném řešení, 
jak dokládá rozmanitost schematických rozvrhů, které tito interpreti aplikují na celek 
Theogonie: P.Walcot navrhuje symetrické schéma, které kulminuje prométheovským mýtem 
v centrální části Theogonie, přičemž je symetricky vyváženo bojem o nástupnictví na jedné 
straně a bojem o konsolidaci moci na druhé straně. Kruhovou strukiuru dotváří vzájemně se 
vyvažující úvodní a závěrečná pasáž. 97 Detailní analýza M.L.Westa se zaměřuje na 
Hésiodovu kombinaci genealogického a narativního postupu, kterou West vystihuje 
populárním organickým příměrem: "Ifthe Succession Myth is the backbone ofthe lheogony, 
the genealogies are its flesh and blood." 98 W.G.Thalmann se kriticky vrací k Walcotově 
schematizaci a rozpracovává ji do jemnějších detailů, takže dospívá ke koncepci tří 

rámcových okruhů, k.ieré zdůrazňují centrální téma Diovy suverenity. 99 Ke strukturnímu 
schématu R.Hamiltona 100 se na následujících stranách vrátím detailněji, takže je zde prozatím 
nebudu charakterizovat. 

Zmínila jsem nutnost posuzovat poetickou hodnotu lheogonie jejími vlastními 
měřítky. Tato měřítka jsou od doby výzkumů prováděných M.Perrym a ALordem chápána 
jako měřítka orální poezie101 Hésiodova (stejně jako Homérova) příslušnost k tradici orální 

94 
"Not even the most conscrvative of critics now takes ilie Theogony as we ha ve it ... to bc a unified work. It 

has obviously suffered major expansions and omissions as well as many minor interpolations." Kirk. G.S.: The 
Structure and Aim of the Theogony. in: Hésiode et son influcncc. Entrcticns sur l'antiquité classique 7, 
Vandoeuvres-Gencvc 1962, 61-95. str. 63. 
95 Solmsen. F.: Thc Earlicst Stagcs in ilie History of Hesiod's Text Harvard Studies in Classical Philology 86, 
1982. 1-31. 
96 Mondi, R.: The Asccntion of Zeus and ů1e Composition of Hesioďs Theogony, Grcek. Roman and Byzantine 
Studies 25. 1984. 325-344. 
9

c Walcot. P.: The Text of Hesiod's Thcogony and the Hittite Epic of Kumarbi, Classical Quarterly 6, 1956, 198-
206. 
98 West. M.L.: Hesiod. Thcogony, str. 31. 
99 '"Through thc relation of ů1c framing passagcs to onc anoů1cr and through the grouping of the sections iliat fal! 
within them, tlten. the structure of t11c poem stresses the supremacy of Zeus and its mcaning .... Wit11 triumphant 
ilioroughness. Hesiod has assimi1atcd cosmogony and divine genealogy wiili the ffi)th of succession to ilie 
kingship over the gods. Every passage has its appropriate p1ace in Ůlc poem with reference to both schemes at 
oncc." Thalmann, W.G.: Conventions of Fonn and Thouht in Early Greek Epic Poetry, Baltimore 1984, str. 41. 
100 Hamilton, R.: The Architecture of Hesiodic Poetrv, Baltimore 1989. 
Il•I Teorii orální poezie, fonnulovanou ve 30. letech ;runulého století M.Perrym a A.Lordem v rámci homérského 
bádání, při.b1ižuje Thomas, R.: Literacy and Orali!)' in Ancient Greece. Cambridge 1992. 
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poezie, spolu s otázkou případné písemné fixace, byla hojně diskutována. 102 Příslušnost 
k orální tradici přitom sama o sobě neřeší výše naznačené dilema mezi jednotnou či 

nejednotnou strukturou lheogonie, neboť může dost dobře posloužit oběma táborům, popř. ji 
lze při odkrývání struktury lheogonie zcela pominout, jak ve své studii dokládá právě 
R.Hamilton. Považuji nicméně za důležité se u této stránky problému zastavit, neboť poznání 
formálních zákonitostí tvoření verše, strukturování jednotlivých epizod a jejich řazení do 
celku básnického útvaru v rámci orální tradice zásadní měrou pomáhá odhalit vnitřní kvality 
díla jako je Theogoníe. Jednotlivé formální prvky pak nepůsobí neobratně či nenáležitě, ale 
lze je daleko vstřícněji chápat jako výraz svébytné poetické techniky. 

Formální nástroje orální poezie ve své studii detailně analyzuje W.G.Thalmann: jako 
charakteristický rys archaické poezie uvádí na prvním místě parataxís, styl řazení libovolných 
jednotek - veršů nebo celých pasáží - vedle sebe, bez zjevné logické souvislosti či 

návaznosti. Thalmann nicméně demonstruje efektivitu tohoto stylu na jeho schopnosti 
navozovat vzájemné vztahy mezi zdánlivě nesouvisejtCtmt prvky a vytvářet tak 
významotvorná spojení. 103 Jeho analýza staví na identitě mezi kategoriemi myšlení a 
způsobem a okolnostmi jejich poetického vyjádření: prostředím, v němž je básnický útvar 
presentován, je zpěv básníka bezprostředně obrácený k obecenstvu. Porozumění posluchačů 
je pak pnmo podmíněno specifickou strukturací přednášené básně za pomoci 
standardizovaných výrazových prvků. 104 Tyto prvky, strukturující postup básnického 
přednesu a usnadňující orientaci posluchače, jsou známy jako hysteron proteron, kruhová 
kompozice, spirálová kompozice, paralelismus a katalog. 

Z těchto prvků se asi největší pozornosti dostalo kruhové kompozici. Tato struk.1ura, 
organizující postup básnické výpovědi tak, že kruhovým pohybem spojuje začátek a konec 
sdělení, může dosahovat různých rozměrů a různé komplexnosti, takže může tvořit malou, 
v sobě uzavřenou jednotku, nebo skládat koncentrický rámec dílčích epizod, popř. tvořit 

jednotný rámec básnického útvaru jako celku. Jasné vymezení kruhové pasáže, dané dvěma 
ohraničujícími verši nebo úseky, mezi nimiž se rozvíjí dílčí děj, umožňuje zřetelně vydělit 
příslušnou pasáž z postupu básně, soustředit na ni pozornost, a zároveň ji smysluplným 
způsobem vztáhnout ke kontextu, do něhož je zasazena: opakuje-li kruhová pasáž 
v závěrečném úseku myšlenku z úvodního úseku, je to jednak technický prostředek 

k označení návratu k původnímu kontextu, ale zároveň je to umělecký prostředek 

intensifikace - úvodní sdělení je posíleno rozvinutým motivem a v závěru je nově 
předneseno s větším důrazem a silnější přesvědčivostí. Funkcí tohoto postupu proto není 
prosté opakovaní, ale navození zřetelné perspektivy: závěr představuje intensifikaci vzhledem 
k tomu co bylo rečeno, zatímco úvod představuje anticipaci vzhledem k tomu co bude 
řečeno. 

Tento postup uvádím jako příklad navození významu formálními prostředky. 

Identifikovat tyto prostředky znamená lépe porozumět uměleckému záměru, k.1erý pracuje 
nejen s obsahovou, ale i formální sdělností. Od tohoto obecného nástinu chci nyní postoupit 
ke konkrétnímu rozboru struk.iurní výstavby Theogonie. 

to:: Např. M.L.West se přiklání k názoru. že Hésiodos své básnč diktoval. West, M.L.: Hcsiod. Theogony. str. 47. 
Srv. Janko. R.: Thc Homeric Pocms as Oral Dictated Texts, Classical Quarterly 48, 1998. 1-13 (= G. Nagy (ed.): 
Grcek Literature. vol. I: l11c Oral Traditional Background of Ancient Greek Literature. London I New York 
2001, 361-37-l). 
1113 

..... the arrangement of its parts and their interrclations give a sentence, a passage, or a poem a dcfinite design 
that. ... exemplifies a certain sense of fonn and reflects particular modes of thought." llmlmann. W.G.: 
Conventions of Form and Thought in Early Greek Epic Pocti)', str. 5-6. 
10

"
1 ··rn order to follow the poem throughout the performance, they must at every moment comprehend each part 

and simultaneously have a dcvcloping sensc of the wholc. It follows that an orderly arrangement of parts. a 
clearly marked structure. far from bcing incongruous with thc conditions of performance. is their necessary 
product." Thalmann. \V. G.: Conventions of Fonn and Thought in Early Greek Epic Pocti}·. str. 28. 
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Prvním rozlišením, které lze v rámci dochovaného textu Theogonie provést, je 
rozlišení pasáže prooimia (Theog. 1-115) a vlastního textu (Theog. 116-1 022). Toto rozlišení 
bude sledovat i můj výklad, takže se nejprve zaměřím na prooimium jako samostatný celek, a 
poté na pasus vlastního theogonického líčení. 

Jednotlivými pasážemi prooimia procházela předchozí kapitola, která z něj čerpala 
jeden tematický motiv. Abych se vyvarovala nadbytečného opakování, projdu systematicky 
strukturu prooimia a zaměřím se na ty pasáže, které dosud zůstaly v pozadí, a které jsou nyní 
vysoce relevantní z hlediska programového nástinu, neboť - jak bude zřejmé - odhalují 
autorský rozvrh závazný pro básnický postup celého dalšího theogonického líčení. Budu zde 
postupovat ve třech krocích: nejprve předvedu strukturaci prooimia, v rámci této strukturace 
vymezím pasáže obsahující programový rozvrh, a nakonec budu sledovat jak je tento 
programový rozvrh naplněn v dalším postupu básnické výpovědi. 

2. Prooimium 

Z řady zkoumání vyplývá, že prooimium má hymnický charakter. 105 V tomto smyslu 
je tedy jeho struktura srovnatelná např. se strukturou homérských hymnů. Jaké obecné 
postupy dodržuje řecký hymnus? Úvodní verše identifikují božstvo, k němuž je hymnus 
namířen, a oslovují ho buď přímo nebo nepřímo. Tím je stanoven výchozí bod, od něhož se 
odvíjí vlastní hymnická oslava popisující zrození boha, jeho činy, sféry vlivu a jeho integraci 
v olympském pantheonu. Tato část může nabývat různé délky a různé míry propracovanosti, 
jak je zřejmé na příkladu homérských hymnů, z nichž některé v plné míře vyčerpávají tento 
postup hymnické oslavy, zatímco jiné se omezují třeba jen na jediný motiv, kterým 
charakterizují opěvované božstvo (srv. např. dva homérské hymny na Herma). Závěrečnou 
část hymnu vždy tvoří konvenční rozloučení, které může být doplněno žádostí o zdar a 
ohlášením přechodu k ,jiné písni". 106 

Máme-li na paměti tyto tři segmenty - úvod, oslavu a závěr - J...1eré skládají řecký 
hymnus, můžeme nyní posoudit do jaké míry je Hésiodova adaptace hymnické formy tradiční, 
a do jaké míry je naopak inovativní: 

Naplnění tradiční formy úvodní sekvence můžeme sledovat na Hésiodově prvním 
verši: 

Od /'vfúz helikónskj:ch a( na!ie započne píset1.1 

Zde je identifikováno božstvo, které bude předmětem básníkova zájmu. Hésiodos volí 
nepřímou formu oslovení a přidává charakteristické epiteton. Tím vymezuje vlastní arché, 
výchozí bod svého postupu (lxpxwwe'). Svůj výkon charakterizuje jako zpěv (1h::íóuv) 
Všechny tyto prvky jsou ryze tradiční a jejich úkolem je zřetelné vytyčení obsahu přenesu a 
jasná identifikace bodu, od něhož se bude přednes odvíjet. Připomínám, že toto úsilí o 
přesnou artikulaci arché bylo zmíněno již v předchozí kapitole (str. 22). Zde se s ním opět 
setkáme jako s jedním z význačných prvků určujících struk.1:uraci básnické výpovědi. 

105 Víz např. Minton, W.W.: Thc Procm-Hymn of Hcsiod's Thcogony, Transactions of the American 
Phi1o1ogica1 Association 101, 1970,359-377. 
1116 Zákonitosti řecké hymnické tvorby podrobnč sleduje Racc, W.H.: Aspects of Rhetoric and Form in Greek 
Hymns, Grcek, Roman and Byzantine Studies 23, 1982, 5-1-+ a t)·ž: How Greek poems begin, Yale Classical 
Studies 29, 1992, 13-36. Srv. Whecler, G.: S ing, Muse ... : The Introit from Homer to Apollonius, Classical 
Quarterly 52, 2002, 33--+9 a Janko, R: Thc Structurc of the Homeric Hymns: A Study in Genre, Hermes 109, 
198 L 9-2-l. 



Následující verše (Theog. 2-1 O) popisují charakteristickou činnost Mús- tanec a zpěv. 
V tomto smyslu opět naplňují tradiční hymnickou formu. Z hlediska našeho tématu je zvlášť 
důležité obsahové určení músického zpěvu (Theog. 11-21)- Músy pějí svou píseň: 

slm•ice bouřného Dia a velebnou argejskou Héru, 
obutou v opánky zlaté, i Athénujiskrnozrakou, 
rozenku Dia, vladaře bouří, i Apollóna, 
zvaného Foibos, a mistryni šíptl Artemidu, 
zemětřasa a svorník pevnin Posidáona, 
ctihodnou Themis i laškovně hledící Afroditu, 
Diónu krasavici i v zlaté čelence Hébu, 
Létá, Íapeta a Krona ošemetného, 
Hélia velikého i Selénu skvoucí a Zoru, 
černou Noc i velkého Ókeana a Zemi-
jakož i ostatních navěky živých bohtl rod svatý. 

Toto je první ze čtyř programových rozvrhů, definujících obsah theogonického zpěvu, 
které Hésiodos vkládá do svého prooimia. Srovnání těchto rozvrhů je důležitým bodem, který 
přijde na řadu po předvedení výstavby prooimia. Prozatím ale setrvejme u otázky kompozice, 
aby bylo patrné jak jsou tyto rozvrhy do prooimia začleněny. 

Po této pasáži věnované obsahu músického zpěvu následuje pasáž věnovaná epifanii 
Múz a Hésiodově básnické iniciaci (Theog. 22-34). Tato pasáž byla probírána v předchozí 
kapitole, takže zde pouze připomenu jeden inovativní prvek, kte~m je osobní identifikace 
básníka (Theog. 22), předznamenávající pozdější konvenci sfragis. 1 7 Naopak tradiční podobu 
na sebe bere závěrečný verš této sekvence, který básníkovi ukládá opěvovat Músy "i napřed, i 
potom" (Theog. 34). Tato formulace naznačuje, že se blížíme k hymnickému závěru -
Hésiodovým záměrem ale není ukončit hymnus již zde, proto zde neuvádí formální 
rozloučení, ale volí specifický přechod, který mu umožní nově pokračovat v hymnickém 
zpěvu. 

Hésiodos tu pracuje s tradiční formou, kterou inovativním způsobem přizpůsobuje 
svým uměleckým záměrům. Zde zdvojuje hymnickou formu, a to s použitím těchto 

přechodových prvků: závěrečná sekvence prvního hymnu je upravená, naznačuje sice přechod 
k jiné písni, tj. vlastní theogonii ("blažených rod, kteří žijí věčně, mi velely slavit", Theog. 
33), ale vynechává formální rozloučení. Místem, které odděluje oba hymny, je verš 35: 

Ale k čemu mi tamto, to o duhu anebo skále? 

Tento enigmatický verš si vysloužil celou řadu komentářů. 108 Nechci se tu však 
zabývat jeho obsahovou interpretací, ale soustředím se pouze na jeho formální úlohu při 
členění prooimia. Tou je ukončení autobiografické odbočky, která přerušuje sled hymnu, a 

10~ Jak již bylo řečeno v úvodu. tento osobní vstup je tradičně vykládán jako známka roZ\ijející se subjektivity a 
b)'>·á stavěn do kontrastu s homérskou anonymitou. Proti této interpretaci rozvíjí M.Griffith tezi o účelovém 
využití autobiografických prvkú, které jsou ryze konvenčního charakteru: " ... Hesioďs persona! and 
autobiographical remarks always serve a specific and necessary function within the contex"ts in which they 
occur ... ". Griflith, M.: Personality in Hesiod, Classical Antiquity 2, 1983, 37-65, str. 37. 
108 Podrobn~· přehled interpretačních možností včetně literárních paralel podává West, M.L.: Hesiod. Theogony, 
str. 167-169. Srv. Bradley, E.M.: Theogony 35, Symbolae Osloenses 44, 1969, 7-22 a Nagy, G.: Greek 
M)1hology and Poetics, lthaca and London 1992, str. 182 nn. Z šíře literárních odkazů vybírám analogická 
yyjádření u Homéra: Od. 19, 163 a II. XXII, 126. 
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opětovné navázání hymnického postupu. V tomto smyslu jde o rétorický prostředek, 
srovnatelný s obdobnými postupy u řeckých autorů. 109 

Po ukončení obsáhlejší odbočky musí Hésiodos nově vyznačit návrat k hymnickému 
zpěvu, což také činí v následujícím verši 36, který je novým hymnickým úvodem: 

Vzhliru tedy a zaó1ěme od Múz ... 

Opět jsou tu uplatněny standardní prvky hymnického úvodu a v dalším sledu veršů 
jsou Músy opět charakterizovány svým zpěvem. Dále je nově určena obsahová náplň 
músického zpěvu (Theog. 44-51): 

bohll ctihodnj; rod svou písní velebí napřed: 
které že z počátku zrodila Země i široké Nebe, 
kteří bozi z těch rodičil vzešli, dárcové dobra; 
na druhém místě pak Dia- otce bohil i lidí 
na počátku i na konci písně bohyně slaví, 
jak je nejlepší z bohú a má z nich největší sílu. 
Potom opěvují i plémě Giganti{ silnj:ch, 
po nich i lidí, ... 

Zde je obsažen druhý programový rozvrh, který určuje podobu theogonického zpěvu. 
Nápadné je opět pečlivé vymezení postupu, dané opakovaným užitím rrpw-:ov (verš 44), 
É; apxf]c; (verŠ 45), rXpXÓflEL'CíÍ (verŠ 48), popř. ÓEÚZEpOL1 (verŠ 47). 

Tuto pasáž střídá tradiční hymnická oslava, popisující zrození Mús a jejich integraci 
v olympském pantheonu (Theog. 53-70). Poté následuje krátká pasáž specifikující músickou 
oslavu Diovy vlády (Theog. 71-74): 

... on na nebi vládne, 
samojedillj' tNmaje hromy i plamenné blesky, 
nad otcem Kronem zvítězh· mocně; pak výborně všecko 
bohúm uspoládal a rovně rozdělil pocty. 

Toto stručné rozvržení obsahuje důležitý motiv, který má být naplněn v postupu 
theogonického líčení, takže zde máme třetí programový rozvrh. 

V dalším sledu se pozornost básníka opět vrací k Músám: je podán katalogický výčet 
jejich jmen (Theog. 77-79) a je předvedena sféra jejich vlivu - jejich patronace nad 
promluvou králů a básníků (Theog. 81-1 03). Co tato patronace obnáší, to obšírně řešila 

předchozí kapitola. Na tomto místě je důležité, že jde o vanac1 na tradiční hymnické 
předvedení působnosti božstva. 

Závěrečná pasáž pro01m1a Je uvedena standardní formulí obsahující konvenční 

rozloučení (Theog. l 04): 

Zdravím vás, Diovy děti, a o pí.<set1 rozkošnou prosím 1 

109 V tomto ohledu by nejbližší paralelou mohlo b)1 právě analogické místo z Íliady (ll. XXII, 126), kde Hektór 
ukončuje svou úvahu a olmisko zájmu. soustředěné na tuto sekvenci, se opět rozšiřuje a na scénu se vrací líčení 
vlastního střetu s Achillem. Konvenci '·náhlého" návratu k hlavnímu tématu, od něhož byl autor odveden 
obsáhlejší odbočkou. sleduje Race. W.H.: Some Digressions and Retums in Greek Authors, Classical Journal 76, 
1980, 1-8. Proti tomuto typu formálního •")·kladu vystupuje O'Bryhim, S.: A New lnterpretation of Hesiod, 
Theogony 35, Hennes 124, 1996, 131-139, kter)· dává přednost sledování blízkovýchodních paralel, přičemž 
v rámci ugaritské tradice rozvíjí odkaz konkrétně na pasáž KTU 1.3 III 15-28. 
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Celý závěr je ovšem pojat značně inovativně, neboť namísto standardního ukončení 
zde Hésiodos vkládá celou pasáž nového vzývání Mús, která již přímo uvozuje vlastní 
theogonické líčení (Theog. 1 05-115): 

Slavte velebné plémě vždy živoucích, nesmrtelných, 
kteN se z hvězdného Nebe a ze Země narodili, 
rozence mrákotné Noci i chovance slaného Moře. 
Povězte, odkud se popn'é vzali bozi a země, 
odkud řeky a nezměrné moře, vlnami vzduté, 
bleskotající hvězdy a nad nimi obloha širá, 
kteří bohové z těch se zrodili, dárcové dobra, 
kterak si rozdali pocty a podělili se o svět 
a jak Olymp o mnoha roklích si zabrali prvně. 
To mi zvěstujte, Múzy, jež bydlíte v olympských domech, 
od počátku, a mluvte, co z toho se nejdříve stalo. 

Zde je obsažen čtvrtý, poslední obsahový rozvrh, který bezprostředně uvozuje 
následující postup Theogonie, která skutečně dodržuje toto programové rozvržení. Jako 
v předchozích vstupech, i zde je důraz kladen na vlastní arché, jíž se orientuje sled 
theogonického líčení: události mají být vylíčeny 1:( apxfJc; (verš 115), opakovaně je uvedeno 
hlediskorrpwwc; (verš 108,113, 115). 

Zároveň zde dochází k posunu perspektivy: z opěvovaných božstev se v této pasáži 
z Mús stávají božstva opěvující, která nyní mají svůj výkon aktuálně provést přednesem 
theogonického zpěvu. Přechod k vlastnímu theogonickému líčení je tedy elegantní a hladký. 

Z hlediska celkového hodnocení lze skladbu prommra právem označit za 
propracovanou. Hésiodos se přidržuje tradiční hymnické formy, ale - jak je nyní zřejmé -
osobitým způsobem ji upravuje, takže výsledný útvar je originální kompozicí. Na závěr 
tohoto přehledu přidávám pro větší zřejmost schematický obrys prooimia: 110 

I. (i) hymnický úvod (Theog. 1) 
(ii) hymnický korpus 

předvedení aktivity Mús (Theog. 2-1 O) 
obsah músického zpěvu (Theog. 11-21) 
autobiografická pasáž básnické iniciace (Theog. 22-34) 

(iii) hymnický předěl (Theog. 35) 
II. (i) nový hymnický úvod (Theog. 36) 

(ii) hymnický korpus 
předvedení aktivity Mús (Theog. 37-43) 
obsah músického zpěvu (Theog. 44-52) 
zrození Mús a jejich olympská integrace (Theog. 53-70) 
obsah músického zpěvu (Theog. 71-74) 
katalog jmen (Theog. 7 5-80) 
vztah Mús ke králům a básníkům (Theog. 81-103) 

110 Schematické členění prooimia ve tvam abacaba. s dúrazem na přísnou knJhovou symetrii, navrhuje Walcot, 
P.: The Problem of the Prooemium of Hcsioďs Theogony, Symbolae Osloenses 33, 1957, 37-47. Toto členěrú. 
doplněné o detailnější obsaho\OU diferenciaci, přijímá Bradley, E.M.:The Relevance of the Prooemium to the 
Design and Mearúng of Hesioďs Theogony. Symbolae Osloenses 41. 1966, 29-47. Souhlasím s postřehem 
vzájemně se vyvažujících pasáží. ale před přísnou kmhovou symetrií zde dávám přednost člerútějšímu dělem, 

které sleduje autorskou práci s tradičním materiálem. 
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(iii) hymnický závěr (Theog. 1 04) 
obsah músického zpěvu (Theog. 1 05-115) 

Na tomto členění je dobře patrné střídání tradičních hymnických pasáží s obsahovým 
rozvrhem. Hymnická forma je přitom podržena i v malém formátu, v dílčích skladebních 
úsecích, které jsou dále tvůrčím způsobem komponovány do složitějšího celku. To lze dobře 
demonstrovat např. na centrální části prooimia, která uvádí standardní prvky hymnické oslavy 
božstva (Theog. 36-79), takže zde vlastně máme tradiční hymnické jádro integrované do 
většího, originálně vystavěného celku, který využívá možnost expanze tohoto jádra: tato 
expanze probíhá oběma směry ve vzájemně se vyvažujících pasážích, které odhalují músickou 
podmíněnost básnické promluvy. Přínosem tohoto autorského řešení je tedy mimo jiné 
důležité sebevymezení básnictví. 

Strukturace prooimia je nyní zřejmá, je tedy čas obrátit se ke srovnání obsahových 
rozvrhů, kterými je postupně vymezeno téma músického zpěvu. První z těchto rozvrhů 
(Theog. 11-21) má formu katalogového výčtu, který retrospektivním způsobem uvádí 
jednotlivá božstva. Výčet je veden z perspektivy soudobých poměrů, takže na prvním místě 
uvádí Dia a okruh olympských božstev a dále postupuje k representantům předchozích 
božských generací. 

Druhý obsahový rozvrh (Theog. 44-51) již stanovuje arché, která má být východiskem 
líčení, a jmenuje prvotní božskou dvojici, Zemi a Nebe, která stojí na počátku genealogického 
procesu. Druhým ohniskem zájmu je postavení Dia. Dále tento rozvrh přibírá antropologické 
hledisko, které bude naplněno zejména prométheovským mýtem. Naopak zmínka o Gigantech 
zůstává pouhou narážkou. 

Třetí rozvrh (Theog. 71-74) se koncentruje na vyzdvižení Diovy suverenity a 
naznačuje důležitý motiv, který ve vlastním textu Jheogonie zůstává z určitých důvodů 
v pozadí, a sice motiv individuálního generačního zápasu mezi Diem a Kronem. Klíčovým 
motivem je rovněž rozdílení poct, tj. struk1urace universa pod božské sféry vlivu. 

Nejobsáhlejší a nejpropracovanější je poslední, čtvrtý rozvrh v závěru prooimia 
(Theog. I 05-115). Opět je důrazně vytčen postup U apxíjc;, přičemž jsou vymezeny tři hlavní 
generační linie, v nichž se bude odvíjet následné genealogické líčení: nejkošatější je linie 
Nebe a Země, která přivádí na scénu titánskou a olympskou generaci bohů Paralelní s ní je 
linie potomků Noci (prodlužující generační linii Chaosu) a linie potomků Moře (představující 
samostatnou odnož v linii Země). Předznamenávám, že linie Nebe - Země, jakož i určitý 
segment v linii Moře, 111 se vzájemně nekříží, což vyjadřuje určitou protichůdnost, která je 
vlastní tomu, co v rámci rozvinutého světa representují potomci v linii Nebe a Země na jedné 
straně, a tomu, co representují potomci v linii Noci, jakož i zmíněný segment v linii Moře, na 
druhé straně. Prostředky genealogického líčení je zde tudíž naznačena zásadní strukturace 
kosmu - toto téma si samozřejmě ještě vyžádá detailní pozornost. V kontrapunktu ke 
genealogickému líčení je uveden motiv rozdílení poct a uspořádání pantheonu z hlediska sfér 
vlivu. 

Tyto opakované poukazy k budoucímu ztvárnění zřetelně vymezují co bude 
předmětem zájmu a usnadňují orientaci v "textu", v němž se jednotlivé motivy uplatní, a to 
v různém stupni extenze nebo naopak komprese. 

3. lheogonický pasus 

Abychom posoudili uplatnění motivů předznamenaných v pro01m1U, je třeba se 
obrátit k vlastnímu theogonickému líčení. Struktura textu je opět komplikovaná, ale zdaleka 

111 Tímto segmentem je rod monstrÓ?JlÍch potomkil Kétó, kterému se následující výklad bude ještě podrobněji 
věnovat. 
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ne nepřehledná. Je třeba vzít v úvahu, že se zde uplatňují různé postupy: genealogické líčení 
střídají narativní a popisné pasáže, které opět využívají řadu motivů a technických prostředků. 
V této šíři je podnětné sledovat jak se v postupu básně naplňují motivy ze závěrečné pasáže 
prooimia (která představuje nejtěsnější analogii k postupu hlavního líčení), ale také jak a proč 
jsou zde integrovány motivy, které rozvrh z prooimia neuvádí. 

Jak již bylo řečeno, přechod k vlastní theogonii je hladký a po formální stránce 
veskrze tradiční - na závěrečnou otázku z prooimia bezprostředně odpovídá následující verš 
uvozující theogonické líčení (Theog. 116-122): 

Tak tedy nejdříve vznikl Chaos, ale pak Země 
širokoprsá, to na věky bezpečné pro všecky sídlo, 
pro nesmrtelné, jimž temeno sněžného Olympu patří, 
spolu s mrákotn}m Tartarem v útrobách široké země
a s ní Erós, jenž z věčných bohzl je nejspanilejši, 
údy opro,~ťuje a ve.vker}•ch bohú i lidí 
mysl v prsou si podmaiíuje i roz.~ajn}· rozum. 

Otázka po arché je tedy zodpovězena představením čtyř prvotních božstev: Chaosu, 112 

Země, Tartaru a Eróta. 113 Pouze dvě z nich - Chaos a Země - jsou prvními členy ve dvou 
paralelních genealogických liniích: Chaos plodí Noc a Erebos, a ty dále plodí Aithér a Den. 
Země plodí Úrana a Ponta, od nichž se dále odvíjí samostatné genealogické odnože, takže na 
druhé generační úrovni již můžeme rozeznat tři genealogické linie, jejichž jednotliví 
representanti budou postupně představováni na příslušných generačních úrovních. 

Souvislé sledování jednotlivých genealogických linií je velice přínosné pro celkovou 
interpretaci Hésiodova vidění strukturovaného světa a v tomto smyslu bude patřičně 

sledováno v příslušné kapitole. Jde však o interpretační hledisko, které prochází napříč 
textem, takže v tomto okamžiku se ho ještě nechci držet. Ve zbývající části kapitoly nejprve 
ve shodě s Hésiodovým postupem proberu dílčí úseky tak jak jsou za sebou v básni řazeny a 
poté se pokusím vymezit struk1umí zákonitosti tohoto řazení: 

Po úvodní sekvenci následuje pasáž genealogického líčení, která představuje výše 
zmíněné potomky prvotních božstev, dále títánskou generaci a konečně Kyklópy a 
Hekatoncheiry (Theog. 123-153). 

Tato pasáž je přerušena prvním vstupem, v němž se objevuje motiv generačního 
nástupnictví: je předvedena jeho první fáze, jíž je svržení Úrana (Theog. 154-210). Součástí 
líčení je tzv. hymnus na Afrodítu (Theog. 190-206). Dále následuje obsáhlá genealogická 
pasáž, věnovaná nejprve potomkům Noci a Ponta (Theog. 211-336), jejíž závěr tvoří pasáž 
věnovaná monstrózním potomků, které zplodili Forkys a Kétó (Theog. 270-336). 114 

Genealogické líčení pokračuje představením potomků títánské generace, do něhož je začleněn 
tzv. hymnus na Styx (Theog. 383-403) a na Hekatu (Theog. 411-452). Genealogie potomků 

11
" Bezprostředrú konte:-;:t zde naznačuje. že k úvahám o postaverú Chaosu, jimž se obšírně věnovala prvrú 

kapitola. je třeba přidat jeho božsk)· status. Na partiti\<11Í v)·znam TT{X~Jror' ve spojení s genitivem (aírrCw) 
poukazuje Stokes, M.C.: Hesiodic and Milesian Cosmogonies ll, Phronesis 8, 1963, 1-34. V tomto smyslu chápe 
Chaos jako první z božstev. na něž odkazuje gerútiv aún'Jz': o n rrrx'Jrót' yÉt'Er' ai.rrc'Ju 
rr (X,Íftara Xáo.:; yÉt'fr '. 
113 Uvedení Eróta v této fúzi kosmogonie přitahuje pozornost především díky jeho nezřetelné integraci v procesu 
božského plození. Erós sám se neangažuje v žádné generační linii, a interpreti tedy musí zachraňovat situaci 
alespoň poukazem na jeho předpokládanou roli universálrúho garanta plozerú. 
114 K tomuto výčtu monster nabí?i blízkov)'chodní paralelu v podobě výčtu Tiámatiných monster v Enúma eliš 
(I, 133-146) Wcst. M.L.: Hesiod. Theogony. str. 243 nn. Interpretaci. která tuto pasáž hodnotí jako klíčovou 
vzhledem k Hésiodově kosmické vizi, nabízí Clay. J.S.: The Generation of Monsters in Hesiod. Classícal 
Philology 88, 1993. 105-116 a táž: Hesiod's Cosmos. Cambridge 2003. Srv. Hamilton, R.: The Architecture of 
Hesiodic Poetry. 



títánské dvojice Krona a Rheii (Theog. 453-458) je uzavřena druhým vstupem, v 
němž pokračuje rozvíjení motivu generačního nástupnictví: je předvedena jeho druhá fáze, jíž 
je svržení Krona (Theog. 459-500). 

Dvě kratší pasáže věnované Kyklópům (Theog. 501-506) a Hekatoncheirům (Theog. 
617 -628) rámují obsáhlejší pasáž, která uzavírá představení potomků títánské generace 
líčením prométheovského mýtu (Theog. 507-616). Z kompozičního hlediska chci 
poznamenat, že uvedení Hekatoncheirů je na tomto místě vhodnou připomínkou předchozího 
vstupu věnovaného Kyklópům, a obě pasáže tak nanejvýš příhodně uvádějí následující 
sekvenci, v níž se objevuje variace na téma generačního nástupnictví, nesená tentokrát 
theomachickým motivem (Theog. 629-71 0). Motiv střetu titánské a olympské generace pak 
bezprostředně přechází v pasáž věnovanou popisu Tartaru (Theog. 711-819).ll 5 Následuje 
pasáž uvádějící druhý theomachický motiv, a tím je Diův souboj s Tyfónem (Theog. 820-
880). 

Následuje krátká pasáž, v níž celé líčení kulminuje: Zeus je představen v roli 
suverénního vládce a rozděluje božské podíly (Theog. 881-885). Prodloužením tohoto motivu 
je v)·čet Diových manželek (Theog. 886-929), včetně třetího uvedení motivu generačního 
nástupnictví, který je ovšem zpracován tak, aby touto hrozbou již Diova suverenita nebyla 
ohrožována. 

Celý pasus pokračuje výčtem potomků olympské generace (Theog. 930-962) a je 
ukončen hymnickým závěrem (Theog. 963-964), po němž následuje nový hymnický úvod a 
přehled generace polobohů - hrdinů narozených ze spojení smrtelníků s bohyněmi (Theog. 
965-1 020). Dochovaný text končí ještě jedním hymnickým úvodem (Theog. 1021-1 022), 
který je zároveň začátkem nové skladby, fragmentárního Katalogu žen. 116 

O podobě autentického Hésiodova závěru nepanuje jednoznačná shoda. 117 Všeobecně 
se přijímá, že výčet Diových manželek vhodně rozvíjí téma Diovy suverenity, takže 
přinejmenším až k verši 929 lze závěr považovat za autentický. 118 Pokud připustíme, že i 
následující přehled potomků olympské generace je smysluplnou součástí světového rozvrhu 
pod Diovou patronací, lze závěr prodloužit až k obratu k novému hymnickému úvodu ve verši 
965. Z interpretačních variant, které Hésiodův závěr umisťují do rozmezí těchto verši:1, 
vybírám zajímavý návrh, který podává M.D.Northrup: 119 Northrup vychází z předpokladu, že 
není třeba podceňovat cit archaických autorů pro efektní závěr, a ve shodě s tímto 
předpokladem dovozuje, že takovým závěrem může být pasáž věnovaná Héraklovi (Theog. 
950-955): 

Hébu pak mohutnj• ,\yn oné Alkmény, chodící ladně, 
Héraklés silák, jakmile skončil své úmorné práce, 
dceru velkého Dia a Hé1y, obuté v zlatě, 
za choť vzácnou si na zasněženém Olympu zvolil
blahoslaven, neb vykonav u lidí veliké věci, 
žije si bezbolestně a nestárna po všechny ča.sy. 

115 Provázanost obou pasáží podle mne dotváří i to, že :z-ávěrečná znúnka o Hekatoncheirech (fheog. 711-720). 
kter:) kompo:zjčnč uzavíci Títánomachii, je :z.<íroveň úvodní sekvencí sevřené pas.:ve Tartarografie, na jejíž 
kmhovou kompozici odkazuji na str. 10. 
116 Podrobn)· přehled pramenú, zejména středověk)·ch a renesančních mkopisii, které jsou podkladem pro 
textové edice, podává West, M.L.: Hesiod. Theogony. str. 48-72. 
117 Hlavní argumenty shrnuje Hamilton, R.: The Architecture of Hesiodic Poetry, str. 96-99. 
118 W est je přesvědčen, že originální Hésiodův text končí veršem 900. Připouští nicméně, že manželské svazky 
jsou integrální součástí básníckého plánu. takže zde předpokládá přepracování, které odpovídá hésiodovskému 
duchu: ··so 901-929, cven if not worded by Hcsiod, correspond fairly closely to his intentions." West, M.L.: 
Hesiod. Theogony, str. 399. 
119 Nortltmp, M.D.: Where did thc Thcogony enď?, S)1nbolae Osloenscs 58, 1983, 7-13. 
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Northrup nejprve připomma význačnou úlohu, která je Héraklovi v 171eogonii 
přidělena (likvidace řady monster z katalogu potomků Kétó), a která jej opravňuje k takto 
glorifikovanému postavení. Závěrečné dvojverší ale již nevztahuje jmenovitě k Héraklovi, ale 
navrhuje čtení v obecném smyslu (český překlad je tu trochu zavádějící, proto uvádím 
srovnání v řečtině): 

828): 

11 Jf3 t\ I " ) ) /) ' ) OJL W(, O( J.LEya Epyov EV aoavarowLv avvaaa( 
I ) I \ ' I " I vaLEL a7T1JJ.Laror; KaL ayr]paoc; 7JJ.Lara rravra. 

Jako finální zobecnění je tato formulace srovnatelná se závěrem Prací a dnů (Op. 826-

Blahoslaven a .~ťasten je ten, kdo v.~eclry ty rady 
zná a jimi se Ndí, má pPed bohy svědomí čisté, 
hádá podle ptáku a umí se pokleskúm vyJmout. 

Northrup zároveň navrhuje kdo může být druhým vhodným adresátem této formulace, 
kdo může být "blaženým" po vykonání "velkého díla" - je to sám básník, který právě 
přednesl svou skladbu. Na podporu svého tvrzení uvádí analogickou formulaci z prooimia 
(Theog. 96-97): 

... Je blažen, koho si Múzy 
zamilují; pak z úst mu sladká pramení slova. 

Nespomým kladem tohoto typu interpretace je cit pro sofistikovanou výstavbu 
básnického díla, v němž jsou jednotlivé prvky uvážlivě řazeny a vzájemně si odpovídají -to 
je také důvod proč právě tuto interpretaci uvádím. Nechci jí vyřešit spor o Hésiodův finální 
verš. Z kompozičního hlediska by jím mělo být hymnické rozloučení. Z výše řečeného je 
ovšem také patrné, že Hésiodovi není cizí praxe nového hymnického začátku, a jak 
z formálního tak obsahového hlediska se zdá, že ani rozšíření o pasáž věnovanou genealogii 
hrdinů neodporuje hésiodovskému duchu. Vzhledem k dosud panující nejistotě, ale nechávám 
tuto otázku otevřenou. 

Problém přesné detekce originálního Hésiodova závěru naštěstí nebrání orientaci 
v rozvrhu 1heogonie. Výše uvedený obsahový nástin je vzhledem k množství materiálu 
poněkud hutný, a proto považuji za účelné pročistit ho nyní přehlednějším schematickým 
rozvrhem, sledujícím chronologický postup básně: 

genealogie (Theog. 116-153) 
I. nástupnický mýtus: svržení Úrana (Theog. 154-210) 
integrující: hymnus na Afroditu (Theog. 190-206) 
genealogie (Theog. 211-458) 
integrující: katalog monster (Theog. 270-336) 

hymnus na Styx (Theog. 383-403) 
hymnus na Hekatu (Theog. 411-452) 

II. (a) nástupnický mýtus: svržení Krona (Theog. 459-500) 
mýtus o Prométheovi (Theog. 507-616) 
II. (b) nástupnický mýtus I theomachie: souboj s Títány (Theog. 629-71 O) 
popis Tartaru (Theog. 711-819) 
theomachie: souboj s Tyfónem (Theog. 820-880) 
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Diova inaugurace a manželské svazky (Theog. 881-929) 
integrující: III. nástupnický mýtus: eliminace rizika svržení Dia (Theog. 886-900) 
genealogie (Theog. 930-962, resp. 1 022) 

Na tomto rozvrhu je patrné střídání genealogických pasáží, prokládaných vstupy 
uvádějícími jednotlivé fáze nástupnického mýtu. V tomto ohledu celé podání dobře 
koresponduje s programovým rozvrhem v závěru prooimia. Pokud jde o genealogické 
rozvrstvení, je předvedeno celkem šest generací: prvotní božstva (Theog. 116-123), božstva 
formující fyzickou tvářnost světa (Theog. 124-132), títánská generace (Theog. 133-153), 
olympská generace (Theog. 211-458), potomci Olympanů (Theog. 886-962) a generace 
hrdinů (Theog. 965-1 020). Jejich posloupnost udává chronologický postup básně i řazení 
průvodních epizod. 120 Pokud jde o podání nástupnického mýtu, i ten dobře koresponduje 
s programovým rozvrhem. Jeho specifické zpracování je samostatným tématem následující 
kapitoly. 

Vedle genealogií a nástupnického mýtu je tu ovšem ještě celá řada pasáží, 
označovaných jako tzv. odbočky. Některé z nich -jak bude předvedeno - patří do kontextu 
nástupnického mýtu. V tomto smyslu tedy rozvíjejí programový rozvrh. Jsou to: hymny na 
Afrodítu, Styx a Hekatu a popis Tartaru. Neméně zajímavé jsou ty odbočky, které nejsou 
takto začleněny do programového rozvrhu, ale přesto tvoří podstatnou část celkového podání. 
Jsou to: líčení monstrózních potomků Kétó, prométheovský mýtus a Diův souboj s Tyfónem. 

Není snad úplně přesné nazývat souboj s Tyfónem odbočkou, neboť to navozuje 
dojem odklonu od tématu - přitom je to spíše paralelní varianta theomachického motivu, 
zdvojující líčení souboje s Titány. Interpretace, kterou zde chci předložit, vychází z toho, že 
souboj s Tyfónem, ať už mu přidělíme či nepřidělíme technické označení "odbočka", je 
v každém případě samostatný pasus, který má určitou funkci vzhledem k postupu hlavního 
tématu. Právě to je úlohou vstupů do hlavního tématu, jak již bylo řečeno, a jak to lze znovu 
d . ' 121 emonstrovat 1 nym. 

V této chvíli se inspiruji avizovanou analýzou R.Hamiltona, který sleduje rozvrh 
J7Jeogonie z hlediska dvojího protichůdného pohybu uskutečňovaného v postupu básně: 

Vezměme teď v úvahu celou kompozici 771eogonie z hlediska časového rozvrhu, který 
rozehrává. Jednotlivé sekvence jsou sice řazeny za sebou, ale tato vnější chronologie 
neodpovídá vnitřnímu časovému rozvrhu popisovaných událostí, který je daleko 
komplexnější. W.G.Thalmann v této souvislosti mluví o skocích v čase vpřed a vzad. 122 

Hamilton jde ještě dál a zpřesňuje povahu těchto "skoků" systematickým výkladem, v němž 
demonstruje plánovité využití dvojího časového pohybu. 

V úvodu J71eogonie stojí básník, který obdržel músickou inspiraci - nacházíme se 
v přítomnosti, v okamžiku, kdy má být přednesen theogonický zpěv. Vlastní začátek 
theogonického líčení převrací perspektivu a ocitáme se naopak u prvopočátku věcí. 123 Od 
tohoto nejzazšího bodu se odvíjí další líčení, které v postupných krocích odhaluje jakýsi 
pohyb "vpřed". V narativní rovině je tento pohyb nesen postupným rozvíjením nástupnického 
mýtu. V první fázi je svržen Úranos, po určité prodlevě je předvedeno svržení Krona a po 
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0 Zákonitosti chronologického postupu básnč sleduje West, M.L.: Hesiod. Thcogony, str. 16-39. 
121 Tato úloha je zároveň argumentem na podporu autentičnosti těch pasáží, které bývaly kvůli odklonu od 
bezprostředního kontextu vystaveny podezření z interpolací. 
122 "The circular pian allows Hesiod to begin with the world as it is under Zeus, to look back to ů1e ultimate 
origin of things .... <md thcn to work back to the present time. But the progress is not entircly linear even in the 
body of the poem. There are leaps back and forward in time, and also recurrent references to Zeus's reign." 
Thalmann. W.G.: Convcntions of Form and Thought in Early Greek Epic Poetry, str. 41. 
123 Označení "minulost" je tu lépe vynechat - to je zřejmé z předchozí kapitoly. Pohyb mezi "minulostí" a 
"přítonmostí". který je v předkládaném rozboru nabídnut jako v)·kladové schéma, je proto zatím třeba chápat 
podmíněně. 
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další prodlevě je uvedena Títánomachie. Vyústěním tohoto postupu je status, jehož 
demonstrace je nejvlastnějším jádrem, k němuž směřuje líčení T71eogonie: je jím suverénní 
postavení Dia. Nejkomplexnější demonstraci tohoto postavení nabízí epilog, v němž je Zeus 
výslovně inaugurován a je naznačena jeho kontrola sfér vlivu. 

Nyní je třeba obrátit pozornost oněm prodlevám, které oddělují jednotlivé fáze 
nástupnického mýtu. Vracím se teď k oněm pasážím, které zdánlivě nesouvisí s postupem 
hlavního tématu. V odpovídaJícím pořadí jsou to: líčení monstrózních potomků Kéto, 
zařazené za pasáž věnovanou Uranovi, prométheovský mýtus, zařazený za pasáž věnovanou 
Kronovi, a souboj s Tyfónem, zařazený za Titanomachii. Integrace těchto pasáží také sleduje 
určitý postup, a sice vzrůstající míru ohrožení Diova řádu a vyrovnání se s tímto ohrožením. 

To je třeba vyjasnit. Nejzřejmějším příkladem je souboj s Tyfónem. Zeus již fakticky 
dosáhl vítězství nad Titány a Kronem, ale je vystaven nové hrozbě, kterou překonává 
kataklysmatickým zápasem o nadvládu nad světem. 

Druhý spor, spor s Prométheem, JIZ není silový, ale týká se důvtipu 

(oiJL'EK. l:pÍ(ETo {Jou))xc; z'mEpf.lfL'EÍ KpoPÍú.WL, Theog. 534). I toto Diovo vítězství, jakkoli 
rozpačité, 124 je důležité - oba prvky, jak síla tak i lest, totiž zakládají Diovu suverenitu, jak 
bude dále zřejmé v následující kapitole. 

A konečně třetí motiv - výčet monstrózních tvorů a jejich neblahých osudů. V této 
sekvenci se již Zeus nijak neangažuje, ale přesto je jeho přítomnost patrná. Celá sekvence 
totiž tvoří zásadní protipól vůči světu uspořádanému pod vládou Dia: jednotliví představitelé 
tohoto rodu jsou ohrožujícími silami, a jako takoví jsou buď zabiti (zde se nejvíc angažuje 
právě Diův potomek Héraklés), nebo odsunuti do oblastí na okraji uspořádaného světa. Tato 
dispozice souzní s principem uspořádání světa, k němuž celé podání směřuje. 

V logice básně pak proti sobě běží dva pohyby: pohyb konsolidace moci, který 
sleduje nástupnický mýtus, a který vrcholí Diovým nástupem na post suveréna, a pohyb 
ohrožení této moci, který sleduje - při zpětném čtení - postupnou eliminaci tohoto ohrožení. 
Jeden pohyb se tedy rozbíhá směrem k epilogu. V něm je v nejvyšším stupni přítomen jak 
moment konsolidace moci (Zeus na postu suveréna), tak moment ohrožení této moci 
(ohrožení ze strany násilnického potomka). Od epilogu zpět se pak rozbíhá druhý pohyb, 
který sleduje slábnoucí míru ohrožení - ze strany Tyfóna, ze strany Prométhea a ze strany 
monstrózních entit. Tento zpětný pohyb ústí až do úvodní sekvence, v níž je Diova moc opět 
maximální. 125 

Přímá korespondence tedy panuje mezi úvodní sekvencí prooimia na jedné straně a 
epilogem na druhé straně. V obou vládne Diova moc s maximální silou. Tuto moc oslavuje 
músický zpěv, a to co se odehrává mezi prooimiem a epilogem je prostor pro tuto oslavu. 
Přítomnost Mús v úvodu a závěru básně, paralelně uvádějících jejich zrození, pečetí tuto 
skutečnost. 

Předvedená interpretace sleduje komplexní výstavbu básně, která si pohrává s řadou 
motivů, které promyšleně integruje do jednotného celku. Výsledný tvar je komplikovaný a 
nabízí různé perspektivy, které dohromady skládají jeho smysl. Nepřehlédnutelným rysem je 
smysl pro kontrast, který zde opět umožňuje ono komplementární vidění, které se nám 
připomínalo v předchozích kapitolách. Hésiodovo líčení tedy není prvoplánové, ale naopak 
velice subtilní. Vyznačuje si tím, že staví na protichůdných prvcích - konkrétně suverénní 
moci a jejího ohrožujícího protipólu- z nichž skládá celkovou vizi. 

124 Cílenou adaptaci prométheovského materiálu v souladu s Hésiodov)-m programov)·m záměrem směřujícím 
k ,~·zdYi/.cní Dia sleduje Mondi, R.: Tradition and Innovation in ů1e Hesiodic Titanomachy. Transactions of ilie 
Amcrican Plůlological Association 116, 1986, 25-48. 
125 Podrobnou anal)·zu všech aspektů podává Hamilton.. R.: The Architecture ofHesiodic PoetY)', str. 23-40. 
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Na kompoziční strategn Je tedy patrné, že smeruJe k sofistikovanému naplnění 
autorského záměru. To, co bylo dosud řečeno, bude rozvíjet následující kapitola, která se 
zameruJe na podrobné sledování jednoho kompozičního prvku, jehož úloha v rámci 
celkového rozvrhu je již dostatečně patrná, a který nyní čeká hlubší obsahové zpracování -
tímto prvkem je motiv generačního nástupnictví. 
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IV. kapitola 

Nástupnický mýtus 

Jako dominantní rys kompozice Hésiodovy Theogonie lze oprávněně označit souběžné 
sledování genealogické a narativní linie. Přítomná kapitola se zaměřuje právě na tuto narativní 
linii, konkrétně na její nejvýraznější prvek, kterým je nástupnický mýtus. Nelze než souhlasit 
s Westovým přirovnáním, 126 podle něhož je nástupnický mýtus vlastní páteří Theogonie: tento 
mýtus zpodobuje Diův nástup do pozice suveréna a v tomto smyslu je nejdůležitějším 
nástrojem oslavy jeho prvenství mezi bohy. To je také třeba vytknout jako vlastní motivaci a 
původní záměr, s nímž je motiv nástupnictví integrován do celku Theogonie. 

1. Hésiodova verze nástupnickeho mj:tu 

Generační struktura Hésiodova nástupnického mýtu je třístupňová: z celkového 
generačního schématu se zaměřuje na úroveň representovanou Úranem, Kronem a Diem, kteří 
vůči sobě postupně stojí ve vzájemném příbuzenském vztahu otce a syna. 

Prvním v pořadí z hlediska nástupnictví je tedy Úranos. Již zde je ale třeba rozlišovat
Úranos, na rozdíl od Krona a Dia, není nikde v Theogonii jmenován jako božský vládce. Jeho 
roli lze nahlížet ze tří aspektů: z perspektivy prvotní kosmogonické fáze patří k entitám, které 
formují základní fyzickou tvářnost světa. Vedle Země, která stojí o generační úroveň výš, to 
v postupném pořadí jsou: Noc, Erebos, Aither, Den, Úranos, Hory a Moře. Z hlediska 
generačního rozvrhu se jako nejzávažnější Úranova role jeví zejména naplnění 
genealogického plánu Theogmúe - je otcem řady božstev, která mají specifickou úlohu 
v dalších událostech, a spolu s Gaiou tak zakládá nejsilnější genealogickou větev. Z hlediska 
vlastní Úranovy aktivity, tj. jeho angažovanosti v těchto událostech, lze uvést dvojí -jednak 
jeho opresivní chování, které je katalyzátorem pro rozběhnutí nástupnického pohybu, v němž 
syn nahrazuje otce, a jednak jeho profétickou úlohu, kterou sdílí spolu s Gaiou (Theog. 463-
464, 891-893). 

Úranovo dominantní postavení je tudíž spíše předpokládané. Výslovně se dozvídáme 
pouze o mezigenerační nenávisti, která panuje mezi Úranem a jeho titánskými potomky 
(Theog. 154-158): 

Všichni synové totiž, co se Zemí Úranos zplodil, 
budili hrúzu a protivní byli vlastnímu otci 
od počátku; on každého hned, jak vyklouzl z hlna, 
jednoho po druhém v útrobách Země Úranos uhyl, 
nepouštěl na světlo ven a ze skutku zlého měl radost. 

Iniciátorem dalšího kosmogonického dění je Gaia a jeho hlavním protagonistou je 
Kronos. V dobře známém podání podniká Kronos útok ze zálohy a kastruje Úrana (Theog. 
173-182). Přitom není explicitně vyjádřeno, jaký vliv má tento akt na jejich postavení v rámci 
pantheonu. Dá se pouze implicitně předpokládat, že nové dominantní postavení nadále 
přísluší Kronovi. 

Součástí epizody je zrození dalších božstev - s Úranovou kastrací souvisí zrození 
Erínyí, Gigantů a Jasanových nymf, v pozoruhodném poetickém obraze, alternujícím tradiční 
homérské podání, pak zrození Afrodíty. V tomto místě je zařazena první z výše zmíněných 
narativních odboček, označovaná jako tzv. "hymnus na Afrodítu" (Theog. 188-206). Její 

1 ~6 Viz str. 35. 
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úlohu budu dále analyzovat v souvislosti s Diovou distribucí božských podílů. Na tomto místě 
považuji její zařazení za jeden z četných odkazů k pennanentní přítomnosti Dia, která, ačkoli 
má být teprv~ zjevena v postupu básnického podání, je vlastním fundamentem, který toto 
podání nese. 12 

Charakter celého příběhu dotváří motiv ríau;, h.1:erý je jednak evokován přítomností 
Erinyí v epizodě samotné (Theog. 185) a jednak dvojím zarámováním celé epizody. Kronův 
násilný čin je ze strany Gaii uveden touto výzvou (Theog. 164-166): 

,.Synové moji z hh.~ného otce, kdybyste chtěli 
uposlechnout, jak za hanu zlou se na va.~em otci 
nnlžeme pomstít; on hanebné skutky si usmyslil první. " 

Dílčí epilog, který uzavírá pasáž věnovanou střetu Úrana a Krona, se k tomuto motivu 
opět vrací (Theog. 207-21 0): 

Tamtěm .~ymlm pak veliký lfranos otec dal jméno 
Títá!l(Jl'é, těm dětem, jež zplodil sám, a je plísnil: 
l~íkal o nich, že z bezbožnosti si tr01~[ali .\páchat 
čin tuze velký a za ten že jednou odplata přUde. 

Tato skutečnost vede F. Solmsena k postřehu, že jde o motiv, který helenizuje příběh a 
zároven slouží jako prostředek k nastolení jeho specifické jednoty. 128 Za pozornost stojí, že 
motiv zde obsažený poukazuje k oběma variantám, v nichž Hésiodos zpracovává druhou fázi 
nástupnického mýtu, a v tomto smyslu je skutečně jedním z prvků posílení vnitřní kontinuity 
Hésiodova podání. 

Hésiodos se této fázi nástupnického mýtu věnuje po delší prodlevě, vyplněné 
obsáhlým genealogickým líčením, které je ukončeno druhým vstupem, v němž jsou uvedeny 
další dvě ze zmiňovaných narativních odboček, tzv. hymnus na Styx (Theog. 383-403) a na 
Hekatu (Theog. 411-452). Tyto pasáže vhodně odkazují k předchozímu vstupu věnovanému 
Afroditě, a tím, jak uzavírají genealogickou pasáž, zároven navazují na předchozí téma 
generačního nástupnictví. Podobně jako pasáž o Afroditě, i ony toto téma specificky rozvíjejí. 

Hésiodos pokračuje v líčení nástupnického mýtu ve chvíli, kdy scénu ovládá generační 
dvojice Kronos a Rheia. Nepodává však žádný popis předpokládané Kronovy vlády. 129 

127 Obdobn)·m odkazem je předchozí zmínka o blesku a hromu, který Zeus obdržel od Kyklópů (Theog. 139-
141). Tento odkaz se v Theogonii opakuje celkem tňkrát Kromě tohoto místa se objevuje v prooimiu (Theog. 
71-71) a jako předznamenání Diovy aktivity v Títánomachii se objevuje v dvojitém odkazu na Kyklópy a 
Hekatoncheiry v centrální části Theogonie (Thcog. 504-506). Vždy, když se takový odkaz objeví, je třeba jej 
chápat jako připomínku Diovy trvalé přítomnosti a jako poukaz ke zjevení této přítomnosti, které se připravuje 
v básnickém postupu. 
128 F. Solmsen: The Earlicst Stages in thc History of Hesiod 's Tex1, str. 4 a týž: The Two Near Eastem Sources 
ofHesiod. Hennes 117, 1989,413-422, str. 416 nn. 
129 Více se o povaze Kronovy vlády dovídáme z m)1u o zlatém věku v Pracích a dnech (Op. 109-126). Idylické 
soužití smrtelníků s bohy tu kontrastuje s Hésiodoy)·m obrazem násilnického Krona v Theogonii: 
Kpó1'o.;· lxyKvA.o;.J:Í]T1JC. &wóraroc rraÍóCJI' (Theog. 137). Na tuto neshodu poukazuje Mondi, R.: Greek Mythic 
Thought in the Light of the Near East in: Edmunds, L. (cd.): Approaches to Grcek M)1h, Baltimore and London 
1990, 142-198. Mondi upozorňuje, že Hésiodova adaptace Kronovy povahy v kontextu nástupníckého mýtu je 
jedinečná. na rozdíl od benevolentních rysů, které Kronovi jinak v řecké tradici přísluší. Na příkladu Krona tak 
lze demonstrovat Mondiho obecné hodnocení (str. 157): " ... in the (perhaps evolutionary) process of selection 
and interprctation ofmythic material along strict programrnatic lines, the monumental poems have concealed and 
distorted as much as they have preserved of ůús rich popu1ar tradition, and in some cases it is the version of a 
m)th presented by Homer or Hesiod (and subscquent sources depcndcnt on thcm) which, considered in the light 
of other Greek attestation. appears as the exceptional and idiosyncratic one." Srv. van der Valk, M.: On ů1e God 
Cronus. Greek, Roman and Byantine St udi es 26, 1985, 5-l 1. 
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Podobně jako v případě Úrana se Hésiodos omezuje na motiv Kronova nepřátelství vuc1 
vlastním potomkům. V paralele k úranovskému skrývání potomků v nitru Gaie líčí Hésiodos 
jak Kronos sám polyká své potomky. Nyní navíc přidává i motiv tohoto nepřátelského 
jednání (Theog. 459-462): 

Veliký Krmws je polykal v.\oeclmy, jak někte1ý z Hma 
posvátného se na kolena své mateře dostal; 
o to mu .5/o, aby z obdivuhodných zplozenců nebes 
nedostal královskou čest mezi nesmrtelnýmijiný. 

Zde je explicitně vyjádřen motiv suverenity, spolu s motivem ohrožení této suverenity, 
který je nadále hybným prvkem dění. V dalším líčení se opět objevuje motiv ÚaL<;, namířený 
proti Kronovi za jeho dvojí násilí vuc1 vlastnímu otci i vlastním dětem 
(zEÍ.aaLTO o' EpLVÍJ( TTa"':pO( Éo'i.o TTaLOúJV r:r, Theog. 472-3). Násilí na dětech je díky 
intervenci Gaie ukončeno lstivým zákrokem Rheii, který je vylíčen v epizodě s kamenem 
(Theog. 485-500). 130 Obdobně jako v případě Úrana tu hraje úlohu nástraha božské partnerky 
- zde je tato role přidělena jak Rhei tak Gaie. Předpokládaným výsledkem tohoto aktu je 
svržení Krona a Diův nástup na post vládce. Nedá se ovšem přehlédnout, že Diova přímá 
intervence je tu poněk."Ud zamlčena a upozorňuje na sebe spíše v náznacích: jako rozhodující 
prostředek Diova vítězství je zmiňován dvojí prvek: prvek lsti a prvek síly. Prvek lsti je opět 
dvojí: jednak jde o důmysl Gaie (raír]c; fVVEOÍ1]0L rroJ..vljJpaOÉEOL ooJ..w8E'L(, Theog. 494), 
jednak o důmysl samotného Dia, tentokrát ve spojení s prvkem fYzického násilí 
(vLKTJ8E'L<; dxvr;aL fJÍ.rJifJÍ rE rraLOo<; Éo'i.o, Theog. 496). 

Nápadné je, že Diův triumf není v této fázi nijak rozvíjen a jeho střet s Kronem 
Hésiodos omezuje poukazem na Diovu rÉxvr) a f3ÍrJ v rozmezí několika málo veršů. Moment 
přímého konfliktu naznačuje pouze Theog. 489-491: 

... !>Jil mu di stal, nepFcmožený, 
bezstarostnJí, jc>nž brzy ho silou i rukama zdolá, 
vezme mu dilst(!fenství a sám hude panomt bohúm 

Kromě této narážky je jediným místem, kde je naznačen motiv přímého střetu, stručné 
předznamenání v prooimiu (Theog. 71-74): 

... on na nebi vládne, 
samojediný tlímaje hromy i plamenné blesky, 
nad otcem Kronem zvítěziv mocně; pak výbomě v.~ecko 
bohúm uspořádal a rovně rozdělil pocty. 

Obě místa naznačují, že tu jde o verzi zpracovávající tradiční motiv individuálního 
střetu mezi starším a mladším představitelem v generační posloupnosti božských vládců. 
Ovšem mnohé - vlastní fysický střet a jeho průběh, porážka Krona a Diův nástup k moci -je 
tu spíše předpokládáno, nikoli explicitně vylíčeno. Motiv distribuce božských podílů, které 
sevřený pasus z prooimia klade bezprostředně do souvislosti s Diovým vítězstvím nad 
Kronem, se v této fázi podání ještě vůbec neobjevuje. Důvodem tohoto pozdržení i celkové 
komprese předkládaného materiálu je integrace paralelní verze generačního konfliktu, kterou 
je líčení Títánomachie. 

Tato pasáž se opět dostává na scénu až po delší vsuvce, kterou představuje líčení 
prométheovského mýtu. K jeho funkci v postupu básně jsem se již vyjadřovala; na tomto 

130 Srv. Davidson, J.: Zeus and the Stone Substitute, Henncs 123, 1995, 363-369. 
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místě chci připomenout, že jeho klíčovým prvkem je rozvíjení motivu Diova důmyslu, což 
jednak staví tuto pasáž do pozice významného protipólu vůči pasážím nástupnického mýtu, 
jimž dominuje motiv síly, a jednak upomíná na jemnější diferenciaci těchto pasáží samotných, 
v nichž se vedle motivu síly stabilně uplatňuje právě motiv důmyslu. Bezprostřední vztah ke 
kontextu je pak navozen zarámováním celé pasaže dvěma vstupy, z nichž první odkazuje na 
Diovo osvobození Kyklópů (Theog. 501-506): 

Z okovzl krut;Jch pak vyvázal rodné Kronmy brat1y, 
[Jranovce, jež otec byl spoutal z po!~etilosti; 
ti se mu za dobrodiní pak odvděčit nezapomněli: 
darovali mu hrom i hromoklín bleskotající, 
dali mu blesk; t_v dNv měla schovány olhNmí Země; 
na ty .\poléhaje ted krah~je lidem i bohúm. 

Tento vstup navozuje představu Diovy suverenity, podpořené přítomností jeho 
výsostných atributů - blesku a hromu - které jsou zároveň nástrojem jeho vítězství. Takto je 
zde naznačen jak průběh tak i výsledek budoucího dění. Podobně funguje druhý odkaz na 
osvobození Hekatoncheirů (Theog. 617-628), jehož závěrečné verše přímo uvozují vlastní 
líčení Títánomachie (Theog. 624-628): 

Kronovec v.~ak i ostatní bohové navěky živí, 
které zrodila '·/asatá Rheia, oNata Kronem, 
z návodu Země je phved/i zase na horní světlo; 
zevrubně totižjim ona to v"~ecko 'ypověděla, 
kterak jen s těmi 'J'·horné slávy a vítězství dojdou. 

V Titanomachii se Zeus nestřetá individuálně se svým předchůdcem Kronem, ale 
generace olympských božstev pod vedením Dia se střetá s celou generací svých titánských 
předků (Theog. 629-630): 

Dlouho se totiž bili a úmornou lopotu měli 
bozi Títánové a ti, co se zrodili z Krona ... 

Obdobně jako byla předchozí verze konfliktu mezi Diem a Kronem předznamenána 
v prooimiu, je i mezigenerační konflikt mezi Olympany a Títány předznamenán dřívějším 
vstupem, a to ve výše zmiňovaném hymnu na Styx (Theog. 390-396): 

... olympský Bl;'·skatelna velký Olymp 
bohy nesmrtelné si povolal všecky a pravil, 
že kdo z bohzl hy po jeho boku se s Títány utkal, 
fádnému nevezme di'lstojenství a podrží každý 
tutéž čest mezi nesmrteln;ími, kterou měl dříve; 
kdo však žádné cti ani hodnosti za Krona neměl, 
tomu že udělí čest a hodnost, jak bude slu.~no. 

Nápadné je, že Kronos v této verzi zcela mizí ze scény, čímž se problematizuje jeho 
vztah k Títánům, jakkoli by konsekventně mohl být považován za jejich vůdce. Vlastní líčení 
Títánomachie však nic takového nenaznačuje. Jaký je tedy vztah mezi Kronem I Títány a 
Diem I Olympany? Potomci Úrana a Gaie, individualizovaní a představení jmény v Theog. 
13 2-13 8, jsou v dalším pokračování textu kolektivně označeni jako Títánové (Theog. 207-
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210), resp. starší bozi (rrpÓrfpoL ewí, Theog. 424). Jak se ale slučuje povaha jednotlivých 
Títánů, i jednotlivých Olympanů, s představou kolektivního zápasu? Problematické je v tomto 
ohledu zejména postavení Themis a Mnémosyné - vzhledem k Theog. 901 a 915, kde je 
patrná konformita starších božstev s novým Diovým režimem, a stejně tak i Afrodity - její 
generační zařazení odpovídá Títánům, ale její timé odpovídá olympskému statutu. 131 I 
v případě Rhei směřuje její jednání v Theog. 467 nn. naopak k prosazení Diova triumfu. 
Zjevný nesoulad tu svědčí spíše pro hodnocení Títánomachie jako paralelní verze 
představující Títány jako kolektivní, individuálně nerozlišenou skupinu. 132 

Jediná individualizace, kterou můžeme pozorovat na opačné straně bitevního pole, je 
vyzdvižení Dia a povolání osvobozených Hekatoncheirů (Theog. 617-628). Hekatoncheirové 
jsou tudíž jediní zástupci Diových spojenců, kteří jsou v pasáži Títánomachie výslovně 
zmíněni. Jejich aktivita v průběhu zápasu je podrobně vylíčena ve dvou pasážích (Theog. 
666-686 a 713-721), které rámují popis vlastního Diova boje (Theog. 687-712). 133 

Nezapomínejme ale ani na spojence, kteří jsou zde implicitně přítomní: celá pasáž opět staví 
na dvou zmiňovaných motivech, motivu důmyslu (Theog. 656-658) a motivu síly - vedle 
průběžně připomínané síly Hekatoncheirů je to především síla samotného Dia (Theog. 687-
688), zde konkrétně předvedená užitím jeho výsostných zbraní, hromu a blesku, které jsou 
zároveň atributy jeho moci. V paralelní úloze vůči Hekatoncheirům tak vystupují i 
Kyklópové, dárci těchto zbraní. Na toto dvojí spojenectví odkazovaly oba úvodní vstupy, 
které tímto připravily půdu pro presentaci Diova triumfu. Stejnou úlohu má i představení 
potomků Styx, jejichž příznačná jména - Zélos, Niké, Kratos, Bié -je předurčují k tomu být 
trvalými průvodci Dia. Obdobně jako pasáž věnovaná Kyklópům a Hekatonchirům, i hymnus 
na Styx tedy předjímá průběh a výsledek Títánomachie, a zároveň implicitně uvádí, která 
božstva nového režimu stojí na straně Dia. 

Jiná božstva staré ani nové generace nejsou zmiňována, takže vzhledem k úvodní 
presentaci zápasu jako střetu Títánů s Olympany je přinejmenším pozoruhodné kdo je vybrán 
jako representant bojujích stran a jaká míra pozornosti je věnována podpoře Dia právě ze 
strany starých božstev, generačně odpovídajících Titánům. 134 

Výsledkem zápasu je porážka Títánů a jejich uvržení do Tartaru (Theog. 717-721). 
Tento obraz je opět slučitelný spíše s představou individuálně nerozlišené skupiny 
nepřátelských Titánů, 135 než s oněmi jednotlivci, z nichž někteří nadále pozitivně přispívají 
ke stabilitě světového rozvrhu, který je výsledkem Diova vítězství. 

V této fázi můžeme tedy konstatovat přítomnost dvou disparátních variant Diova 
triumfu, kombinujících strukturu nástupnického mýtu s motivem theomachie. 136 To nás staví 

131 V závislosti na čtení Theog. 397-8, kde není zřejmé zda se označení "otec" vztahuje k Ókeanovi nebo 
přeneseně k Diovi, může b)'t problematické i postavení Ókcana. 
132 Srv. West, M.L.: Hesiod. l11eogony, str. 200 a t)-ž: Hesiod's Titans, Joumal of Hellenic Studies 105, 1985. 
174-175. 
133 Pasáž tzv. Diovy "aristeia" byla vystavena opakovan)·m útokům. V)·hrady vůči inkonsistenci a podezření na 
post-hésiodovské dopracování Theog. 687-712 vyjadřuje např. G.S.Kirk. The Structure and Aim of ů1e 
Theogony. str. 83. Srv. i následnou diskusi str. 98 nn. . 
134 Srv. motiv podpol)' Dia ze strany Briarca v II. I, 396-406. Vlohu Hekatoncheirů v Títánomachii analyzuje 
Mondi, R.: Tradition and lnovation in ů1e Hesiodic Titanomachy. Mondi dospívá k názoru, že jsou zde 
zpracována dvě paralelní témata - souboj Hekatoncheirů s Títány a motiv individuálního souboje, jehož hlavním 
protagonistou je Zeus. Tento způsob práce s tradičním materiálem se podle Mondiho uplati\uje jak v dílčím 
měřítku při zpracování jednotliv)·ch epizod (jako v případě Títánomachie), tak při řazení epizod do tematick)·ch 
celků (jako v případě vztahu Títánomachie vůči předchozí verzi Diova souboje s Kronem). 
135 Srv. označení Ttrf}I'É' 8' imoraprápwL, Kpól'ol' txJ.lcf/t' fó"n:' (Thcog. 851). Tento verš je jedin)·m 
náznakem pro spojení skupiny Titánů s Kronem (Yiz následující poznámka). 
136 V obecnější perspektivě stojí za zmínku i zprdcování těchto variant v širší tradici: motiv Diova střetu 
s Kronem se obje\·uje u Homéra (II. XIV, 203-20-l ). Kombinace s Títánomachií je zde diskvalifikovaná 
bezprostředním kontextem (ll. XIV, 200-204). V následující narážce jsou bohové svržení spolu s Kronem (II. 
XIV, 27-l). identifikoYánijako Titánové (ll. XIV, 279). 
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před otázku jaké je vzájemné postavení obou variant a co je v pozadí jejich integrace. Na 
potíže se synchronizací obou variant poukazuje řada interpretů, kteří nabízejí různá řešení. 
Jedním z možných řešení je odkaz na gradační výstavbu textu - potom by obě epizody 
následovaly za sebou s cílem stupňovat líčení. 137 Nesrovnalosti vyvstávající z tohoto typu 
interpretace se snaží eliminovat R.Mondi, když poukazuje nikoli na synchronní, ale naopak 
na diachronní rámec, do něhož jsou obě varianty zasazeny jako dvě alternativní témata, 
vyrůstající ze zpracování odlišných tradic. Jednou variantou je Diův triumf nad Kronem, který 
sám o sobě tvoří ucelenou jednotku adaptující tradiční hymnickou formu (Theog. 453-500), 
ale přitom sděluje pouze tolik, aby bylo zároveň možno integrovat druhou variantu, která 
zpracovává alternativní motiv kolektivní theomachie (Theog. 629-720). 138 Odtud je 
pochopitelná záměrná komprese nebo naopak extenze materiálu podle toho jak to odpovídá 
potřebě básnického sdělení. 139 Hésiodos tedy, dalek toho aby si počínal zmateně a neobratně, 
přizpůsobuje jednotlivé partie svého podání požadavkům celku. 

Dále není bez zajímavosti - pokud přijmeme předpoklad, že Hésiodos integruje obě 
varianty s určitým uměleckým záměrem - hledat vlastní Hésiodovu tendenci k jejich smíření, 
a tím i osobitost Hésiodova zpracování, ve využití výše zmíněného motivu zíau;. Ten se 
uplatňuje v dvojí rovině, a svébytným způsobem tak může fungovat jako svorník individuální 
a kolektivní roviny mezigeneračního střetu. Nejprve jako individum vystupuje vůči Úranovi 
Kronos, jako jediný z jeho potomků (Theog. 167-172). Kronův čin je zpětně klasifikován jako 
provinění a je pomstěn (uíaacro ó' E-ptvfJ( rrarpoc;, Theog. 472) individuálním zásahem 
Dia vůči Kronovi. V druhé rovině je naopak označena kolektivní vina Títánů (Theog. 207-
210)- s příznačnou inkonzistentností vůči Theog. 167 nn. Povaha ríatc;, která je zde Titánům 
prorocky předpovězena není specifikována, podle všeho ji však lze vztáhnout právě ke 
kolektivní porážce Titánů v závěru Títánomachie. 

Tento poukaz nemusí být jediným klíčem k analýze obou variant, přispívá však 
k hodnocení specifičnosti, s jakou Hésiodos tato tradiční mytická témata zpracovává. Zároveň 
podporuje argument o přítomnosti určité koncepce, které jsou jednotlivá témata podřízena. To 
je ostatně patrné i z dalšího pokračování: 

Ani v této fázi dvojitého triumfu nad Kronem a Títány není ještě Zeus aktuálně 

dosazen na post božského vládce. Títánomachie plynule přechází v obsáhlou pasáž 
věnovanou popisu Tartaru, kierá opět přerušuje sled hlavní linie vyprávění (Theog. 711-819). 
Po opětovném navázání se do centra zájmu vrací Zeus. Ovšem jeho inaugurace je odložena až 
za líčení střetu s Tyfónem (Theog. 820-880). Tak jako byl Zeus vyzyvatelem ve střetu se 

V pozdější tradici se motiv Diova zápasu s Kronem objevuje u Pausania (8.2.2) . u Orfiků (fr. 137. 
154). u Aischyla (Ewn. 641). V Kallimachově hymnu na Dia (66)je motiv násilného převzetí vlády představen 
v opozici k tradičnímu dělení vlády losem (srv. ll. XV, 187 nn.). 

Zřetelnější syntézu s motivem Títánomachie představuje Aischylos (PV 199-221, srv. výše uváděný 
motiv sílv a lsti ve verši 213) i orfická tradice (fr. 58). 
137 G.S.Klrk interpretuje ziníněné pasáže (v poněkud okleštěné podobě) jako " ... Zcus's gradual emergence to 
supreme power. TI1e Titans are ů1e last foes to be overcome. in a dccisive battJe between an oJd divine order and 
a new. and their defeat marks the full establishment of Zeus as supreme god." G.S.Kirk: The Structure and Aim 
ofthe TI1eogony, str. 84. Obdobným směrem poukazuje F.Solmsen.. když připouští, že motiv Diovy {Jíry ve verši 
490 lze číst v souúslosti s nadcházejícím střetem s Titány. F.Solmsen: The Two Near Eastem Sources of 
Hesiod. str. 418. 
138 "In sum, the Titanomachy and the hymn to Zeus, as they appear in the Thcogony, present diachronically 
independent mythological narratives, and as late as Hesiod's time thcre was not yet any cstablished tradition for 
combining them.'' R.Mondi: TI1c Ascention of Zeus and ů1c Composition of Hcsioďs Theogony. Greek. Roman 
and Byzantine Studies 25. 198-t., 325-344, str. 343. Podle Mondiho nás právě zjevné nesrovnalosti v souběž.né 
presentaci obou variant upozorňují na to. že nejde o jednolité téma, ale o dvě alternativní verze, na nichž je ještě 
patrná autorská práce s tradičním materiálem. 
139 Cílenou kompresi a extenzi, tj. postup kdy lze jedno téma v závislosti na uměleckém záměru předvést 
v rozšířené nebo naopak hutné podobě, analyzuje jako standardní básnický prostředek např. Phillips, F.C.: 
Narrative Comprcssion and ů1c M)1hs of Promcthcus in Hcsiod. Classical Journal 68, 1973, 289-305. 
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staršími božstvy, sám musel čelit výzvě nového adepta na post suverénního vládce. Jeho 
konečné vítězství je podmíněno tím, že na rozdíl od Krona, který své postavení sice hlídal, ale 
neuhlídal, protože nepostřehl hrozbu (oM · EL'ÓTJOE f.lEÚx c/J(Jfaiv, Theog. 488), Zeus bystře 
zpozoroval (o(!; vÓrJaE, Theog. 838) jaké nebezpečí mu ze strany Tyfóna hrozí (Theog. 836-
839): 

Osudná rčc hy se jednoho dne asi bývala stala, 
011 i nesmrteln;Jch i smrtelných mohl b;Jt vládcem, 
nebýt toho, že rychle to otec hohú i lidí 
::pozorova 1: 

Po této demonstraci Diova důmyslu opět přichází ke slovu jeho síla. Jde tu o zřejmý 
theomachický motiv, který je dalším zdvojením předchozího motivu Diova zápasu s Títány, 140 

jemuž ostatně odpovídá i způsobem zpracování. 141 Opět se uplatňuje Diův hrom a blesk, 
intenzita zápasu opět nabývá kosmických rozměrů. 142 

Tato duplicita, i fakt, že vložení této pasáže (spolu s obsáhlými variacemi na popis 
Tartaru) přerušuje očekávanou kontinuitu mezi postupem Títánomachie a následnou 
inaugurací Dia na post vládce, vystavilo celou pasáž podezření z interpolace. Je však již 
dostatečně zřejmé, že Hésiodos pracuje s daleko subtilnější strukturou než je prvoplánové 
chronologické schéma. Pokus o výklad a kontextuální zařazení Tyfonomachie nabídla 
předchozí kapitola. Nyní zbývá začlenit do kontextu nástupnického mýtu pasáž Tartarogratl.e, 
a to na obdobném principu jako výše zmiňované "hymnické" vstupy věnované Afroditě, Styx 
a Hekatě - přesně vzato, v těchto pasážích Zeus nemizí ze scény, ale naopak, specifickými 
prostředky je navozena jeho přítomnost, resp. přítomnost takové světové dispozice, která 
odpovídá jeho suverénnímu postavení. 

Právě taková dispozice je předvedena v popisu Tartaru: v kosmografických termínech 
je zde rekapitulováno předchozí genealogické schéma. Mocnosti, které se postupně 

objevovaly jako protagonisté úvodního theogonického líčení, jsou zde v odpovídajícím, ačkoli 
ne zcela přesném, pořadí lokalizovány - Tartaros, země, moře, nebe, chasma I Chaos, Noc, 
Den, Spánek, Smrt. Tato řada representuje genealogickou linii Chaosu. Dále se rozbíhá 
genealogická linie Gaii - Hádés, Persefoné, Kerberos, Styx. V tomto vstupu již nejsou 
zmíněné mocnosti uvedeny do vztahu k primordialitě, ale jsou nově uvedeny do vztahu, který 
lze obecně charakterizovat jako vztah k hranici - jsou výslovně zmíněny zdroje (TTr]yaí) a 
hranice (TTEÍpara) Tartaru, země, moře a nebe. Nesmíme opomenout ani hraniční úlohu 
Chaosu, která příhodně zapadá do tohoto kontextu. I zbývající mocnosti lze identifikovat na 
základě určitého vztahu k hranici: Spánek, Smrt, Hádés, Persefóné, Kerberos, ti všichni 
ztělesňují základní limity světa. Obdobně působí paralyzující moc Styx, která ztělesňuje 
hrozbu odloučení od božského společenství Olympanů. Protože jsou zde odkrývány hraniční, 
a tím i hrozivé, oblasti světa, je pochopitelné, že celé líčení ovládá pochmurná atmosféra, 
dotvořená patřičnými epitety. Šest z těchto entit je obdařeno přívlastkem "strašlivý" (t5ELvÓc; ): 
Styx, Kerberos, Smrt, Spánek, chasma a přeneseně Noc, přesněji dům Noci. Tato hrozivost je 
výrazem pro rozpětí, které definuje svět pod patronací Olympanů. 

Přínosem takto předvedené strukturace je jasné vymezení universa z hlediska jeho 
limitních oblastí. Nejde ovšem o vnější limity, ale o vnitřní meze, které samy definují povahu 

140 Duplicitní zpracování může být odpovědí i na \")·hradu \Ílči inkonzistentnímu postavení Gaie, která na tomto 
jediném místě nepřímo vystupuje proti Diovi. 
141 Jde o tradiční motiv. Diův souboj s Tyfónem zmiňuje Homér (ll. II, 781-783), uvádí jej Aischylos (PV 352-
366). V obměněné ,·erzi a s uplatněním syrských reálií se obje\uje u Apollodóra (Bibl. l, 6, 3). 
142 Ohrožení integrity kosmu a ohrožení suvereníty božského vládce jsou dva základní aspekty theomachie. Oba 
jsou u Hésioda přítonmy. ale přesto se zdá. že větší důraz je kladen na ''politický" aspekt udr2ení suverenity. 
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tohoto universa. Je-li takto naznačeno základní rozvrstvení periferních oblastí světa, 
neznamená to ovšem nic jiného, než že je zde předveden určitý aspekt strukturace světa, která 
je výsledkem Diova triumfu a s tím spojené distribuce timai. Zde jsou názorně předvedeny 
timai, tj. sféry vlivu, určitých mocností. V tomto smyslu jde také o nanejvýš příhodné 
předznamenání aktuální distribuce božských podílů, které se má v postupu básně zanedlouho 
výslovně objevit. 

Tartarografie tedy nenarušuje logiku básnického postupu - nejenže neodpoutává 
pozornost od důležitého aktu distribuce božských podílů, ale přímo k němu poukazuje. 143 

Odtud je také pochopitelná nápadná stručnost, s níž je na příslušném místě zpracována klíčová 
epizoda Diova nástupu na trůn (Theog. 881-885): 

Když ale blažení bozi s tou lopotou hotovi byli 
a když o prvensf\·í se s Títány změhli silou, 
tehdy ho pobízeli, ať vládne a kralz{je bohúm 
tak, jak to Země ::.osnovala, on olympský Zeus 
.~irokovidný; a on jim pěkně rozdělil pocty. 

Zde je stručně rekapitulováno téma Títánomachie a jako výsledný efekt je explicitně 
uvedena Diova inaugurace na post suveréna, provázená rozdílením božských podílů. Toto 
rozdíleni znamená vymezení sfér vlivu jednotlivých božstev, a tedy strukturaci světa pod 
patronací božských sil. Brána sama o sobě, zdá se, že tato lakonická pasáž nerozvíjí motiv 
distribuce timai o nic víc než stručné narážky v prooimiu (Theog. 74 a 112), a že tedy 
pozornost, která se po všech dramatických epizodách věnuje tomuto zásadnímu 
kosmizačnímu aktu, je nanejvýš neuspokojivá. Viděli jsme ovšem, že motiv vymezení 
působnosti jednotlivých božských sil je v Theogonii konstantně přítomen a na příslušných 
místech i obsahově rozvíjen. Právě díky tomu se může přítomné vyjádření omezit na takto 
obecné sdělení bez udání jakýchkoli dalších podrobností. 

Tyto podrobnosti jsou již obsaženy v pasážích, o nichž bylo řečeno, že podstatným 
způsobem rozvíjejí téma nástupnického mytu. Jako jedno z míst, která nás informují o 
rozdělení sfér vlivu, byl uveden popis Tartaru. Neméně důležité jsou zbývající pasáže, k nimž 
se nyní vracím podrobněji. Motiv božských timai je výslovně zmíněn ve třech výše 
uvedených hymnech na Afrodítu, Styx a Hekatu. Zatímco první z nich pouze specifikuje timé 
připadající Afrodítě, zbylé dva uvádějí bližší podrobnosti o povaze samotného rozdílení 
poct. 144 V hymnu na Styx je toto téma uvozeno Diovým příslibem (Theog. 392-396): 

... kdo z bohú by se po jeho boku s Titány utkal, 
žádnému nevezme dústojenství a podrží každý 
tutéž čest mezi nesmrtelnými, kterou měl dříve; 
kdo však žádné cti ani hodnosti za Krona neměl, 

143 Odlišný náhled na logiku básnického postupu ~jadřuje R.Mondi, který proleptickou funkci Tartarografie 
vztahuje k episodě s Tyfónem: "There is a discemible logic therefore in the Hesiodic order of presentation: the 
long description ofTartarus and its primordial chaos (Th. 720-819) prepares us for the challenge presented by its 
champion (820-80), who represents all of the fathomless chaos of that quarter crystallized into a single animate 
threat against ů1e eů1ereal guardians of ů1e cosmic order." Mondi, R. Greek M)thic Thought in ů1e Light of ů1e 
Near East, str. 184. Souhlasím s Mondim, že genealogický vztah k Tartaru je součástí Tyfónovy typologie, ale 
nedonmívám se, že by Tartarografic měla co do činění s "primordiálním chaosem" - naopak, všeclmy entity jsou 
zde adehátně začleněny do stávajícího světového celku. 
144 R. Hamilton do své anal)·zy zahrnuje právě jen t)to dvě pasáže, které interpretuje jako inovaci vůči 
tradičnímu homérskému dělení timai mezi Dia, Poseidóna a Háda (ll. XV, 187-193). Hamilton, R.: The 
Architecture of Hesiodic Poctry, str. 20 nn. Obecnější sromání jednotliv}d1 hymnick}·ch pasáží z obsahm·ého i 
kompozičního hlediska provádí Walcot, P.: Hesioďs Hymns to ilie Muses, Aphrodite, Styx and Hecate, 
Symbolae Osloenses 3-t, 1958. 5-l.t. 
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tomu že udělí čest a hodnost, jak hude shl.~no. 

Tento mechanismus udílení poct koresponduje s bezprostředně následující pasáží 
hymnu na Hekatu (Theog. 421-425) 145 

5)ebevíc ::,ynú ať Země a LÍranos ph,·edli na svět, 
kolik dostali poct, na těch na v.{:ech ona má podíl. 
Kronovec násilně nic jí nevzal, nic od ní nechtěl 
ze všeho loho, co dostala s Tílány, slar.Nmi bohy, 
n_NH·ž v.{:ecko má tak, jak púvodně dopadla dělba 

V první řadě je zřejmé, že Diova distribuce v rámci nového řádu není nec1m zcela 
novým. I v předchozím uspořádání měli bohové své podíly, které jsou prohlášeny za 
nezpochybnitelné. Do této kategorie spadá jistě Hekaté (EXfL, ú')(;; ro rrpCJwv 
lm' apxyc; f1T Af:-o OCXOJ1Óc;, Theog. 425) a pravděpodobně i Afrodíta (raÍJnw fy' i:[ 
apxi]c; 'Z'Lf.ÚW Ě}:fL, Theog. 203). Božstvem, které je nově poctěno v rámci Diova řadu je Styx 
(:-í]v o{: ZE'lic; LLfll}Of, ílfpwaa Of {Jc;>pa €bcuKfV, Theog 399)_ 

Na příkladu těchto tří božstev vidíme postup Diovy distribuce, resp. redistribuce, 
božských podílů. 146 To, co je zde rozvedeno v konkrétních případech, je zároveň shrnuto v 
závěrečném zobecnění, které uzavírá pasáž věnovanou Styx (Theog. 402-403): 

Navlas tak i ostatním v.{em, co slíbil, ta .~plnil 
naskrze r.{eclmo: on sám pak vládne a krah{je mocně. 

Jak z kompozičního tak obsahového hlediska tedy nelze Hésiodovi nic vytknout -
linie hlavního vyprávění, sledující fáze nástupnického mýtu, je u něj prokládána vstupy, které 
nejsou ani nepatřičné ani nadbytečné, ale naopak nepostradatelné pro plastické ztvárnění 
celého tématu. Tyto vstupy shodně rozvíjejí nejdůležitější prvek, k němuž celá narativní linie 
směřuje, a sice organizaci světa pod Diovou vládou. Úměrně k rozvinutí tohoto prvku ve 
vedlejších vstupech je Diova distribuce podílů maximálně obsahově zkrácena v hlavním 
vyprávění. 

Přes pomoc, kterou pro pochopení mechanismu rozdílení poct znamenají uvedené 
pasáže, mnohé zůstává zamlčeno. Není zcela zřejmé, zda a jak je přidělení poct vázáno na 
loajalitu vůči Diovu režimu - pouze verš 392 navozuje tuto podmíněnost, která však v dalším 
textu není konkrétně naplněna žádným individuálním odkazem, nepočítáme-li bezprostřední 
vztah ke jmenovaným potomkům Styx, kteří jsou ztělesněním jednotlivých aspektů Diova 
triumfu. Nedozvídáme se také o případném odnětí poct - vzhledem k ambivalenci, na niž 

145 Universální rozsah timai připadajících Hekatě si vyžádal řadu komentářů. Srv. Marquardt, P.A.: A Portrait of 
Hecate, American Joumal of Philology, I 02, 1981, 243-260; Boedeker. D.: Hecate: A Transfunctiona1 Goddess 
in the Theogony?, Transactions of the American Philological Association 113, 1983, 79-93; Clay, J.S.: The 
Hecate of the Theogony, Greek, Roman and Byzantine Studies 25. 194, 27-38. 
146 Nejde přitom jen o libovolné ilustratimí příklady, ale o koncepční ztvárnění Diovy autority, tak jak se 
proje\uje skrze působnost vybraných božstev. V případě Hekaté sleduje její provázanost s Diov)·m režimem 
Clay, J.S.: The Hecate ofů1e Theogony, str. 37: "Hecate mediates not only between the old and the new order. 
the Titans and the Olympians: her powers bridge the thrce spheres of cosmos, and she forms the crucial 
intermediary between gods and men ... The description of Hecate gives an explanation of how ů1e mediation 
inaugurated by Prometheus' deception operates in the post-Promethean age under the everlasting reign of Zeus.'' 
Obdobně v případě Sty:-; je její timé (konkrétně rozvedená až v Theog. 775-806) určena jako neutralizace 
případného konfliktu mezi bohy, tj. jako neutralizace onoho mechanísmu, k1erý až do tohoto okamžiku poháněl 
nástupníckou rivalitu. a nyní 1ná b)1 regulován ustavením ·'přísal1y'', ktení stabilizuje vztahy v pantJ1eonu pod 
Diovou vládou. Srv. Clay. J.S.: Hesiod's Cosmos. Cambridge 2003. str. 7. 
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jsme narazili výše, by jím nemělo být ani svržení Títánů. Strukturace světa, kterou Diova 
distribuce podílů provádí, není přeryvem, ale organickým prodloužením předchozího stavu. 147 

Stejným směrem poukazuje i závěrečný výčet Diových manželek, který je určitou 
obdobou předchozího dělení sfér vlivu. Zde jsou jednotlivé bohyně zosobněním určitých 
aspektů Diovy vlády. Je třeba zdůraznit, že jsou to právě dvě příslušnice títánské generace, 
Themis a Mnémosyné, které jsou ztělesněním podstatných rysů Diova řádu. Nejenže jejich 
přítomnost zde zeslabuje motiv generační diskontinuity, ale v případě Mnémosyné zároveň 
působí jako svorník celé Theogonie, neboť velkým obloukem spojuje její závěr s úvodem 
v pro01mm. 

Zároveň s tím, jak se obrací perspektiva vzhledem ke stabilitě Diova řádu, je 
konsekventně ukončen i proces generačního nástupnictví v linii Úranos - Kronos - Zeus. 
Posledním místem, kde se objevuje nástupnický motiv, je pasáž příznačně věnovaná první 
Diově manželce Métis (Theog. 886-900). Eventuální pokračování nástupnické linie je zde 
naznačeno jako hrozba (Theog. 894-898): 

Souzeno bylo, fe přemoudré děti porodí A1étis, 
pi'edev.š-ím dívku sivého zraku. pravnučku rodu, 
o téže síle co otec a stejně rozumné mysli; 
ale potom i syna :e pNvede na srětlo světa, 
o srdci násilnickém a krále hohú i lidí; 

Toto nebezpečí je ale zažehnáno v zárodku, a to díky tomu, že Zeus opět rozehrává 
SVUJ důmysl - přelstí Métis (t5ó.Acy cjJ{)fPa( Ě(a1ran]aac; aÍf.1vA.íowL A.óyowL, Theog. 889-
890) a vloží si ji do vlastních útrob. Mechanismus překonání nástupnické hrozby je tedy 
obdobný jako v případě Krona i Úrana. V Diově případě je na rozdíl od předchozích dvou i 
úspěšný, a to právě díky prvku důmyslu, který Zeus jako jediný efektivně uplatňuje. Jeho 
motivace je určena obdobně jako v případě Krona, totiž "aby nedostal královskou čest mezi 
nesmrtelnými jiný" (srv. obdobnou dikci v Theog. 462 a 892-3), ale jen Zeus ji dokáže 
vítězně naplnit. 

Diův důmysl a pohlcení Métis jsou přitom dva vzájemně se podporující koncepty. 
Důsledkem aktu pohlcení Métis je zároveň Diova svrchovaná kontrola ve sféře důmyslu, 

vtělená do obrazu zrození Athény, patronky moudrosti, z Diovy hlavy a obrazu Métis, která 
Diovi radí z jeho nitra. 

V tomto okamžiku Diova triumfu je postup básně kompletní. Je naplněn básnický 
záměr, protože svrchovaná Diova moc, k jejíž oslavě básnické podání směřuje, je zjevena 
jako ak-tuální a nezpochybnitelná. 

Celé podání přitom prozrazuje jednotnou koncepci a vytváří sofistikovaný celek, u 
něhož lze konstatovat - pokud si jej promítneme do určitého grafického schématu -
propracované a vzájemně si odpovídající vertikální (genealogické) i horizontální (epizodické) 
členění. Princip řazení pasáží sleduje toto dvojí členění. Jednotlivé epizody nástupnického 
mýtu i odpovídající epizodické vsuvky se objevují v posloupnosti, která koresponduje 
s průběžným genealogickým postupem. Díky této propracovanosti není narativní postup od 
prooimia k epilogu přímočarý, ale přesto je ve své členitosti jednotný. 

147 "Hesiod not only presents different and heterogenous figures on the same level but also recognizes entities of 
the older gcnerations as stili active behind, bcside, and within ů1e group of gods that is in control." F.Solmsen: 
Hesiod and Aeschylus, str. 72 a dále na str. 75: "His history of ů1e gods culminates in ů1e ascendency of Zeus, 
but it proYides for ilie incorporation and integration of some older forces and deities - ůwse whose character 
allowed it - into ů1e new dispensation ... 
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Aby byla tato členitá jednota patrná, zabýval se předložený výklad ve větší míře všemi 
(zdánlivě) okrajovými a kontextuálními prvky, které dotvářejí téma nástupnického mýtu 
v osobitém Hésiodově zpracování. Z pohledu celku pak vyvstává nezastupitelný význam 
těchto partií, které tomuto celku teprve dodávají kompletní smysl. 

2. Tradic}ní zázemí nástupnického mi'tu 

Motiv generačního nástupnictví, který v rámci řecké tradice tradice komplexně 

zpracovává Hésiodova ll1eogonie, není v širším kulturním kontextu izolovaný. Tímto 
kontextem míním zejména oblast starověkého Blízkého východu, která konstantně přitahuje 
pozornost hésiodovského bádání. V závislosti na odhalování a zpřístupňování 
blízkovýchodních literárních památek se zvedaly vlny zájmu o tuto oblast, přičemž očekávání, 
podnícená možností komparace řeckého a blízkovýchodního materiálu, byla, a dosud jsou, 
různorodá a zahrnují celou škálu od vstřícných až po odmítavá hodnocení. 148 

Na tomto místě se ovšem nechci pouštět do komparace. Chci pouze v rámci 
předestreného tématu poukázat na širší zázemí, v němž je zakotven hésiodovský korpus a 
jeho zpracování nástupnického motivu. 149 Toto zázemí je poměrně rozmanité: pokud mohu 
použít parafrázi W.Burkerta, zahrnuje "mnohohlasé svědectví sumerských, akkadských, 
chetitských a západosemitských textů" .1 50 Pro orientaci v tomto členitém terénu je třeba 
předeslat, že snaha nalézt přímou literární paralelu k Hésiodovu textu nevede ke kýženým 
výsledkům. 151 Daleko vhodnější, a povaze dochovaných materiálů přiměřenější, je hledání 
průsečíků, v nichž se střetávají dílčí prvky jednotlivých podání. 

Pokud se :zdá,me p.roblema:ickéh?. předpokla~u přím~ v~pyJ~ky, ~ůžem.e zá~o_veň 
odsunout stranou 1 otazku Jak probthal pnpadny meztkulturm vhv. - V pntomne chvth se 
chci soustředit pouze na sledování nejvíce disk.lltovaných paralel, které mohou dodat 
přesnější kontury výše naznačené otázce tradičních a inovativních prvků v Hésiodově podání. 
Z celé šíře blízkovýchodního literárního svědectví vybírám pro potřeby stručného přehledu 
akkadský a chetitský materiál; pro srovnání textů fénické I ugaritské provenience vymezuji 
širší prostor v příslušné kapitole. 

1 ~8 Fascinaci nov~·mi mož.nostmi. které pro interpreta sk~·tá srovnáni s bohat~·m materiálem staroYěkého Blízkého 
,}·chodu. vystihuje hodnocení ML. Wcsta: "As it was. thc great ci,·ilizations lay in tl1e East, and from the first. 
Greece's face was tumed towards the Sun. Greece is part of Asia: Greek literJture is a Near Eastem literature." 
\Vest, M.L.: Hesíod. Theogony, str. 30-31. Srv. Walcot. P.: Hesiod and the Near East Cardíff 1966. 
1 ~9 Programo,~·m vodítkem tu bude interpretační přístup, který formuluje Mondi, R.: Greek Mythíc Thought ín 
ů1e Líght of the Near East. str. lH: "Its task ought not be ů1e dismemberment of the corpus of Greek m)thology 
into eůmically pure elements and foreign contaminants, but raů1er should lie in ů1e opposite process of placing 
Greek m~ thology - in its entirety - ín a larger mythology of shared ů1emes and concepts." 
150 Burkert. W.: Oriental and Greek Mythology: The Meeting ofParalels. ín: Bremmer, J. (ed.): Interpretations of 
Greek M~thology, London 1994. 10-40. str. 22. 
1
"

1 Din-ody k opatrnosti a zdr/cnli,·osti při hledání e,·entuálních paradigmat pro řecké ztvárnění lze shrnout 
takto: 1) nevíme v jaké podobě se Řekové seznámili s blízkov)·chodními m)ty, 2) vzorek materiálů, které se nám 
dochoyaly ,·e více méně náhodném v)·bčru. nen.í representativní a 3) nemůžeme předpokládat že materiály, které 
jsou známy nám, byly ve stejné podobě známy i Řekům. Srv. Mondi. R.: Greek Mythic Thought ín the Light of 
tlle Near East. str. 149. 
152 Možnost kulturního ovlivňování je doložena kontakty mezí Řeckem a Blízq·m ,·)·chodem ve dvou hlavních 
časm)·ch úsecích- v pozdně mykénském období ve 13.-14. st. př. Kr. a později v tzv. orientalizujícím období v 
8. st. př. Kr. Tato skutečnost je všeobecně přijímána (srv. např. Penglase Ch.: Greek Myths and Mesopotamia. 
Parallels nad Influences in thc Homeric Hymns and Hesíod, London and New York 1994. str. 5 nn.). Předmětem 
zkoumání je přesnější mechanismus kultunúho přenosu: zde je třeba předpokládat - namísto zjednodušeného 
obrazu jednostranného a jednoznačného přejímá.tú - poměmě komplikovanou síť vzájemných vztahů, diky nímž 
touto oblastí cirkulovala IiliJlá mytická témata a uchycovala se v literárních kontextech jednotliv)·ch ciYilízací. 
Srv. Burkert, W.: Oriental and Greek M)thology: The Meeting of Paralel s. str. 19-20 a Mondi, R.: Greek 
M~thic Thought in t11e Light of the Near East str. I 49 1m. 
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Pozornost hésiodovského bádání si vysloužily zejména dva literární okruhy: chetitsko
churritský cyklus o Kumarbim a babylónský epos Emíma elif 153 Jak již bylo řečeno, je 
neadekvátní a ve výsledku násilné pokoušet se o přímé srovnání mezi těmito texty a textem 
Hésiodovy 771eogonie vcelku. Zaměřím se proto na jednotlivé prvky těchto podání, mezi 
nimiž lze úspěšněji poukázat na určité analogie. 

Nejobecnějším z těchto prvků je přítomnost struh.1ury nástupnického mýtu. V cyklu o 
Kumarbim, v první části nazvané Vládci nebes, je v rámci této struktury předvedeno schema 
pantheonu, v němž se na postu vládce nebes postupně vystřídají čtyři božstva: Alalu, Anu, 
Kumarbi a Bůh bouře. Vzájemné přechody vlády jsou násilné, přičemž nejobsáhleji je 
v rámci zachovaného materiálu předvedena sukcese mezi Anuem a Kumarbim (I, 19-3 7). Zde 
se objevuje celá řada prvků, které aspirují na srovnání s hésiodovským materiálem. 154 

Připomínám, že tyto prvky sleduji izolovaně, bez vztahu k celku do něhož jsou integrovány a 
v jehož rámci fungují. Těmito prvky jsou: kastrační motiv (kastrace Anua ze strany 
Kumarbiho), motiv pohlcení (Kumarbi spolkne falus Anua), motiv gravidity (Kumarbi 
v důsledku těchto událostí počne další tf'i božstva včetně Boha bouře), motiv specifického 
narození božského potomka (Kumarbi p1~ivede na svět Boha bouře) a motiv podání kamene 
(úloha kamene v těchto událostech není díky fragmentárnosti textu příliš jasná). 

K těmto prvkům lze najít určité analogie v Hésiodově textu, ale v rámci těchto analogií 
je vždy třeba poukázat na specifické neshody v konkrétním zpracování a kontextuálním 
zasazení. Stejně tak na typologické rovině, kde je obecně přijímána analogie mezi Anuem -
Kumarbim- Bohem bouře na jedné straně a Úranem- Kronem- Diem na druhé straně, lze 
poukázat na oscilaci jednotlivých rysů, které vyznačují chetitského Kumarbiho a Boha bouře 
a řeckého Krona a Dia. V některých aspektech pak může jednání Dia odpovídat buď 
charakteru Boha bouře nebo charakteru Kumarbiho. 

Posledním motivem, který chci v souvislosti s chetitským materiálem uvést, je motiv 
theomachie. Protagonistou theomachických podání je tu Bůh bouře, jehož činy líčí skladby 
BC?! Boha bouře s drakem a Zpěv o Ullikummim, který je součástí cyklu o Kumarbim. 
Zpracování tohoto motivu sleduje určité zákonitosti, které u Hésioda nenacházejí analogickou 
odezvu - je to zejména prvek dílčího neúspěchu, jehož absence prozrazuje, že Hésiodos 
s tímto motivem pracuje v transformované podobě a nabízí paralelní verzi, v níž Zeus, na 
rozdíl od málo přesvědčivého Boha bouře, vystupuje ve svých zápasech vždy v roli 
jednoznačného favorita. 155 Specifická je také úloha Kumarbiho v posledně zmíněné skladbě
Kumarbi zde aktivně projevuje trvalé nepřátelství vůči Bohu bouře a sám je původcem jeho 
protivníka Ullikummiho. 

Dalším okruhem, k němuž se standardně upírá pozornost hésiodovského bádání, je 
mezopotámská tradice representovaná eposem Emíma eliš. Zde není motiv nástupnictví tak 
výrazný jako v chetitském materiálu, protože posloupnost bohů Anšar- Anu- Ea- Marduk 
není založena na vzájemných generačních konfliktech, ale předpokládá stabilní spolupráci 
těchto božstev v rámci světového rozvrhu, jehož ustavení je výsledkem Mardukovy aktivity. 

Lepší analogii k Hésiodovi představuje Mardukova prominence, která koresponduje 
s výsostným postavením Dia, a je shodným odrazem určitého ideologického záměru. Tento 
záměr, který směřuje k vyzdvižení a oslavě božského suveréna, formuje i ztvárnění 
nejdůležitějšího Mardukova počinu, což je kosmogonický zápas, který Marduk svádí 
s Tiámat. Theomachický motiv je tu vrcholem skladby a v ideovém vyznění je bližší 

153 České překlady textů mádí v)·bor M)'!y staré Mezopotámie. Sumerská. akkadská a chetitská literatura na 
klínopisn)·ch tabulkách, přel. B. Hruška. L. Matouš, J. Proseck)·, J. Součková, Praha 1977. 
154 Synoptický přehled obou podání (což je počin. který se podle Mondiho ne vždy obejde bez "prokrústovsk)·ch 
metod". viz Mondi. R.: Greek M)'!hic Thought in the Light ofthe NearEast str. 151) nabízí Kirk, G.S: M)1h. lts 
Meaning and Function in Ancicnt and Greek Cultures, Cambridge 1970. str. 217. 
155 Přesnější řeckou analogii k chetitské verzi ůJcomachie zpracované ve skladbě Boj boha bouře s dmkem 
předsta,uje Apollodóros. Viz pozn. I-ll. 
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hésiodovské než chetitské verzi, neboť Marduk je zde presentován v roli jednoznačného 
favorita. 156 

Ale i v rámci této shody je třeba rozlišovat. Zatímco Zeus bojuje své zápasy takříkajíc 
sám za sebe, Marduk je vyslancem bohů a bojuje ve společném zájmu. Generační nepřátelství 
v přesném slova smyslu propuká na úrovni Tiámat - Anšar. 157 Právě Anšar ze své pozice 
deleguje vhodné protivníky Tiámat, a jako finální adept je tah.1o delegován Marduk, který je 
ještě před vlastním zápasem inaugurován na královský post (IV, 1-30). Tento akt je 
protipólem předchozího povýšení Tiámatina prominenta Kingua do pozice svrchovaného 
vládce a držitele "tabulek osudu" (I, 147-160). Zde Emíma eliš zachovává "politický" aspekt 
theomachie jako boje o udržení suverénního postu božského vládce. Na této rovině je 
důsledkem Mardukova vítězství zpečetění jeho role suveréna (V, 85-11 0), ovšem při 
zachování stabilního postavení jeho generačních předchůdců: Ey, Anua, jemuž se jako 
oprávněnému držiteli navrací "tabulky osudu" (V, 69-70), a Anšara. 158 

Druhým důsledkem Mardukova vítězství je provedení kosmizačního aktu, kdy Marduk 
pomocí jednotlivých částí Tiámatina těla formuje a stabilizuje fyzickou tvářnost světa. 
Součástí této strukturace je i rozdílení božských podílů, spolu s paralelní výstavbou svatyní, 
tedy stabilizace pantheonu (IV, 135 -VI, 100). Důraz na kosmotvorný přesah Mardukova 
zápasu - kdy je Marduk skutečným tvořitelem fyzického rozvrhu světa, a tedy vlastním 
architektem dosud neexistující světové struktury - představuje zřetelnou divergenci vůči 
Hésiodovi. 

Na závěr se ještě vraťme k charakteru vlastního boje. Průběh zápasu je velmi 
dramatický, Marduk při něm používá speciální zbraně a po jeho boku stojí Boj, Zápas a Bitva 
(IV, 35-104). Tento popis odpovídá postavení bojovníka v rozhodujícím zápase. Podoba jeho 
protivníka kombinuje antropomorfní i monstrózní prvky, ovšem vzhledem k určení 

charakteru Tiámat v úvodu Emíma eli.<; (I, 1-5) lze celý pasus presentovat jako zápas 
s akvatickým nepřítelem. Akvatická povaha Tiámat je prvek, který lze jen velmi zastřeně 
detekovat u Hésioda, protože povaha Diova nepřítele par excellence - Tyfóna - vykazuje 
naprosto odlišné rysy. Nepřátelská povaha akvatického živlu tu přesto není úplně opomenuta 
-v proměněné perspektivě a v odlišném kontex-tu se transformovala do systematického výčtu 
hybridních potomků Ponta, na nějž jsem upozorňovala výše. 

Na rozdíl od podání Emíma eli.5, jehož dominantní rys tvoří propracování 
theomachického motivu a jeho důsledků pro strukturaci světa, projevuje se motiv nástupnictví 
výrazněji jiném akkadském materiálu, a sice v theogonii města Dunnu. Rozsahem ani 
způsobem zpracování tento příliš syrový text nemůže konkurovat komplexu Emíma eliš, ale 
lze jej uvést jako další doklad rozšířenosti nástupnické struktury. V tomto podání figuruje pět 
božských generací, které po sobě následují podle jednoduše nastíněného schematu vraždy a 
incestu. V rámci mezopotámské oblasti jde o jedinečný motiv, který - i přes špatnou 

156 PtTek dílčího neúspěchu se tu objevuje také, ale v posunuté perspektivě, kdy po neúspěchu Ey a Anua 
nastupuje proti Tiámat jako vítězný protivník právě Marduk. Dvojí integraci tohoto motivu lze zaznamenat 
v akkadském textu Anzu a krádež tabulek osudu. Jeho protagonista Ninurta nastupuje jako finální favorit po 
předchozím neúspěchu jin_\·ch bohů, ale sám nejprve utrpí porážku než se stane konečn_\·m vítězem. Ninurtu jako 
předobraz Marduka sleduje Lambert, W.G.: Ninurta Mjthology in the Babylonian Epic of Creation, in: Hecker. 
K.. Sommerfeld, W. (eds.): Keilschriftliche Literaturen: Ausgewahlte Vortrage der XXXlle Rencontre 
Assyriologique Intemationale, Munster, 8.-12.7.1985, Berlín 1986,55-60. 
157 Srv. Kragerud, A.: TI1e Concept of Creation in Enuma elish. in: Bleeker, C.J., Brandon, S.G., Simon. M. 
(eds.): Ex Orbe Religionum: Studia Geo Widengren I, Leiden 1972. 39-49. 
158 Pozice autority. která doplňuje Mardukovo postavení dynantického boha a protagonisty kosmogonického 
zápasu. tedy není v)·lučná - tento aspekt sdílí v rámci pantheonu jednak Marduk který je do této pozice 
inaugurován v souvislosti se svou theomachickou úlohou, a jednak Anu i Anšar, ktel)·m tato pozice kontinuálně 
přísluší" rámci jejich typologie. 
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dochovanost textu - každopádně potvrzuje variabilitu nástupnického mýtu, který je v různých 
obměnách vlastní blízkovýchodnímu kulturnímu okruhu. 159 

Tento heslovitý přehled, kterým uzavírám přítomnou kapitolu, naznačuje dvojí: jednak 
poukazuje na stabilní přítomnost určitých motivů, v tomto případě motivu nástupnictví a 
motivu theomachie, které se shodně soustřeďují ve sledované oblasti, a v tomto smyslu 
poukazují na to, co řeckou a blízkovýchodní tradici spojuje, a jednak odkazuje na specifika, 
kterými se jednotlivá podání vůči sobě vymezují. 

Aniž by tedy bylo nutno zpětně vykládat Hésioda ve světle blízkovýchodních analogií, 
lze poukázat na plodný rámec sdílených konceptů, které se rozmanitým způsobem vpisují do 
jednotlivých podání, a z nichž některé našly svůj specifický způsob jak se uplatnit 
v konkrétním zpracování Hésiodovy Theogonie. 

159 Lambcrt, W.G., Walcot, P.: A Ncw Babylonian Theogony and Hesiod, Kadmos 4, 1965, str. 64-72. Srv. 
Clifford, R.J.: Creation Accounts in the Ancient Near East and in the Bible, The Catholic Biblical Quarterly. 
Monograph Series 26, Washington 1994, str. 94-97. 
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V. kapitola 

Hésiodova vize světa 

Tato kapitola by měla přinést určitý shrnující náhled na sledovanou problematiku. 
Předchozí kapitoly otevřely přinejmenším dvě důležitá hlediska, která se uplatňují při 

hodnocení Hésiodovy 7heogonie. Obecnější z těchto hledisek bych charakterizovala jako 
vztah k časovosti - v dosavadním výkladu naznačený nejprve v kontextu básnického (resp. 
músického) zpřítomňování a dále v kontextu vnitřní časovosti básnického útvaru. 
Konkrétnějším hlediskem je "politický" důraz, který dominuje Hésiodovu ztvárnění pohybu 
strukturace světa. 

Brána dohromady, otvírají tato hlediska důležitou otázku s jakými ambicemi 
přistupuje Hésiodos ke ztvárnění theogonického podání ve smyslu ztvárnění počátkú světa, 
jinými slovy: do jaké míry je Hésiodova 771eogonie skutečně kosmogonií. 

1. Hésiodiiv kosmogonický zájem 

Hodnocení Hésiodova kosmogonického zájmu bývá většinou skeptické. Interpreti 
poukazují na to, že Hésiodos nevěnuje žádnou pozornost prekosmickému stavu a začíná své 
podání bezprostředně stručným představením prvotních božstev, přičemž rychle spěchá 

k líčení první fáze generačního konfliktu. I v celkovém vyznění Theogonie je patrný jeho 
dominantní zájem o současné uspořádání světa. 160 

Nechci s tímto hodnocením ve všech ohledech polemizovat, spíš ho chci přesněji 

rozvést a určit Hésiodův zájem subtilněji. Vyjděme z toho, že Theogonie přináší určitou 

presentaci světov)•ch strukiur. Otázkou pak je nakolik je tato presentace světových struktur 
vedena hlediskem počátku a nakolik hlediskem výsledného stavu. 

Tímto výsledným stavem je, jak bylo výše ukázáno, stabilní struktura světa pod 
suverénní vládou Dia. Pro toto hledisko hovoří samozřejmě ta skutečnost, že Zeus v 
Theogonii průběžně a od samého začátku vystupuje z pozice vládce a je obdařen patřičnými 
epitety (&vo:~, TTo:n'Jp lxz'ÓP(~)ll z-f 8f(~>z') i atributy moci. Tato moc je maximálně přítomná 
v obou mezních bodech celé básně - v prooimiu a v epilogu. Líčení, které probíhá mezi 
prooimiem a epilogem, přitom tuto moc nepřestává akcentovat: jako suverénní vládce je Zeus 
představen nejen pred svými rozhodujícími zápasy, ale i před svým aktuálním narozením. 
Přesto je tento mimočasový akcent určitým způsobem kombinován s časovým rozvrhem. Je tu 
celá generacm struktura, jsou tu TTpócfpOL efoÍ (Theog. 424) a Kronos jako 
8ECw rrpóupov f3o:adfÍic; (Theog. 486). 

Musíme proto zohlednit dvojí: oslavný charakter Theogonie, která představuje Dia 
jako vždy již suverénního vládce, a strukturu, do níž se tato oslava vpisuje, a která pracuje 
s určitými časovými danostmi, nikoli však s průběžnou časovou křivkou. Zmínila jsem, že 
interpretační snaha o smíření těchto postupů pak může mít podobu odkazu na Hésiodův 
umělecký záměr, vepsaný do gradační výstavby textu: "He draws us into the atmosphere of 
Zeus' reign long before it is finaly and securely established; he unfolds it by degrees and 

160 Jako exponenta tohoto hodnocení vybírám U.Holschera: "Nicht wie die Welt entstand sondem wie sic 
eingerichtet ist, beschaftigt den Dichter.", Holscher, U.: Anaximander und die Anfange der Philosophie. 
Hermes 81, 1953,257-277. 385-418 = Gadan1er, H.-G. (cd.): Um die Begriffswelt der Vorsokratiker, Wegc der 
Forschung 9, Dannstadt I %8, 95-176. str. 149. Jeho v)·klad se odvolává na nepůvodnost Hésiodova 
kosmického zájmu v kontrastu s hebrejským. mezopotámsk)·m a egyptským podáním. které vesměs věnuje velký 
prostor popisu .. počátku··: "Nichts davon bei Hesiod. Statt dessen: "Zucrst \\Urde der Abgrund. dann Erdc". Es 
kann keincn deutlichercn Bcwcis gebcn, dass das kosmogonische Denken ihm fremd ist.", t)·ž: Anaximander 
und die Anfángc der Philosophic, str. 150. 
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guides us to the realization of its existence before it is historically achieved." 161 Na základě 
toho co bylo dosud řečeno ale nelze souhlasit s tím, že by Diova suverenita byla odkrývána 
v postupných krocích - naopak, je vždy již zde a každé Diovo vítězství je její plnou 
manifestací. 

Stále se tedy dotýkáme vztahu mezi přítomností v silném slova smyslu a časovou 

strukturou minulost - přítomnost - budoucnost. Básník chce zjevit božskou strukturu světa, 
jinými slovy zpřítomnit ji posluchači. Potřebuje přitom časové kategorie jako prostředky 
sdělení'7 Anebo je tu časové hledisko zásadní v tom smyslu, že presentace skutečnosti není 
možná bez odkazu k vyvstání této skutečnosti, tj. bez odkazu k jejímu počátku? To jsou 
otázky, které jsou určující pro další výklad. 

Začnu připomínkou opakovaného úsilí o vymezení "počátku" básnického sdělení, 

které má podobu četných formulek rrp(';Jroc; a /é( lxpxí]c;, které uvozují básnické sdělení 
v prooimiu a na začátku vlastní theogonie. Jakkoli naléhavé jsou tyto odkazy k "počátku", 
neměly by v nás asi probouzet přehnané naděje ohledně evidentního kosmogonického zájmu. 
Básník se sice ptá co z kosmogonických událostí se stalo nejdříve, ale viděli jsme, že takto 
kladená otázka po prvním členu ve sledu událostí je standardním rétorickým prostředkem 
napomáhajícím strukturaci básnické výpovědi, a jistě i zde plní tuto úlohu. Odkaz k počátku 
se pak objevuje ještě v souvislosti s božskými timai, které "od počátku" přísluší Afrodítě 

(Theog. 203) a Hekatě (Theog. 425), a zdá se, že spíše zde odkazuje k obsahu sdělení, nikoli 
k jeho formální úpravě. 

Jaký zájem o počátky prozrazuje vlastní začátek Hésiodova theogonického líčení? 

Objevují se zde prvotní božské mocnosti, které jsou v tomto kontextu zároveň prvními 
stavebními prvky fysického universa. Přítom je příznačné jakým způsobem jsou uvedeny dvě 
entity, které můžeme považovat za nejzákladnější prvky v procesu strukturace universa, totiž 
země a nebe. Jejich vystání je doprovozeno specifickými charakteristikami, které naznačují 
jejich postavení v rámci světové struktury. Již bylo řečeno, že Gaia je charakterizována (v 
kontrastu s první kosmogonickou entitou, tj. Chaosem, jemuž se budu věnovat vzápětí) jako 
stabilní základ rozvíjejícího se universa. V našem kontextu je teď třeba tuto charakteristiku 
ještě upřesnit. Hésiodovo dvojverší určuje Gaiu takto (Theog. 117-118): 

(Země) !iirokoprsá, to na věky bezpečné pru v.'iecky sídlo, 
pro nesmrtelné, jimž temeno sněžného Olympu patN 

Nacházíme se na začátku theogonického procesu, který se sotva rozběhl, ale přitom již 
poukazuje ke svému finálnímu naplnění, tj. k etablování Olympanů v rámci rozvinutého 
světa. 162 Paralelu k této proleptické charakteristice představuje uvedení Úrana o několik veršů 
dále (Theog. 126-128): 

Země zrodila napřed jí samé podobné nebe
[Írana plného hvězd, kol dokola abyji halil, 
aby blaženým bohtlm by/na věky bezpečným sídlem; 

Také Úranos je již v okamžiku svého vzniku představen s ohledem na svou úlohu být 
bezpečným sídlem (Éóoc; lwcf;aJ.f:c;) pro bohy, kteří se přitom v této chvíli ještě neobjevili na 

161 F.Solmsen: Hesiod and Aeschylus, Comell University Press, New York 1949, str. 53. 
1 6~ Srv. Clay, J. S.: Hesiod ·s Cosmos, Cambridge 2003, str. 1.5: "From tlJe beginning, tl1en, Hesiod alludes to tl1e 
final disposition ofthe cosmos, a disposition that si somehow immanent from ilie outset." 

Tento způsob odkazu na finální dispozici nicméně vzbuzuje nedůvěru u některých komentátorů (srv. 
Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofícld,M.: Předsókratovští filosofové, Praha 2004. str. 51-.52). Verš ll8je vypuštěn 
v někte~·ch citacích, ale je zachován v rukopisech. Jeho autenticitu podporuje \Vest, M.L.: Hesiod. Theogony, 
str. 193-194. 
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scene. Od samého začátku je tedy Hésiodova vize ovládána představou stability a 
bezpečnosti. Zdvojení stabilizujícího prvku- země, nebe- podtrhuje tuto tendenci. 

Druhou stránkou tohoto zdvojení je dvojí lokalizace božských sídel, kdy jednou je za 
sídlo bohů určena země a podruhé nebe. To ovšem nemusí znamenat přímo kontradikci. 
Přesně vzato jsou zde určena tři božská sídla: země, Olympos a nebe. Z těchto variant je 
Olympos tradičním sídlem bohů doloženým i jinde v epice (srv. ll. V, 360; 367; 868). Shodná 
dikce je použita v Odysseii při zdůraznění stabilnosti a zajištěnosti, kterou Olympos poskytuje 
bohům jako "bezpečné sídlo" (Éóos- aacf;aJ..Es, Od. 6, 42). Obecnějším obrazem lokalizace 
bohů je jejich umístění do nebeské sféry. V tomto smyslu, jako obyvatelé nebes, jsou bohové 
definováni v kontrastu s pozemskými bytostmi, tj. lidmi. Tato základní distinkce je 
nejobecnějším vyjádřením polarity božského a lidského a jako taková nachází svůj universální 
výraz v rozlišení nebeské a pozemské sféry v řadě náboženských kultur. Ale jak je vidět, ani 
toto rozlišení nemusí diskvalifikovat zemi jako vhodné útočiště bohů. 163 V konkrétnějším 
smyslu tu lze zemi chápat právě ve vztahu k Olympu (podobně jako v ll. XV, 193), 
v obecnějším smyslu pak jako primární stabilizující prvek, tj. jako první stabilní úroveň 
v jejímž rámci se odehrává veškeré další působení božsk)rch mocností. Na malém prostoru 
v rozmezí několika málo veršů tak nacházíme mnohostranné a tvárné zpodobení myšlenky 
stability. 

Na tom je tedy patrné, že zpodobení první fáze struk1:urace světa není obraz sám pro 
sebe, ale že je již zde orientováno vizí výsledného stavu. 164 Této fázi ovšem předchází ještě 
jedna klíčová kosmogonická událost. Přitahuje snad ona básníkovu pozornost sama o sobě? 
To, co bylo dosud řečeno, již naznačuje odpověď. Touto událostí je vznik Chaosu (Theog. 
116): 

Tak tedy nejdNve vznikl Chaos ... 

V návaznosti na to co bylo řečeno v kapitole věnované problematice chaosu 
připomínám, že chaos je zde výslovně určen jako vznikající entita (yl:Pa '). To je důležitým 
podkladem pro interpretaci podle níž není chaos stavem předcházejícím rozběhnutí 

kosmogonického pohybu, ale již vlastní fází tohoto pohybu. Pokud by tudíž chaos zajímal 
Hésioda jako prvotní stav předcházející strukturaci světa, mohl by být uveden pomocí 
imperfekta od ELvaL, tedy 1ju. Potom by kosmogonický pasus mohl být uveden popisem, který 
lze parafrázovat např. obratem "na počátku byl chaos". V této hypotetické podobě by pak 
hésiodovské podání odpovídalo běžnému úsu tradičních kosmogonických podání, která 
začínají líčením prvotního stavu universa před rozběhnutím kosmognického pohybu. 165 

163 Srv. homérský obraz, v nčmž je zemč spolu s Olympem uvedena jako společná platforma pro působení bohů 
(ll. XV. 193). 
164 Za nepříliš šťastnou považuji fonnulaci, kterou uvádí D. Clay, když pod hlavičkou "teleology without 
purpose·· nabízí své (pod)hodnocení Hésiodova postupu: " ... there are S)111ptoms of a prímitive teleology in the 
Theogony. where we discover thc present cncodcd in the past." Clay, D.: Thc World of Hesiod, in: Athanassakis. 
A.N. (ed.): Essays on Hcsiod I, II. Ramus. Critical Studics in Greek and Roman Litcrature 21, 1, 2, 1992, 131-
155. str. 138. 
165 V rámci širšího kultunúho okruhu se úvodní pasus, obsahující líčení prekosmického sta'u 
v charakteristick)·ch .,negativních" tennínech, výrazně uplatňuje např. v akkadském textu Enúma eliš, v sumero
akkadském textu Založení t..ridu (v českém překladu Marduk stvořitel, viz M)ty staré Mezopotámie. Sumerská, 
akkadská a chetitská liternturn na klínopisn)·ch tabulkách. přel. B. Hruška, L. Matouš, 1. Prosecký, J. Součková. 
Praha 1977) nebo v egyptském podání v tzv. onské kosmogonii. Viz Clifford, R.J.: Creation Accounts in the 
Ancient Near East and in the Bible, The Catholic Biblical Quarterly Monogrnph Series 26, Washington 1994. 
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Ovšem jak specifická povaha hésiodovského chaosu, 166 tak použité sloveso diskvalifikují toto 
vidění. 

Chaos je uveden tvarem slovesa y[yL'fa8aL, tedy yÉL,f:-' 167 Poukazuje se tudíž 
výslovně k jeho vzniku. Použitý čas přitom neodkazuje primárně k minulosti, ale poukazuje 
na status této události 16

R - chaos je vznikající entita, která se určitým způsobem vpisuje do 
struktury světa (- přičemž toto vepsání dále charakterizují zbývající odkazy na chaos v textu 
Theogonie). Jeho objevení bezprostředně odpovídá na otázku po zrození bohů v závěru 
prooimia a zároveť1 jej zařazuje do výčtu ostatních božských mocností, jejichž genealogie se 
od tohoto okamžiku začíná rozbíhat. 

Zde je klíčový bod. Jak souvisí tolik zdůrazt1ované hledisko stability s představou 
vzniku, navezenou užitím slovesa yÍyL'fa8aL'7 

Stejně jako chaos i bohové jsou vzniklí, či přesněji zrození, jak napovídají slovesa 
y'LJ'L'w8aL a TLKTfLI' užívaná v genealogických pasážích. Toto určení je třeba konfrontovat 
s ostatními charakteristikami, které jsou bohům připsány. Tyto charakteristiky vyjadřují 

standardní epitheta, k1erá bohy v Theogonii průběžně provázejí: bohové jsou "nesmrtelní" 
(cťeáva:-oL) a "stále jsoucí" nebo "navěky živí" (aiť:v E-ovrfc;). Na jedné straně tedy zrození, 
na druhe straně jsoucí napořád -jejich božský status v sobě kombinuje dvě představy, a sice 
předsta\u vzniku a představu trvání. Obě se skládají v náhledu na způsob božské existence, 169 

která je uvádí do nezrušitelného vztahu. Uchopení tohoto vztahu je zde dalším příkladem 
komplementárního vidění, které se jako určující ukázalo na předchozích rovinách výkladu. 
Zde je tento božský status esencí kosmogonického sdělení: bohové, kteří vznikají, skládají 
božské stránky světa, a ve výsledku jeho architektonickou strukturu. 

Podívejme se blíže jak jsou tyto dvě představy - představa božského vzniku a 
božského trvání- vzájemně skloubeny. Všechny mocnosti, které se objevují v Theogonii, jsou 
zrozené- to znamená, že jsou (kromě prvotní čtveřice) zplozené svými rodiči, anebo zrozené 
na principu parthenogeneze. U každého člena genealogické řady lze tedy určit jeho původ 
odkazem na jeho předka nebo předky, popř. vystopovat jeho původ až k prvnímu členu 
genealogické linie, tj. ke Gaii nebo k Chaosu. Tato systematizace pantheonu je svébytným 
Hésiodovým přínosem, který ovšem souzní s obecnou představou běžně vyjadřovanou v 
epice, že bozi se rodí a jsou vzájemně svázáni příbuzenskými vztahy. Toto vidění je zřejmé u 
Homéra a prodlužují je homérské hymny. Tento širší okruh tradiční látky nám pro tuto chvíli 
může Yhodně pomoci zorientovat se v chápání božského statutu. 

Bohové se tedy rodí, 170 ale přesto má jejich existence jiný než časový charakter -
nepodléhá růstu, zrání a následnému úpadku tak jako je tomu u lidí. Jako jednoznačně 
defektní ve srovnání s bohy je tato křivka lidského života předvedena v Íliadě (II. XXI, 462-
466): 

166 Srv. rozbor proveden~· v I. kapitole. 
167 Sloveso yíyz,w8o:L tu nahrazuje ncpřítomn)· aoristový kmen slovesa duo:L. Srv. Kalm, Ch.H.: Řecké sloveso 
"b)t" a pojem bytí, in: Rezek, P. (cd.): M)·tus. epos a logos, Pralm 1991.65-87. 
168 Na to. že slovesné časy nevyjadřují primárně časové vztahy. poukazuje Kahn, Ch.H.: Řecké sloveso "b)t" a 
pojem bytí. str. 75: "Rozdíl slovesného kmene odpovídá rozdílu hlediska. z něhož se nazírá na stav či jednání: 
prézentně-imperfektni kmen předstmujc jednání jako durath·ní, jako stav, ktcr)· tivá, anebo jako proces, který se 
rozvíjí v čase; aorist naopak představuje jednání jako non-duratimí buď jako čistý a jednoduchý proces bez 
ohledu na čas ... nebo jako okamžik, v němž je dosaženo cíle ... Perfektum nepředsta\uje proces sám, n)'brž 
současn) stav jako výsledek minulého jednání." 
169 Odkaz na "existenci" by tu nemčl vyvolávat ncpatřičné asociace s modernim chápánim existence. Poukazuje 
spíš na paradoxní způsob. jímž se zde pojí představa setrvalého b)tÍ (dvat) s představou vznikáni (YÍYl't'a8aL). 
Vztal1 mezi (nepodmíněn~·m) bytím a existencí (podmíněnou vznikem) řeší s odkazem na durativní a lokatimí 
aspekt řeckého dz'aL Kahn. Ch.H.: Řecké sloveso ''b)1" a pojem bytí, str. 75 nn. 
170 Bohové se mohou rodit i velmi tč:l.ko, jak dokládá dramatický a velmi dctailni popis zrození Apollóna 
v homérském hymnu (h. Apoll. 91-126). 
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Jistěže ani ~v sám bys ne nazval jednáním moud1ým, 
kdybych s tebou se já chtěl pof)~-kat- pro lidi smrtné, 
ubohé, kteN list um jsou podobn;.· vyrostou sice, 
plní životní sÍ~'>. a jedí plodiny zemské, 
I k l d v• ' I Jl/ a e pa poz Jil ou z1t1 a za 1ynou. 

Naproti tomu božská působnost ve světě se vyznačuje tím, že bůh, který se narodí, je 
okamžitě tím kým je a od samého začátku se plně projevuje v rámci své kompetence. Jako 
výmluvný příklad mohu uvést homérský hymnus na Herma, který zpodobuje Hermovo 
narození a jeho bezprostřední aktivitu, přičemž celé líčení Hermových kousků záměrně staví 
na tomto paradoxu (h. Merc. 17-19): 

Ráno se zrodil a v polední čas hrál na S1'(?ii lyru, 
vder pak ukradl král~V. to stádo Apollónovo, 
l'e čtvrt)~' měsíce den, kdy ho zrodila velebná A1aia. 

Obdobně i Apollón v homérském hymnu manifestuje svou působnost bezprostředně 
po svém narození (h Apoll. 127-132): 

Jakmile te/](~r. Foihe, té nebeské krmějsi požil, 
nestačil pm·Uan ::Jatý tě držet, jak jsi se tt'epal, 
pouta tě p!'estala l'Ózat a pustily konečky l'.(:ecky. 
Potom k bohyním hned tak promluvil Apollón Foihos: 
V loutně a kl'il·ém luku zalíbení své chci míti, 
Diovu nezl'rafnou vúli pak lidem zjevovat věštbou. 

To, že bohové své zralosti nemusí dosahovat, ale vždy už ji mají, má svůj protipól 
v tom, že je tato zralost také nikdy neopouští. Trvalá kvalita božského života nepodléhajícího 
úpadku je tedy podstatným rozlišením, které doplňuje jejich nesmrtelnost, takže bohové jsou 
nejen nesmrtelní (aeáz·aroL), ale i nestárnoucí (ayiÍpoL), v ustálené formulaci pak "nesmrtelní 
a nestárnoucí po všechny dny''. 172 

Důležitost sepětí těchto dvou kvalit, které jsou vlastní božskému životu, se zřetelně 
ukazuje v ošemetných případech, kdy by měla být kvalita lidského života transformována v 
kvalitu božského života. Samo udělení nesmrtelnosti nestačí k získání této kvality, jak 
ukazuje neblahý případ Títhóna, který sice získal nesmrtelnost, ale nikoli věčné mládí, takže 
nakonec zůstal vydán nekončící agónii, jak se dozvídáme z homérského hymnu na Afrodítu 
(h. Ven. 218-238). 

Bohové sami tedy nepodléhají procesům v čase, ale od samého začátku, tj. od svého 
aktuálního zrození, se plně manifestují. Toto je dobře patrné na okruhu olympských božstev, 
k nimž odkazuje bohatý epický materiál, jehož jsem zde částečně využila pro dokreslení 
pozadí v jehož rámci vystupuje hésiodovské podání. 

Vrátíme-li se k Hésiodovi, můžeme tyto charakteristiky nejpříhodněji aplikovat na 
hlavního protagonistu celého líčení, totiž na samotného Dia, který -jak bylo výše řečeno -
v Iheogonii kontinuálně vystupuje z pozice své plné působnosti. U Hésioda ovšem takto 

1 ~ 1 Obdobné přiromáru k listům, tentokrát v kontextu posloupnosti lidských generací, nabízí i II. VI, 146-149. 
172 Srv. Clay, J.S.: Immortal and Agclcss Forever, Classical Journal77, 1981-2, 112-117, str. 112: "While many 
stories are told of the birth and childhood of the gods, none is told of their senescence. The 01ympians reach 
their prime quickly and remain forc\·er fixed in ů1e perfection of maturity. (The specific point of maturity forms 
a principle of differentiation among the Olympians. Thus, Hennes is !11e ctcrnal youth, Apollo, ů1e kouros, ru1d 
Zeus, ů1e father.)" C1ay analyzuje tuto otázku navíc se zřetelem k rozlišení stravy smrtelillků, kteří "jedí plodiny 
zemské''. a božské stravy. tj. ambrozic a nektaru. 
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působí nejen od okamžiku svého narození, ale ještě předtím, než je jeho narození v postupu 
básně výslovně uvedeno. Je tedy i sám akt zrození součástí charakteristické působnosti toho 
kterého božstva? Domnívám se, že odkaz ke zrození boha skutečně specifickým způsobem 
vymezuje jeho povahu a působnost. Odkaz ke zrození znamená odkaz na původ, a to znamená 
začlenění do struktury genealogických vztahů, které s sebou nese implicitní determinaci 
povahy. 

Z religionistického hlediska jde o standardní postup, kdy určení příbuzenských vztahů 
zároveil. určuje rozdělení pravomocí v rámci pantheonu. Jednotlivá božstva tak mohou 
přejímat charakteristické rysy a podílet se na sféře působnosti svého předka. V celku 
Theogonie to platí pro rozdělení božstev do typologických skupin, které je nejlépe patrné 
v pasážích, které podávají katalogický výčet potomků společného předka. To je dobře vidět na 
katalogu Mús (Theog. 77-79), Néreoven (Theog. 240-264) a Ókeanoven (Theog. 346-366), 
stejně jako na výčtu neblahých potomků Noci (Theog. 211-232) a potomků Kétó (Theog. 270-
325). Na obdobném principu pak působí Diovo universální otcovství naznačené v epilogu, 
které definuje jednotlivé složky světa, ztělesněné Diovými potomky, jako aspekty jeho moci -
nejzřetelně to lze asi - kromě již zmíněných Mús- prokázat v případě potomků, které mu daly 
Métis (Athéna) a Themis (Hóry, Eunomié, Diké, Eiréné). 173 

Tento zájem o původ ve sféře pantheonu, jemuž dává Hésiodos jednoznačně 
systematickou podobu, samozřejmě koresponduje s obecným zájmem o původ, který ovládá 
řeckou sociální sféru. Zde je prokázání původu rozhodujícím fak-torem pro identifikaci jedince 
a zárovei1 pro jeho adekvátní začlenění do společenské struktury. Svůj původ tak v sobě každý 
nese jako bytostný znak, takže vykázání původu již samo určuje charakteristické rysy 

v d ' b 174 pre stavovane oso y. 
Pokud je toto vykázání původu aplikováno na bohy, má obdobný efekt: umoži1uje 

rozlišení a vymezení jejich působnosti. Zařazení bohů do genealogických struktur, a spolu s 
tím i do pomyslné časové osy, tedy napomáhá k určení jejich typologie. Pokud budeme 
nástroje pro určení typologie ještě jemněji rozlišovat, můžeme u Hésioda konstatovat 
víceperspektivní strukturaci pantheonu, která pracuje s celou řadou rozlišení: je to v první 
řadě ono pomyslné časové rozlišení - které obecně rozlišuje bohy dřívější a nové, přičemž 
časová struktura jejich působení vystihuje především jejich vzájemné relace, dále konkrétnější 
genealogické rozlišení - které obsažněji vymezuje charakteristické rysy skupin i jednotlivců 
v závislosti na jejich specifickém postavení v genealogické struktuře, a v neposlední řadě i 
rozlišení lokální - které přiděluje každé mocnosti odpovídající místo ve světové struktuře 
právě v závislosti na jejím genealogickém postavení. 

V tomto smyslu jsou tedy i výše zmínění "dřívější bohové" (7TpÓu:poL ewí) 
identifikováni v první řadě podle svých charakteristik - jejich určení je především 

typologické, nikoli časové. 175 Jako takoví mají konstantně i své specifické místo v rámci 
světových struktur, k nimž se obrací druhá část výkladu. 

1 ~ 3 Daly by se samozřejmě vysledovat ještě další korespondence mezi povahou jednotlivých božsk)·ch rodičů a 
jejich potomků, které Hésiodos využívá pro svou systematizaci, a na některých místech na ně i sám v)·s1ovně 
poukazuje. 
174 Stručné i obsáhlé genealogie vystupujících osob proto v epice nejsou samoúčelné, ale podstatn)·m zpúsobem 
dotvářejí situaci, v níž osoby jednají(- po formální stránce tedy náleží do kategorie odboček, o jejichž v)·znrunu 
pro posílení hlavního sdělení pojednávaly předchozí kapitoly). Původ zavazuje a podmiňuje charakter i jednání, 
jak dokládá např. AineiO\ a genealogie v II. XX, 199-241, srv. G1aukovu genealogii v ll. VL 144-211. V širším 
kontextu se pak zájem o původ vztahuje obecně ke všem věcem, které podstatn)·m způsobem zasahují do děje, 
takže vykázání jejich pil\·odu v plné míře odhaluje jejich aktuální působnost. Srv. Schadewaldt, W.: Homérova 
básnická ontologie, in: Rezek, P. (ed.): M)1.us, epos a logos, Praha 1991, 27-47. 
175 Proto se také v)· slovně dozvídáme o bozích, kteří jsou od počátku "staří'' -viz "stařec" Néreus (Theog. 234) 
nebo Graie, .. šedivé od narození" (Theog. 270). 
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Ještě předtím se ale vrátím k otázce z úvodu kapitoly - do jaké míry se Hésiodova 
Theogonie orientuje hlediskem počátku a do jaké míry se orientuje hlediskem výsledného 
stavu, jinými slovy nakolik si všímá vyvstání, a nikoli jen klasifikace, těchto světových 

struktur. Z toho co bylo řečeno o způsobu božské existence ve vztahu k vzniku a trvání je 
zřejmé, že tato hlediska jsou v Theogonii vzájemně propojena. Tím se v T11eogonii otevírá 
komplementární pohled slučující koncept vzniku a trvání, pohled, který je zde osobitým 
výrazem zájmu, který lze v tomto specifickém smyslu označit jako kosmogonickj•.

176 

2. Struktura světa 

Poté, co bylo ukázáno jak se v ll1eogonii snoubí zájem o počátek se zájmem o 
výsledný stav, obracím se nyní k onomu finálnímu tvaru, který Theogonie rýsuje jako vlastní 
podobu světového celku. Tato podoba má jak fyzickou tak normativní stránku. 

Nejprve je plasticky předvedena fyzická tvářnost světa. V hlavních obrysech je fyzická 
podoba světa naznačena již v samém úvodu theogonického líčení (Theog. 116-134), kde jsou 
předvedeny hlavní světové komponenty: 177 jako primární strukturní prvek rozvíjejícího se 
universa je předvedena základní dvojice země - nebe. Země je dále charakterizována 
odkazem na hlubinu Tartaru, 178 která se rozevírá v jejích útrobách, na svém povrchu je pak 
učleněna horami, mořem a proudem Ókeanu. Od samého začátku je tedy patrná základní 
třístupi1ová struktura universa členěného na nebeskou, pozemskou a podsvětní oblast. Vedle 
nebe, země a podsvětí jako základních světových konstituentů je třeba zdůraznit i přítomnost 
jednoho z konkrétnějších limitních prvků ve struktuře universa, kterým je na tomto místě 
Ókeanos. 

Ókeanos je v dalším postupu básně, v pasaz1 věnované Ókeanovně Styx, 
charakt:erizován jako .,řeka tekoucí v kruhu" (Theog. 777), tj. obtékající zemi (Theog. 790-
792): 

devíti \'ÍIY stNbmj'l11i on ovíjí zemi, 
ovfjí !;·irého vodstva hřbet a do moře vtéká; 
desát)í ze s·kály tryská ... 

Dosavadní obraz tedy koresponduje s homérským obrazem třístupňového universa a 
jeho limitním prvkem v podobě Ókeanu. 179 U Hésioda je tato struktura akcentována na 
dalších dvou místech, která uvádějí výčet světových komponentů - za prvé je to pasáž 

176 Na spojitost vznikání a bytí v hésiodovské koncepci poukazuje Phllippson, P.: Genealogie als mythische 
Form, in: Heitsch, E. (ed.): Hesiod, Dannstadt 1966, 651-687, str. 667: "Durch Genealogie, in deren Form sich 
auf der ersten Stufc des griechischen M)thos ein Geschlecht gottlicher Wesenheiten als cine in sich 
zusamenhángende Wclt entfaltct, kommt in das unvergangliche, zeitlose Da-Sein dieses Geschlechtes das 
Moment zeitlich aufeinandeďolgender Entstehungsprocesse hinein, also anscheinend cine Verknupfung von Sein 
mit Werden inncrhalb Zeit." 
177 Na specifikum tohoto řazení, kdy je formování fyzické tvářnosti světa předpokladem, a nikoli důsledkem 
aktivity bohů, poukazuje Kirk., G.S.: The Structure and Aim of the Theogony, str. 91: "In t11e Theogony the 
situation is revcrsed: the cosmos is formed bcfore the gods begin thcir anthropomorphic quarrels, as a necessary 
setting for them. This is an important and deliberate adjustment, in a rationalistic sense, of the tradition, and o ne 
which both foreshadows and facilitates thc rational and abstract character of Greck physical ů10ught." Materiál 
ke srovnáni posk)tuje zejména blízkov)·chodní tradice. konkrétně epos Enúma eliš, jak jsem v této souvislosti 
~ukazO\·ala již v:}"še. 
:s Zde v nepersonifikované podobě a v plurálu: Táprapa r' Ť/(.(JÓfvra. Srv. Clay, J.S.: Hesiod's Cosmos, str. 15 

- 16. 
179 Vedle již uváděného místa z Íliady, které naznačuje homérské členění universa (ll. XV, 189-193), je 
přihodn~·m příkladem i zpodobení universa na AchilleoYě štítu (ll. XVI ll, 4 78-608). 
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Títánomachie, která do tohoto výčtu zahrnuje nejprve: moře, zemi, nebe, Olymp 180 a Tartaros 
(Theog. 678-680), a posléze: zemi, Ókeanos, moře, nebe a Chaos (Theog. 695-700). Analýze 
podsvětních oblastí, na něž se jednou odkazuje pod označením Tartaros a jednou pod 
označením Chaos, se věnovala první kapitola. Na tomto místě je důležité, že prvky země, 
nebe a podsvětí, doplněné prvkem Ókeanu, tvoří základ světové struktury. To potvrzuje i 
druhá pasáž, která uvádí obdobný výčet světových komponentů, a sice pasáž Tyfónomachie. 
Těmito komponenty jsou: země, nebe, moře, Ókeanos a Tartaros (Theog. 839-841), v paralele 
o několik veršů dále pak: země, nebe, moře, Hádés I Tartaros (Theog. 847-851). 

Bylo by samozřejmě možno zároveň analyzovat jak se v tomto členění na základní 
světové masy začíná rýsovat rozlišení akvatického, zemského, případně i vzdušného prvku, 
které je základem pozdější živlové nauky, která postupným vývojem těchto představ dospívá 
ke koncepci čtyř základních elementů, z nichž se skládá svět, 181 ale v tomto okamžiku chci 
zůstat u základního členění na tři světové úrovně - nebe, zemi a podsvětí. 

Tento základní rozvrh je u Hésioda dále specifikován. Dozvídáme se, že světová 
stavba je symetrická, neboť nebeská sféra je od země vzdálena stejně jako podsvětní oblasti. 
Hésiodos tuto kosmickou vzdálenost navíc jasně vyměřuje (Theog. 722-725): 

Devět nocí a de1•ět dni by kovadlo z bronzu 
padalo z nebe a desátého by dosáhlo :::emě; 
devět nocí a dní by i padalo komdlo z bronzu 

I · .1 ' 'h b ·r b 1 18 
1 

::: povrc m zeme a uesate o ~· v 1 art aru ~~to. -

Je žádoucí vyvarovat se tendence promítat tento rozvrh do přísně kruhové struktury 
hésiodovského universa, neboť k tomu neposkytuje text dobrou oporu. Obraz Úrana, halícího 
Gaiu "kol dokola" (Theog. 127), by mohl navozovat představu nebeské hemisféry, ale popis 
podsvětních oblastí nijak nanaznačuje, že by zde měl vládnout nějaký přesnější tvar. 183 

Důležitý je zde důraz na symetrické a vyvážené rozvrstvení. 
Další upřesněni týkající se fyzické stavby světa jsou koncentrována v obsáhlé pasáži 

Tartarografie, která je v tomto smyslu významným příspěvkem k Hésiodově kosmografii. 
Důležitým upřesněním jsou zde zejména četná ztvárnění fyzických pout universa. Jedním 
z nejzákladnějších prvků je v tomto ohledu motiv fyzické podpory nebes, pro nějž Hésiodos 
volí obraz Atlanta nesoucího vlastním rukama oblohu. 184 

Vedle tohoto motivu, který je sdíleným prvkem řady náboženských kultur, využívá 
Hésiodos motiv "zdrojů a konců" (mJYaL KaÍ rrEÍpara) základních světových oblastí. Tyto 

180 Olymp tu ovšem nefiguruje jako samostatný komponent, ale spíš jako specifikace buď nebeského nebo 
zemského pn·ku. 
181 Podrobný v)·klad podává Kahn.., Ch.H.: Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, New York 1960. 
str. 13-+ nn. Kahn analyzuje krystalizaci konceptu země, vody, vzduchu a ohně (a následně konceptu abstraktnich 
kvalit teplé. vlhké. studené a suché), odvozeného jednak z představy světO\)·ch okrsků země a moře (v případě 
elementu země a vody). a jednak z významových asociací tcmúnů lx~p a aie~p (v případě elementu vzduchu a 
olmě). 
18~ Srv. homérský obraz Tartaru v ll. VIII, 13-16, který uvádí shodnou vzálenost mezi nebem a zenú na jedné 
straně a Hádem a Tartarem na druhé straně, včetně shodn)·ch mothů brány a prahu. 
183 Srv. umírněn)· náčrt. kter)· ke zpodobení hésiodovského universa nabízí Clay, D.: The World ofHesiod, str. 
145. 
184 Atlás je v TI1eogonii umístěn jak do Tartaru. poblíž "domu Noci" (Theog. 7-+6-747), tak na "konec země" 
(rrEÍpaaLP f.l' yaÍTJ.;), poblíž Hesperidek (Thcog. 517-520), což je nústo "za Ókeanem"(írfpTJv 'OKEavow). "na 
prahu noci" (caxaníj rrp(J;; ''unix;) (Theog. 274-275). Nesrovnalosti v topografii tu příznačně plynou 
z možnosti flexibilně vyjadřovat myšlenku limitní sféry. K otázce postavení Atlanta viz Pellikaan-Engel. M.E.: 
Hesiod and Pam1enides. A New View on their Cosmologies and on Pannenides Procm, Amsterdam 197-+, str. 31 
nn .. sn·. Northrup, M.D.: Tartarus Rcvisited: A Reconsideration of Theogony 711-819, Wiener Studien N.F. 13, 
1979,22-36, str. 30 n .. Stokcs, M.C.: Hcsiodic and Milcsian Cosmogonies I, Phronesis 7, 1962, 1-37, str. 16 nn. 
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"zdroje a konce" jsou zmíněny ve dvou paralelních vstupech v pasáži Tartarografie (Theog. 
736-739 a 807-810): 

Tam jsou Tartaru potenmělého i mrákotné země, 
tam jsou i mole nedotčeného i hvězdného nebe, 
po poládku těch živlú i zdroje i konce, 
::asm1d"ilé a ::tuchlé, jichž bohové sami se hrozí. 

Důraz na zakotvenost fyzického universa, kierý prozrazují tyto pasaze, je posílen 
dalšími odkazy na stabilizující prvky, které se koncentrují v oblasti Tartaru (Theog. 726-732): 

Ten je obehnán ohradou z bronzu a dokola trojmo 
kol jeho ústíje ro::lita noc, ale seshora nad ním 
tkvějí koleny ::emě i nedotčeného mole. 
Tam ted_v ho::i Títánm•é jsou v mrákotném stínu 
shJ•ti z úmyslu Dia, dle vúle vladw~e mračen, 
na místě nnětraném, až na kraji olbNmí země. 
f~"~:jítjimnení možno, tam zasadil bronzové dn!le 
Poseidáón a ::edje obmyká po obou stranách. 

K názorným obrazům ohrady, zdi a dveří, které zde mají specifickou hraniční úlohu, 
lze připočíst následný odkaz na práh, jehož kořeny (pí( fXL) upomínají na zde uvedené kořeny 
samotné země (Theog. 811-813): 

Tam je i tlpyth·á hrána a bronzový práh, kter;í z piídy 
vyrostl sám; v ní nehynoucími koleny drži 
bez poJmutí ... 

Motiv kořenů je opět názorným příkladem stabilizace universa, která zde má jak se 
zdá autonomní charakter (ailroqmTíc; ). 1

g
5 Tato stabilizace má přitom dva aspekty - jednak 

aspekt fyzické stability, navezené konkrétním ztvárněním fyzických pout universa, a jednak 
aspekt stability řádu, navezené důsledným vymezením jednotlivých oblastí universa. 

Pozornost věnovaná právě podsvětním oblastem proto má své opodstatnění. V těchto 
oblastech jsou soustředěny mocnosti, které představují určitou ohrožující stránku světa, a 
jejichž zvládnutí je základem kontinuální stability celku. Toto zvládnutí se děje přesným 
vymezením a limitováním těchto mocností. Proto jsou v těchto oblastech umístěni především 
Títánové, a zcela konsekventně i jejich hlídači Hekatoncheirové. Dva vzájemně si 
odpovídající obrazy uvězněných Títánů, plné odkazů na konkrétní hraniční prvky, zcela 
zřetelně ukazují, jaký důraz je věnován jejich izolaci, a tedy eliminaci jejich destabilizujícího 
potenciálu. 

Hraniční postavení těchto mocností je dáno především tím co ztělesňují, a tím je určitý 
protipól uspořádaného světa, jinými slovy určitý anti-kosmos186 vůči kosmu. Tento protipól 
přitom není ze světa vytěsněn, ale je do něj integrován jako jeho vlastní hranice. 

Kosmografický pasus Tartarografie předvádí řadu mocností, které jsou takovýmito 
hraničními entitami. Jejich lokalizace v rámci Tartaru je vedena záměrem určit jejich místo 
v celku světa - což je v celkovém vyznění provedeno důsledně, a to i přes vágní prostorové 
určení dílčích častí Tartaru a jejich obyvatel, opakovaně uváděné nezřetelným "tam" 

185 Vedle této odvozeniny je tvar slovesa rjJÍI(J použit právě ve spojitosti s kořeny země v předchozí ukázce. 
186 Tento tennín volí J.S.Clay v souvislosti s rodem monstrózních entit- k této problematice přejdu vzápětí. Srv. 
Clay, J.S.: The Gencration ofMonsters in Hesiod, Classical Philology 88, 1993, 105-116. 
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(fvea ). 187 V tomto smyslu je Tartarografie uceleným obrazem, který napomáhá pochopení 
světové struktury v její komplexnosti právě tím, že předvádí limitní a11fi-kosmickou složku 
světa v její vztaženosti ke kosmickému celku. 188 

Podobně důsledné členění, které zde lheogonie předvádí v topografickým termínech, 
je patrné i případě genealogického rozlišování. Již bylo naznačeno, že genealogická 
strukturace pantheonu je výrazem struktrurace universa, a že při svém postupu využívá 
shodný princip poukazu na mezní a ohrožující mocnosti, který dovoluje odhalit výslednou 
tvářnost světa kontrastním způsobem. Obraťme se teď k tomuto způsobu ztvárnění. 

Při bližším prozkoumání se genealogická struktura Theogonie ukazuje jako 
smysluplně propracovaná. Ze čtyř prvotních mocností, které stojí na začátku Theogonie, se 
pouze dvě angažují v bohaté genealogické produkci, která následuje - Chaos a Gaia 
(nepočítáme-li příspěvek Tartaru ke zrození Tyfóna). Podstatné je, že genealogické linie 
Chaosu a Gaii zůstávají důsledně oddělené. 

Linie Chaosu je početně chudší a podstatně méně diferencovaná. Po úvodním rozlišení 
Noci, Erebu, Aithéru a Dne (Theog. J 23-125) jednoduše pokračuje dvojím katalogovým 
výčtem, uvádějícím nejprve neblahé potomky Noci (Theog. 211-225): 

Z noci se narodil bezcitný Osud i Morana černá, 
ona pm·ila Smrt i ,~])(Íilek a Sml celé plémě, 
bohyně temná Noc, jež rodila, aniž s k)'m .~pa/a; 
Pomluvu potom i kornwtnou Bídu a He,\peridky, 
které o jablka se starají, krásná a zlatá, 
za slavnjm (Jkeanem, i o stromy, nesoucí plody; 

., k ' ~ ,r · Lf ., d • 189 pm•1 a ta e 11-'JOllJ' a morany nem1 osr ne, · 

bohyně, které stíhají Míchy i lidí, i bohu, 
a 51'1U ukrutnj• hněv ony neodkládají nikdy, 
dokud odplaty zlé se nedočká ten, kte1}í zhle.m. 
Zrodila čemá Noc i Nemesidu, tu metlu 
na .)yny smrti, a pm·ila po ní i Salbu a Lásku, 
Starobu žaluplnou a Eridu tl'!'dého srdce. 

a pokračujícím následným výčtem potomků Eris (Theog. 226-232): 

Avšak protil'llá Eris zas povila Náma/111 trudnou, 
nepaměť Léthu a Hlad i Bolesti tonoucí v slzách, 
ano i Plltky a Bitl~V a Vraždy a Rubání mužzl, 
Rzlznice, Obelhávání a mezi stranami Hádky, 
Nezákonnost i Zaslepenost, ten pár sobě věrných; 
PNsahu k tomu - ta pozemHany nejvice trestá, 
kdykoli někdo by o vlastní újmě pNsahal/a'ivě. 

187 Pokusy o přesnější topografii Tartaru nicméně byly podnikány, viz např. Northrup, M.D.: Tartarus Revisited: 
A Reconsidemtion ofTheogony 711-819, Wiener Studien 13, 1979,22-36. Vágní stratifikaci samotného Tartaru 
je přitom třeba chápat jako přiměřený v)Taz toho, že ve sféře Tartaru končí oblast artikulovaného sv čta. 
188 Srv. hodnocení Tartarografie, které podává Northrup, MD.: Tartarus Revisited: A Reconsideration of 
Theogony 711-919, str. 35-36: ''It emerges as an artfully composed set-piece: Hesiod's equivalent ofHomer's 
Shield of Achilles ... 1l1e contents of the "descriptio Tartari" accurately reflect Hesiod's dualistic conception of 
the worlďs divinity and physical structure as it has been presentcd to us in earlier portions ofthe poem". 
189 Nováková ve svém překladu vypouští verše 218-219, které mají paralelu v Theog. 905-906. Westova edice na 
tomto místě také připouští interpolaci z TI1eog. 905-906. 
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Tyto strohé výčty si nicméně zaslouží pozornost, neboť zde nefigurují jako marginální 
personifikace určitých abstrakt, ale mají důležitou úlohu v celkovém rozvrhu fl1eogonie. 
Mocnosti zde uvedené jsou trvalými součástmi světa, jejichž negativní moc nelze nikdy zcela 
vytěsnit (Smrt, Staroba ... ), neboť tvoří nezrušitelný destruktivní proti pól konstruktivních 
světov)·ch tendencí. 190 Tato jejich vlastnost dobře vyvstane v porovnání s konstruktivními 
tendencemi, které rýsuje pasáž, kterou bychom v tomto smyslu mohli označit za přímou 
protiváhu tohoto výčtu, a sice pasáž epilogu uvádějící kontrastní v)'čet příznivých aspektů 
Diovy vlády (Theog. 886 nn). Proti Nezákonnosti (11um'OfÚT7) tak stojí Diova Zákonnost 
(EuliO,ULTJ ), proti rozmanitým konfliktním tendencím (Půtky, Bitvy, Vraždy, Rubání mužů, 
Různice, Obelhávání, Hádky) stojí Diova Spravedlnost a Mír, proti Léthé stojí Mnémosyné. 

Přitom se nedá říci, že by působnost těchto neblahých mocností byla jednoznačně 
nežádoucí, naopak, právě zařazení takových mocností jako Šalba ('Arrán7), Přísaha ("OpKoc;) 
nebo Sny ('Ol'fÍpOL), které mají přiznanou úlohu ve světovém rozvrhu- první z nich upomíná 
na prostředky Diova nástupu na trůn, 191 druhá je jedním z nástrojů konsolidace jeho moci, 192 

třetí je jedním z komunikačních prostředků mezi bohy a lidmi 193 
- dosvědčuje jak nezrušitelná 

je působnost všech těchto "negativních" tendencí v samém srdci světa. Podobným směrem 
může poukazovat motiv odplaty (Ko:Kiw orrw) zmíněný ve verši 222, stejně jako dvojí 
postavení Moir jak ve výčtu potomků Noci (Theog. 217) tak ve výčtu Diových potomků 
(Theog 904 ). 

Genealogická linie Chaosu tedy podstatným způsobem vyvažuje hlavní genealogickou 
linii Gaii. Linie Gaii je nepoměrně členitější a tvoří vlastní jádro Theogonie v tom smyslu, že 
její representanti skládají dohromady mnohotvárný celek světa, který můžeme označit jako 
kosmos. Členění genealogické linie Gaii již naznačily předchozí kapitoly, takže zde pouze 
shrnu, že toto členění probíhá v několika úrovních, na nichž dochází k postupné diferenciaci 
světa - od fyzické diferenciace na prvních úrovních se dostáváme ke generační diferenciaci 
pantheonu, která uvádí na scénu Títány, Olympany a potomky Olympanů, přičemž vzájemné 
vztahy mezi těmito božstvy jsou výrazem dynamické struktury rozvíjejícího se světa. 194 

V rámci tohoto rozvrstvení je opět patrná silná snaha postihnout stabilizační prvky 
světového uspořádání. Motiv vzrůstající stabilizace světa, jehož výrazem je nástupnický 
mýtus, přitom není předveden jednostranně, ale- jak jsme viděli - v souladu s Hésiodovým 
antitetickým viděním je předveden s ohledem na možné ohrožení této stability, takže výsledný 
obraz je kompletní teprve díky tomuto sloučení pohledů, které registrují jak stabilizaci světa 
pod Diovou vládou tak její možné ohrožení. 

Jako jeden z ohrožujících prvků byl v předchozím výkladu uveden rod monstrózních 
entit. Z hlediska bezprostředního ohrožení Dia jsou monstra méně významná, a dosavadní 
výklad je také uváděl až na konci ohrožujícího spektra. V tomto okamžiku se ovšem jejich 
potenciální ohrožující moc vhodně kryje s jejich postavením v genealogické struktuře, takže 
nyní se chci ještě jednou věnovat tomuto rodu z hlediska jeho genealogického zařazení. 

Monstrózní entity jsou zařazeny do genealogické linie Ponta, která představuje 

samostatnou odnož linie Gaii. Linie Gaia - Pontos je tedy paralelní vůči nejplodnější linii 
Gaia - Úranos. Obě linie se i částečně kříží, na rozdíl od striktně oddělené linie Chaosu. 

190 Na souběžné působnosti mocností Erós a Eris to dokládá Clay, J.S.: Hesioďs Cosmos, str. 19: "We can now 
detect more clearly the operation of two cosmic forces, Eros. which brings things togetl1er. and Eris, who forces 
them apart ... Thc two forccs. inscparable and intcrtwined, make cosmogony possible, but ů1ey also continually 
destabilize ů1e process. ·· 
191 V~·slomě to platí pro eliminaci případné další nástupnické hrozby- viz Thcog. 889. 
192 Srv. pozn. 146. 
193 Srv. odkaz na sen jako Diova posla ve II. kapitole. 
194 Tento postup shrnuje Clay. JS.: Hcsioďs Cosmos. str. 21: "After ů1e primordial principlcs (Gaía, Uranus, 
etc.). ilie cosmos takes on its rccognizable configurdtion in the generation of ů1e Titans; but only in ilic following 
generation. that of the Olympians. docs it acquire its pennancnt organization under ů1c rule of Zeus." 
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V textu lheogonie je Pontova linie zařazena bezprostředně za výčet potomků Noci. Její 
členění je řešeno tak, že v jednom ohledu pokračuje v představování destruktivních mocností, 
ale v druhém ohledu navozuje jeho přesný protípól: 

Příznivou stránku potomků Ponta representuje Néreus, a odvozeně i jeho potomstvo, 
tj. Néreovny (Theog. 233-236): 

Nérea pravdomluvného, co nezná lži, zplodil Pontos, 
svoje nejmlad~í dítě; leč lidé mu Nkaji staiec, 
neboťje neomylný a vlídný a nezapominá 
na lád a právo -jen úmysly čestné a laskavé chová; 

Vedle jíž uvedeného epilogu představuje i tato pasáž bezprostřední kontrast vůči 
předcházejícímu výčtu "negativních" mocností. Oproti svárlivým a násilnickým tendencím 
těchto mocností je tu opět důraz na právo i vlídnost (o!Jó(: 8Ef1WT"Éúw !..r]8EnxL, 
aA.!..a OLKtXLO: KO:L l)rrw óríw OLOE!'), stejně tak i na pravdivost (posílený trojím odkazem: 

, "' ;;: , , 1 e , , ) 195 O:'f'EUul)(, 0:/1.1) 1](, Vl)flEpT"I]r; . 

Vedle této pozitivní stránky, a v přímém kontrastu k ní, uvádí Pontova linie 
avizovanou skupinu monstrózních entit, k1eré jsou řazeny jako potomci Forkya a Kétó 
(Theog. 270-336). Do jejich výčtu patří: Graie, Gorgony, Pégasos, Chrýsáór, Géryonés, 
Echídna, Orthos, Kerberos, Hydra, Chímaíra, Sfinga, Nemejský lev a had hlídající zlatá 
jablka. Jen někteří z tohoto výčtu jsou nesmrtelní - ti tvoří uzavřenou endogamní skupinu, 
která se dále neangažuje ve světovém rozvrhu a je odkázána do periferních světových oblastí. 

Druhou podskupinu tvoří smrtelní tvorové. Z nich zvláštní postavení připadá Medúse, 
která prostředkuje kontakt s olympským světem skrze svůj vztah s Poseídónem a následně 
skrze své potomky Pégasa a Chrýsáóra, kteří jsou, ve větší čí menší míře, integrování do 
olympského rozvrhu (první vozí Diovi hromy a blesky, Theog. 285-286; druhý uzavře svazek 
s Ókeanovnou, ale zároveň je otcem monstrózního Géryonéa, Theog. 287-288). Zbývající 
tvorové vesměs pronikají do světa jako ohrožující stvůry, a jako takoví jsou zabití 
v hrdinských soubojích, jejichž hlavním protagonistou je Héraklés. 196 Jejich ohrožující moc je 
tedy odstaněna definitivně. 

Společným znakem všech těchto entit je určitá abnormalita a vymykání se standardům, 
jak je to po fyzické stránce zřejmé z jejich hybridního ustrojení. Tato abnormalita je také 
závažným rysem, pro herý jsou integrováni do celku 77wogonie. Nejsou tedy dosazení pouze 
pro úplnost -jako tradiční látka - ale proto, aby skrze jejich příklad kontrastním způsobem 
vyvstala povaha světového uspořádání. Jako representanti destruhivních sil poukazují ke 
konstruhivnímu uspořádání světa jako ke svému protipólu. V tom odpovídají "negativnímu" 
potomstvu Noci. Podobně je také řešen jejich vztah k uspořádanému světu - i když zde 
převažuje důraz na jejich periferní postavení: někteří z nich jsou ze světa přímo odstraněni, 
zbývající jsou alespoň odsunuti do oblastí, z nichž nezasahují do světového dění. 

Z hlediska celkového rozvrhu se tedy jednoznačně rýsuje struktura, jejíž kostru tvoří 
mocnosti zařazené v genealogické linii Gaia - Úranos, která postupným rozvrstvováním 
spěje k maximální artikulaci světa pod patronací Olympanů. Zásadní protipól vůči této 
tendenci představují mocnosti zařazené v linii Chaosu a částečně i mocnosti zařazené v linii 
Gaia- Potos (herá svou integrací maligních i benigních faktorů vytváří určitý mikrokosmos). 

195 Charakteristika Nérea - vyzdvihující jeho neomylnost, vlídnost a důraz na právo - odpovídá popisu soudní 
činnosti kráJe pod patronací Dia v Theog. 85-90. K této otázce viz II. kapitolu. 
196 Spojitost rodu hrdinů s rodem monster v celkovém plánu Theogonie rozebírá Clay, J.S.: Hesioďs Cosmos, 
str. 150-17-1- (7. kapitola: Hybrids). 
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Dohromady skládají tyto linie členitý celek s důsledně vymezenou centrální (olympskou) a 
limitní (periferní) oblastí. 197 

Svět, který rýsuje Hésiodova Theogonie, tedy skutečně odpovídá určité vizi. Tato vize 
je systematická, jednotná, a v básnickém vyjádření důsledně propracovaná. Jejím nosným 
prvkem je schopnost komplementárního vidění, která v první řadě umožňuje postihnout trvalý 
ráz božských struktur světa ve vztahu ke vznikání, v druhé řadě pak diktuje ztvárnění světové 
stability ve vztahu k ohrožujícím tendencím. 

Toto ztvárnění je příznačně mnohovrstevné: na fyzické úrovni má podobu četných 
odkazů na konkrétní stabilizující prvky, tj. fyzická pouta universa. Tato pouta, a s nimi i celá 
fyzická stratifikace universa, přitom odpovídají normativnímu hledisku, tj. hledisku stability 
řádu. Na této úrovni je opět určující vztah mezi stabilitou a destabilitou. Tento vztah je 
ztvárněn jednak generačním konfliktem - který proti Olympanům staví Títány, a jednak 
genealogickým výčtem - který proti Olympanům a jejich uspořádanému světu staví 
destruh.1ivní mocnosti z opačného konce genealogického spektra. 

Stabilizující a destabilizující tendence jsou přitom k sobě vztaženy, a to nejen v tom 
smyslu, že ohrožující sféra je trvalou limitní oblastí uspořádaného světa, ale i v tom smyslu, 
že určité mocnosti z tohoto temného konce spektra, kde se stýká kosmos a anti-kosmos, trvale 
působí v samotném srdci světa. 

1~ • 
Vztah mezi linií Urana a Ponta v)·stižně charakterizuje Clay, J.S.: Hesiod's Cosmos, str. 21: "The 

tJw't owrfJ(X<; i:áwt' ("gods. givers of good things"), who distribute and choose wealth and honours and as 
Olympians are ultimately responsible for the disposition of our cosmos ... , are the descentants of Uranus and 
Gaia, the Ouraniones, as Hesiod calls them. The Pontids, on the other hand, descendants of Gaia and Pontos, can 
be considered a clan at a somewhat tangential angle to the line of cosmic progress, anti-gods who, if left to 
themselves, would generate a cosmos antithctical to the one over which Zeus reigns. Of course, thls does not 
happen: through intermarriage, the Pontids are rapidly integrated into the Ouranid clan. Nevertheless, with the 
incestuous, interbred, and ultirnately sterile tribe of monsters, Hesiod gives us a glimpse of what such an anti
cosmos might be. '' 
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VI. kapitola 

Komparace: Fénické dějiny Filóna z Byblu 

Kapitola, kterou nyní otvírám, je v jistém smyslu krokem zpět - neboť se vrací 
k motivu nástupnictví, kterému se věnovala čtvrtá kapitola- a v jistém smyslu krokem mimo 
- neboť vybočuje z bezprostředního kontextu Hésiodovy Theogonie a obrací se k podání, 
které je Theogonii v mnohém vzdáleno. Jaký je tedy motiv pro zařazení této kapitoly0 

K Hésiodově Theogonii lze bezpochyby nalézt velmi široký okruh podání, která 
rozvíjejí spřízněné motivy - na některá z nich již poukázal závěr čtvrté kapitoly - a jedním 
z takových podání jsou i Fénické d~jiny Filóna z Byblu. Záměrem předkládaného srovnání je 
zdůraznění specifických rysů Hésiodovy Theogonie, které může dobře vyvstat právě 
v konfrontační perspektivě. lheogonii byl v dosavadním výkladu připsán poměrně vysoký 
kredit jako jednotnému a vysoce propracovanému celku, který předvádí strukturaci universa 
promyšleným a sofistikovaným způsobem. Domnívám se, že fungování tohoto způsobu 
sdělení bude ještě více patrný, když jej porovnáme se způsobem jakým je zpracováno 
obdobné sdělení v alternativní tradici. 

Nechci ovšem hésiodovské a filónské podání porovnávat jako celek - ve všech 
nuancích, včetně kompozičních a uměleckých, to není dost dobře možné už vzhledem 
k rozdílné dochovanosti textu. Pro toto srovnání volím určitý úsek, v němž obě podání 
zpracovávají shodný motiv, a sice motiv generačního nástupnictví, kdy je narativní formou 
předveden jeden z aspektů strukturace světa. Obě podání vykazují v tomto ohledu určité 
společné rysy, jak pokud jde o využití charakteristických prvků spojených s tímto motivem, 
tak pokud jde protagonisty, kteří zde v generační posloupnosti vystupují. Předkládaný výklad 
se zaměří zejména na tyto obsahové danosti. 

Inspirací k tomuto srovnání je nárok, který vznáší filónský text: sám Filón totiž 
navozuje konfrontační perspektivu, když své podání svébytným způsobem vymezuje právě 
vůči Hésiodovi. Tohoto sebevymezení chci využít a přejít od něj ke komplexnějšímu 
pohledu, který by sledoval vzájemné postavení obou tradic. Ve výsledku pak lze eliminovat 
předpoklad jednostranného působení buď starších fénických tradic na Hésioda (což 
předpokládá Filón), nebo hésiodovské tradice na Filóna (což by znevážilo přítomnost prvků 
staré i nové fénické tradice u Filóna). Přiměřenější proto bude sledovat jak se u obou autorů 
prolínají prvky tradice s osobitým autorským přístupem. 

V našem případě tak lze na konkrétním příkladu sledovat transformace sdílených 
motivů a porovnáním úlohy těchto motivů v jednotlivých podáních se pak dobrat i 
transformace autorského záměru. 

Rozsah zkoumaného materiálu je u Hésioda již dán předchozím výkladem, u Filóna 
jde o materiál v rozsahu FGrH 809: 14- 812: 29. 19 Je třeba vzít v úvahu, že Filónův nárok 
na autenticitu ve vztahu ke starému fénickému podání navíc přivádí do hry i ugaritskou 
tradici. 199 V zájmu sevřenosti výkladu se nechci věnovat ugaritské tradici jako samostatné 
problematice, ale bude nutno na ni na příslušných místech poukázat - okruhem, který je 
podkladem k těmto odkazům je tzv. Baalův cyklus v rozsahu KTU 1.1 - 1.6.200 

198 Te:-..1. h.ierý uvádí Jacoby, F.: Die Fragmente der Grieclúschen Historiker, Leiden 1958, přebírá Baumgarten. 
A I.: The Phoenician History of Philo of Byblos, Lei den 1 981 a doplňuje jej anglick)•m překladem jakož i 
obsáhl\m komentářem. 
199 Pří~tup k ugaritské tradici umožněný v)·zkumy prováděn)·mi ve 30. letech núnulého století byl zlomový jak 
pro hodnocení Filóna. tak pro hodnocení celé blízkovýchodní a současně i řecké tradice, kde otevřel možnost 
vyjasnění určit)·ch prYků a jejich zasazení do širšího konte:-..iu. 
=oo S ohledem na možnou diversitu řazení ugaritského materiálu podot)kám, že se v odkazech přidržuji 
Wyattova překladu: Wyatt. N.: Religious Texts from Ugarit. The Words of Ilimilku and His Colleagues, 
Sheffield 1998 podle podle rdzení KTU" = M.Dietrich, O.Lorctz. JSamnart.ín: The Cuneinform Alphabetic Texts 
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I tak zahrnuje vymezený okruh zkoumání poměrně velké rozpětí. Jednotlivá podání 
jsou si značně vzdálena nejen časovým vymezením, ale i celkovým charakterem. U každého 
z nich je nadto třeba předpokládat vlastní tradiční historicko-náboženské zázemí, takže sama 
tato podání jsou v dochované podobě výsledkem určité krystalizace, která může být 
předmětem adekvátního zkoumání. To jsme viděli u Hésioda, nyní se obraťme 
k charakteristice Fénických dějin Filóna z Byblu. 

1. Fénické d~jiny Filóna z Byblu 

Fenické d~jiny Filóna z Byblu jsou pro nás přístupné jako fragmenty zachované u 
Eusebia v Praeparatio E\'angelica. Jde tedy o text odlišné kvality než je Hésiodova 
Theogonie- vyjma kosmogonické pasáže, která využívá techniku básnického paralelismu, je 
Filónův text je zachován v próze, v podobě obsáhlých citací proložených Eusebiovým 
komentářem. Z tohoto důvodu se zaměřím hlavně na jeho obsahovou stránku, méně na jeho 
formální podobu. 

Ambice Filónova textu jsou výslovně dané: tento text se presentuje jako řecký překlad 
starobylého fénického podání, jež mělo být originální verzí a předobrazem pozdějšího 
řeckého (v našem kontextu tedy hésiodovského) zpracování daného tématu. Tento nárok je 
třeba kriticky přehodnotit. 

Filónské podání vystupuje s nárokem na autentiCitu podepřenou osobností 
Sanchunjatona, autority, která by toto podání časově určovala dobou "před trójskou válkou" 
(FGrH 803: 19). Na tomto určení se shodují starověké autority (Porfyrios, Eusebios, Suidas) a 
přijímají je i někteří z moderních autorů (např. U.Hblscher), ačkoli ze strany jiných 
komentátorů je pozdní datace naopak vystavena námitkám. 20

I Skrze postavu Sanchunjatona se 
v otázce datace dotýkáme dvojího aspektu: jednak časového zařazení této postavy samotné 
(které Ye výsledném efektu může být marginální), jednak časového zařazení materiálu, který 
má presentovat (což je aspekt bezpochyby klíčový). Lze jej také přeformulovat do otázky 
jednotnosti či různorodosti Filónových zdrojů. 

Zdůraznění starobylosti ze strany helenistických autorů je v každém případě třeba 
chápat jako záměrné a odpovídající dobovým kánonům: podle filónské tradice čerpal 

Sanchunjaton z posvátných spisů Taauta, identifikovaného - na základě funkční a 
charakterové spřízněnosti - s egyptským Thothem a řeckým Hermem (HGrH 804: 22-26).202 

Kořeny· předkládaného podání by tak sahaly k Taautovi jakožto první a nezpochybnitelné 
autoritě, přičemž zpod nánosu pozdějších desinterpretací by toto původní, pravdivé podání 
bylo zachráněno kritickou interpretační prací Sanchunjatona, a následně, po dalším překrytí 
chybnou alegorizací a mytickým zabarvením, znovu v čisté podobě předvedeno Filónovým 
~ kl d 2(j3 pre a em. 

Bezvýhradné přijetí tohoto nároku na starobylost je ovšem diskreditováno právě 

zřetelně helenistickými rysy v celé expozici, které dávají tušit, že se Filón přidržuje 

from Cgaril Ras Ibn Ham and Oů1cr Places, Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palastinas und 
Mesopotamiens, 8 .. Miinster: Ugarit-Verlag 1995. Český překlad nabízí Stehlík, 0.: Ugaritské náboženské te:-.:ty. 
!<-anaánské m)1y. legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdili doby bronzové. Pral1a 2003. 
_oJ W.F:Albright datuje Sanchunjatonajako tyrského uprchlíka v Bejrútu v době Nabukadnezara, tj. 6. st. př. n. I. 
W.F.Albright: Neglected Factors in tl1e Greek Intellectual Revolution, Procecdings oft11e American Philological 
Society 116, I 972, str. 2-W nn. Vzhledem k různorodosti Filónov)·ch zdrojů - viz níže - je takto přesná 
identifikace poněkud samoúčelná. 
202 Podle tradice zachované u Porf)'ria jsou Sanchunjatonovým zdrojem spisy kněze Hierombala věnované 
bejrútskému králi Abibalo\'i (FGrH 803: 28). 
203 Popis jednotli\ )·ch fází opakovaného nacházení a zamlžování púvodního pravdivého podání svědčí mimo jiné 
o tom. 2.c "ů1ere was some kind of conflict between the ideas ascribed to Sanchuniaů10n and religious myth and 
legend as thcy had in fact devcloped in Phoenicia." J.Barr: Philo of Byblos and his "Phoerucian History", 
Bulletin ofthe John Rylands Librdl)' 57, 1974, 17-68, str. 38. 
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historiografických kánonů poplatných jeho době a přizpůsobuje jim jak formální tak 
obsahovou podobu sYého podání: sám odkaz na ztracenou a znovunalezenou moudrost lze 
považovat za standardní fiktivní prvek, doplněný navíc anachronismem při popisu 
Sanchunjatonovy kritické práce s prameny (FGrH 805: 8; 805: ll). Významnou shodu 
s dobovou tradicí představuje Filónův euhemerismus (FGrH 805: 25 - 806: 5), tj. 
interpretační přístup vycházející z předpokladu, že vlastními protagonisty tradičních líčení 
jsou divinizovaní jedinci, nikoli božské bytosti. 204 Euhemeristická koncepce navíc souzní 
s Filónovým autorským záměrem (nakolik jej vzhledem k povaze materiálu lze specifikovat), 
který je převážně konfrontační, protiřecký, a zapadá tak opět do dobového kontextu. 

Hodnocení filónského materiálu proto musí vzít do úvahy celou řadu prvků: Filónův 
nárok na původnost ve vztahu k hésiodovskému podání (FGrH 813: 11-14) staví do hry na 
jedné straně řeckou tradici (pro nás presentovanou Hésiodem), na druhé straně jednak starou 
ugaritskou tradici (presentovanou autentickými texty z Ugaritu) a jednak pozdější fénickou 
tradici (presentovanou zejména lokálními, tedy opět různorodými, tradicemi fénických měst, 
v naší souvislosti pak především Byblu)205 Pro fénickou, resp. severosyrskou, oblast je tedy 
třeba rozlišit prvky starší a novější, nadto s přihlédnutím k helenistickému pozadí celého 
zpracování (včetně předpokládané transformace skrze řeckou filosofickou tradici). Vzhledem 
k této bohatosti prolínajících se momentů je zreJmé, že Filón není pouhým 
zprostředkovatelem, ale svébytným autorem specifické, systematizující verze mytického 
tématu. 

V rámci této komplexní problematiky bude v naší souvislosti relevantní zejména výše 
předestřená otázka vztahu Filónova podání k hésiodovské tradici. Tento vztah můžeme 
předběžně uvést dvěma poukazy: 1) poukazem na helenistické zázemí, oslabující nárok na 
předchůdnost vůči Hésiodovi, 206 2) poukazem na diskrepanci vůči ugaritské tradici, oslabující, 
či spíše usměrňující, nárok na Filónovu autenticitu, resp. autenticitu jeho zdrojů. 207 S tímto 
vymezením můžeme přistoupit ke konkrétní analýze námi sledovaného motivu. 

2. Nástupnick}' motiv u fllóna z Byblu 

Obraťme se nyní k samotnému textu. Ačkoli dochovaný filónský materiál nemuze 
aspirovat na úplnost, poměrně systematicky předvádí jednotlivé okruhy, které bývají pro 
potřeby výkladu označovany podle svého obsahového zaměření: po úvodu představujícím 
osobnost Sanchunjatona následuje kosmogonická pasáž, dále pasáž věnovaná kulturním a 
technologickým objevům, a až poté (příznačně) pasáž věnovaná Kronově historii, jeho bojům 
a výslednému dělení světa. Fyzické uspořádání světa a jeho následná "politizace" formou 
rozdílení sfér vlivu jsou v této verzi dvě oddělené, po sobě jdoucí etapy světové historie. Pro 

"
04 Poplatnost kánonům euhemeristické školy sleduje A. I. Baumgarten: The Phoenician History of Philo of 

Bvb1os. Lei den 1981, str. 80- 82. 
:os Viz J.Barr: Plulo ofByblos and his "Phoenician History", Bulletin ofthe John Rylands Library 57, 197-1-. 17-
68. str. -1-5, S. Loewenstamm: Philo of Byblos, in: Comparative Studies in Biblical and Ancient Oriental 
Literatures. AOAT 20-1-. Neukirchen-Vluyn 1980, str. 391 a A.I.Baumgarten: The Phoenician History ofPhilo of 
Byblos. str. 187, 197, 212-213, 264. Vztah k lokáhúm fénick)·m tradicím ponechávám vzhledem k užšímu 
vymezení tématu jen v podobě poukazu. 
206 Samotná přítomnost obdobn)'ch prvků může teoreticky svědčit oběma směry: může jít o původní 
blízkm)·chodní prvky integrované do Hésiodova podáni, nebo o hésiodovské prvky zpracO\·ané Filónem. 
Konfonnita s helenistichm kánonem svědčí spíše pro druhou možnost. 
207 Tato diskrepance ko;iguje zejména přesvědčení o věrolwdnosti Filónov)d1 zdrojů vůči ugaritské tradici -
např. J.Heller (poněkud nekriticky) chamh1.erizuje Sanchunjatonův fénický spis přímo jako lústorický pran1en 
(J.Heller: Staroyěká nábo:l,enství. Praha 1988, str 236). Vzhledem ke komplexnosti zpracování je třeba 

přistupoyat obezřetně jak k určování ugaritsk)'ch tak pozdějších fénick)·ch prYků. Filónov)'ln přínosem je 
v tomto ohledu spíše projasnění ncsrozunlitelných prvků a souvislostí. a nikoli neproblematické llistorické 
podáni. 
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nás je zajímavá posledně jmenovaná pasáž zpracovávající verzi nástupnického mýtu (FGrH 
809:14-812: 29): 

Filón zde pracuje se čtyřgeneračním schématem. Tato skutečnost upoutá již proto, že 
nemá paralelu ani u Hésioda ani v Ugaritu - připomínám, že ugaritské podání pracuje 
s dvou2.eneračním schématem, v němž role suverénní autority kontinuálně připadá Elovi, 
přičemŽ podíly na moci ve smyslu patronace nad světovými okrsky připadají představitelům 
druhé generace: Jamovi, Mótovi a zejména Baalovi. Postavení Baala vůči Elovi přitom není 
konfliktní - rovinou vzájemných střetů je zde druhá generační úroveň, kde probíhají 
nejdůležitější mocenské konflikty Baal I Jam a Baal I Mót.208 V širším blízkovýchodním 
kontextu by nejzřejmější paralelou k filónskému schématu mohl být chetitsko-churritský 
cyklus o Kumarbim zpracovávající rovněž čtyřgenerační verzi nástupnického mýtu, jak bylo 
naznačeno výše. Shoda je ovšem doložitelná pouze v čistě formální rovině, naopak po 
obsahové stránce je zatížena řadou odlišností. 209 

K těmto širším souvislostem se ještě vrátím v závěrečném hodnocení, ale nyní zpět 
k Filónovi a k jeho verzi. Prvním z božských vládců je zde Eliún Hypsistos210 Jeho jméno (v 
semitsko - řecké paralele s významem "vysoký'', "nejvyšší") naznačuje, že jde v určitém 
smyslu o primární postavu. O jeho faktickém působení však není řečeno mnoho. Tento Eliún 
později zemřel a jeho nástupcem se stal Úranos (dřívějším jménem Epigeios Autochthon) -
pro Filóna v jeho euhemeristické optice opět nejde o nebeské božstvo, ale o jedince, jehož 
jméno bylo aplikováno na nebeský element (FGrH 809: 15; srv. 806: 5). 211 Zvláštní vazba 
mezi terestriálním a úranickým momentem v jeho dvojím jméně tu upomíná na standardní 
vztaženost mezi zemí a nebem, ale je tu naznačena poměrně svébytně a nepříliš obsažně. 

Konvenčnějším odkazem je Úranovo sourozenecké partnerství s Gé. Jako jejich 
potomky Filón vypočítává Krona, identifikovaného s fénickým Elem, 212 Baityla, Dagona a 
Atlanta. Filón dále rozvádí a zároveň upravuje hésiodovský motiv roztržky mezi Úranem a 
Gé, s následným atakem vůči Úranovi, kde hraje zásadní roli Kronův zásah. V této fázi se 
Kronos násilně ujímá vlády - jeho spojenci jsou Athéna a zejména Hermés Trismegistos 
(FGrH 810: 2- 810: 7), podle jejichž rady Kronos vyrobí zbraně; Hermés pak magickými 
slovy působí na Kronovy spojence (,.ióyovs- f.UXyfÍas bLaAEXfh::L()213 Po svém vítězství 
Kronos opevňuje své obydlí a zakládá první fénické město, Byblos. Moment kastrace Úrana 
je pozdržen a objevuje se až v horizontu třiceti dvou let, během nichž Úranos opakovaně 
napadá Kronovu suverenitu -je tedy aktivnějším a vlastně jediným Kronovým protivníkem 
v zápase o moc. Generační a mocenský konflikt se tak soustřeďuje kolem těchto dvou postav: 

Úranos nenapadá Krona sám, ale prostřednictvím svých vyslanců, přesněji řečeno 
vyslankyň. Nejprve jsou to Astarté, Rhea a Dióné, které mají Krona napadnout lstí- ty se ale 
stávají Kronovými manželkami a mají svou úlohu v dalším genealogickém líčení - dalšími 

208 Širší přehled interpretační konte:-..1ů nabízí Smith, M. S.: Interpreting the Baal Cycle, U garit Forschungen 18. 
1986.313-339. 
209 J.Barr: Philo of Byblos and lůs ''Phoenician History'', str. 51 n. Srv. S.Loewenstamm: Philo of Bvblos .. str. . . . 
39-1- lUl. 

"
1 0 Označení "bůh", "božsk~' vládce" tu ovšem platí jen podmínečně. jako označení divinizovaného jedince, jak 

jsem naznačila v}·še v odkazu na Filónův euhemerismus. Proto volí Filón neutrální označení ru; 'Etl.Lfn' a i 
nadále se \')'hýbá, až na v)jimky (viz FGrH 810: 22:810: 28:811: 25; 812: 15, 16, 24, 29), označení BEÓr;. 
211 Nicméněje i tím, komu je obětováno v době moru (FGrH 812: 6), podobně jako Kronovi (FGrH 813: 26). 
Obětováno je i Eliúnovi (FGrH 809: 19). 
212 Fénická a řecká jména jsou používána záměnně. Někdy je uvedena pouze fénická varianta, někdy pouze 
řecká, jindy je fénické jméno doplněno řeck)'m ekvivalentem, popř. překladem. Postavení a působnost 

filónsk)-ch božstev se ovšem s řeckou tradicí, tak jak ji presentuje Hésiodos, zcela nekr)je. 
213 Identifikace Herma s Taautem (FGrH 804: 26) a jeho postavení písaře a rádce (ypafJJ.UXTEÍx;, abpflov).o() 
hovoří pro pozdní egyptskou y)·půjčku. A.I.Baumgarten: The Phoenician History of Philo of Byblos, str. 192. 
Jde o motiv, který nemá paralelu ani u Hésioda ani v Ugaritu, a je tedy se vší pravděpodobností pozdni, 
\')'IŮStající z helenistického zázenú a odpovídající hermetickému kánonu. 
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jsou Heimarmené a Hóry spolu s dalšími spojenci, a nakonec kamenní "baitylové" - oživlé 
kameny, odvozené pravděpodobně z fénických reálií (FGrH 810: 23 - 28).

214 
Celý pasus se 

hrubě rozchází s Hésiodem jak pokud jde strukturaci vyprávění tak pokud jde o úlohu 
jednotlivých postav.215 Nicméně styčným bodem je dvojí prvek lsti a násilí, který je v tomto 
střetu naznačen. 

Z formálního hlediska je Hésiodovi bližší násilný aspekt Kronovy vlády, která je 
provázena řadou násilných zásahů v příbuzenských vztazích (svržení Atlanta, zabití syna a 
dcery)- tyto epizody dokreslují násilnickou povahu Filónova Krona. 

Po definitivní porážce Úrana a jeho smrti zůstává Kronos suverénním vládcem, který 
distribuuje podíly na vládě mezi generaci svých potomků. S jeho souhlasem tak vládne 
Astarté, Zeus Demarus a Adad (FGrH 811: 24)?16 Dalším podílníkům (Athena, Dióné, 
Poseidon, Taautos) jsou přiřčena jednotlivá území. Narážíme tu na distribuční motiv, ovšem 
v posunuté perspektivě, neboť distributorem je tu svrchovaný vládce Kronos. Ve vztahu 
Kronos- Zeus to pak znamená absenci motivu násilného přechodu vlády mezi těmito dvěma 
protagonisty217 Oproti hésiodovské (i výše zmiňované chetitsko-churritské) tradici tak Filón 
uvádí pouze jeden konfliktní vztah, a sice mezi druhou a třetí generací. Vládnoucí status 
čtvrté generace nadto zůstává pouze podmíněný, s nezastíněným dominantním postavením 
Kro na. 

V naší souvislosti je samozřejmě zajímavé zejména postavení božstva označeného 
jako Demarus či Zeus Demarus. U Filóna jeho postavení není nijak prominentní, proto se 
podívejme jaká role mu vlastně přísluší: 

Jeho jméno může být čteno v souvislosti s ugaritským dmm, užitým jako epiteton 
ugaritského Baala (KTU 1.4 VII 39). Ohledně významu tohoto epiteta nepanuje jednoznačná 
shoda a bylo podáno více etymologických variant Bývá nicméně přijímána souvislost mezi 
Filónovým Demarem a ugaritským dmm, a to v oboustranných odkazech, jak ze strany 
ugaritologů vůči Filónovi, tak při výkladu Filóna vůči Ugaritu 218 

U Filóna je Demarus synem Úrana, Kronos jej nicméně z titulu své moci po porážce 
Úrana vydává do poručnictví svého bratra Dagona (FGrH 810: 1 O -12). Tato pasáž připouští 
přinejmenším dva odkazy. První odkaz směřuje opět k Ugaritu, neboť toto dvojí otcovství 
může upomínat na ugaritského Baala, který je označován jak za syna Elova tak Daganova, na 
znamení jak generační tak typové spřízněnosti. 219 Obdobným směrem ostatně může 
poukazovat i zmínka o Adadovi (FGrH 811: 24), kterou lze interpretovat jako typologické 

214 Pro danou oblast je doloženo kultické uctívání posvátných kamenů. A.I.Bawngarten: The Phoenician History 
of Philo of Bvblos.. str. 202 n. 
215 Hésiodov~ké bádáni nicméně připouští dva odkazy: 1) jako flo:íwA.o, je v pozdější tradici označen kámen, 
který Kronos pozře namísto novorozeného Dia. Viz J.Davidson: Zeus and the Stone Substitute, Hermes 123, 
1995, str. 366. 2) V paralelním odkazu k mantické tradici interpretuje jak toto místo (Theog. 486, s ohledem na 
poukaz k delfské tradici i Theog. 497 nn.), tak problematický verš z prooimia (Theog. 35) S.O'Bryhim: A New 
Interprctation of Hesiod. '"Theogony" 35, Hermes 124. 1996. str. 131-139. V odkazu k ugaritské tradici 
J?,Oukazuje O'Bryhim na pasáž KTU 1.3 III 15-28. 
c\

6 Baumgarten prosazuje čtení Zéll( D.T]j..LO:pofx; o KO:L "Aowoo, implikující identifikaci těchto dvou postav. 
A.I.Baumgarten: The Phoenician History of Philo of Byblos. str. 219. Typologické spřízněnosti obou postav se 
budu rěnm·at vzápětí. 
217 Paralelu této varianty \iz v krétské tradici dochované u Diodora (5, 70) o nenásilném přechodu vlády z Krona 
na Dia. Viz Holscher. U.: Anaximander und die Anfánge der Philosophie, str. 162 nn. 
218 Srv. N.Wyatt: The Titles of the Ugaritic Stonn-God, Ugarit Forschw1gen 24, 1992. str. 410-412 a 
A.I.Baumgarten: The Phoenician History ofPhilo ofByblos, str. 195-197. 
:

19 Srv. Wyattův přispčwk k problematice dvojího otcovství u ugaritského Baala, \)'jádřeného dvojí titulaturou 
bn i/ I bn dgn: ·• ... we may say ů1at the lexeme bn is used in relation to anoů1er, probably by way of using ů1e idea 
of sonship as a metaphor of subordination to ů1e other, to express a generic formula, "a member of class x", 
where x is the class of which the individua! bn x is a member. Thus bn i/ is a god ... We rnay here speak of the 
"functional" use of bn, in distinction from its familial use." N. Wyatt: The Titles of the Ugaritic Storm-God, str. 
407. srv. str. 408. kde je na obdobném principu vyložen titul bn dgn. 
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určení Demara, jak jsem naznačila výše (viz pozn. 216). Na základě obdobné působnosti tak 
lze do stejné typologické skupiny řadit Demara - Dagana - Adada/Hadada. Jde o božstva se 
vztahem k atmosférickým jevům, označovaná jako bohové bouře, doložená v širokém 
blízkovýchodním okruhu. 220 

U Filóna musíme tuto identifikaci navíc provádět se zřetelem ke specifické 
etymologii, kterou nabízí u Dag ona: ~ay(.Jz; os- Éan L:í T(JJJJ (FGrH 809: 21 ). Řecký 
ekvivalent je oprávněn)', ovšem především jako poukaz na druhotné rozšíření funkce směrem 
k životodárným přesahům, zde konkretizovaným vztahem tohoto božstva k obilí. V pozadí 
této postavy tak zůstává staré božstvo bouře, identifikované na základě obdobné funkce 
s řadou božstev se srovnatelnou působností v rámci jednotlivých blízkovýchodních 
pantheonů. Pokud jde o Filónova Demara, tato funkce u něj není výslovně doložena, jeho 
postavení v genealogické struktuře však odpovídá právě tomuto typu. 221 

Druhý odkaz se týká částečné formální shody s chetitsko-churritským mýtem o 
Kumarbim: zde je v důsledku kastrace úranického božstva Anua oplodněn představitel třetí 
božské generace, Kumarbi, který následně plní úlohu zroditele Boha bouře. Jak Anu tak 
Kumarbi se tedy specifickým způsobem podílejí na zrodu představitele čtvrté božské 
generace. Shodným motivem u Filóna je takříkajíc biologické otcovství Úrana a poručnický 
zásah Krona, doplněné navíc třetí postavou v podobě Demarova adoptivního otce Dagona. I 
Demarův zrod je tedy ovlivněn jak druhou tak třetí božskou generací - Úranem i Kronem. 
Tato rámcová shoda ponechává prostor pro odlišnosti v podobě Dagonova adoptivního 
otcovství a neodpovídajícího využití kastračního motivu - ten u Filóna nemá k této epizodě 
' 'd . h 777 za ny vzta . ---

Směrem k U garitu může pokazovat zmínka o Demarově boji s Pontem (FGrH 811: 
11-13) Tento motiv není příliš rozvíjen - poněkud mimo hlavní generační střet je zmíněn 
nejprve Úranův atak vůči Pontovi a poté i neúspěšný Demarův útok na Ponta. V této 
souvislosti lze uvést, že i v Ugaritu má akvatický nepřítel (Jam) více protivníků - kromě 
Baala i bohyni Anat. Ovšem pokud jde o postavení jednotlivých účastníků, nevykazují obě 
podání téměř žádnou shodu, takže nejschůdnější paralelou (na velmi obecné rovině) zůstává 
první Baalův neúspěšný střet s Jamem. 

Ve vztahu k řecké tradici se nabízí srovnání s Diovým soubojem s Tyfónem, nejspíše 
právě oklikou přes ugaritskou tradici souboje s akvatickým nepřítelem, protože v přímém 
porovnání Filóna s Hésiodem v tomto ohledu shodné prvky nenacházíme. Jako zvláštní 
transformaci tohoto motivu lze ovšem připomenout výše probíraný výčet monstrózních 
potomků Ponta, do něhož se u Hésioda zakuklil prvek akvatického nepřátelství. 223 

Co je ovšem podstatné - u Filónova Demara postrádáme zejména moment zápasu o 
suverenitu, který dominuje jak hésiodovskému tak ugaritskému podání. J.Barr proto výstižně 
poznamenává: "Demarous does not defend his primacy in conflict, and because he does not 
defend it it i s not clear that he has it at all. "224 Demarus opravdu neplní roli Kronova nástupce 
na vládnoucím postu a jako takový nesvádí mocenské zápasy. Jak jsem naznačila výše, 
v poněkud posunuté optice by paralelou k Diovu mocenskému zápasu byl spíše střet Filónova 
Krona s Úranem, který i po Kronově nástupu k moci nadále ohrožuje jeho suverenitu. 

·~ . -- Srv. S.Loewenstanun: Philo ofByblos. str. 394 nn. 
::J Podrobnější příspěvek k problematice indentifikace jednotliv)·ch božstev podává N.Wyatt: The Relationship 
ofthe Deities Dagan and Hadad, Ugarit Forschungen 12, 1980. 375-379. 
::

2 Viz J .Barr: Philo of Bvblos and hi s "Phocnician History", str. 51-52 a 56. 
:

23 Motiv akvatického zápasu. hypoteticky odvoditelný ~ kontextu Títánomachie, kde by jedním z titánsk)·ch 
proti' níkú Dia měl b)1 podle předchozí genealogie i Ókeanos, je diskvalifikován odlišnou charakteristikou 
Okeana v rámci řecké trddici. K posunu ve Filónově genealogické linii Nércus - Pontos - Poseidón Yiz 
Baumgarten. A. I.: Thc Phocnician History ofPhilo ofByblos, str. 207-209. 
224 J.Barr: Philo of Byblos <md hi s "Phocnician History", str. 55. 
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Demarův útok vůči Pontovi tak nejspíš stojí na využití podobného motivu, ovšem bez vazby 
ke strukturní výstavbě celku, a to jak v případě srovnání s Hésiodem, tak s Ugaritem. 

Celkově lze říci, že Filónův Zeus Demarus rozhodně není obdobou hésiodovského 
Dia. 225 Role vládce vystupujícího proti nepřátelům, vykonávajícího rozhodovací pravomoc a 
distribuujícího podíly na vládě je svěřena Kronovi. Jemu je také věnován největší prostor ve 
vyprávění. Zeus Demarus je tu spíše jedním z početné genealogické řady, jejíž výčet tvoří 
podstatnou část vyprávění a je významným nástrojem rozvrstvení pantheonu. Bohatý výčet 
genealogických vztahů tu koresponduje se zájmem o generační strukturaci pantheonu 
z hlediska suverenity, a spíše v tomto ohledu můžeme nalézt obecnou shodu mezi Filónem a 
Hésiodem. 

Tolik k postavě Filónova Dia Demara. Od této specifikace nyní přejděme 
k obecnějšímu zhodnocení. Máme-li stručně rekapitulovat jak je nástupnický motiv u Filóna 
zpracován, musíme zdůraznit, že jde o nástupnictví generační, formálně čtyřgenerační, ovšem 
jak jsme viděli, faktická suverenita náleží nejspíše představiteli třetí generace - Kronovi. 
Mechanismus přechodu vlády není jednotný. První přechod vlády z Eliúna na Úrana je 
nenásilný (FGrH 809: 21 ), zatímco Kronovo vítězství je získáno silou (FGrH 810: 9) a je 
třeba je i silou bránit proti nárokům staršího vládce, nikoli proti nárokům mladšího kandidáta. 
To je výrazné specifikum, jehož obdobu můžeme nalézt v chetitsko-churritském podání ve 
vztahu Kumarbi - Bůh bouře. Tento moment oboustranné rivality u Filóna oslabuje motiv 
postupné sukcese a svědčí pro střet hledisek, plynoucí z různorodosti zpracovávaných 
elementů. 

Důležitým a jedinečným rysem je chronologické zarámování celé kompozice, která 
sleduje princip lineární časové posloupnosti. Líčené události jsou zasazeny do 
pseudohistorického rámce, tj. předvedeny jako události nejstarší historie, týkající se 
v původním záměru nikoli božských protagonistů, ale dávných smrtelníků-králů. Klíčové 

motivy postupné sukcese pak mohou být čteny v kontextu pozemské historie, boje o nadvládu 
a výsledného dělení území. Celkové vyznění Filónova podání je zde determinováno jeho 
kritickým přístupem, který mytické paradigma božského nástupnictví transformuje do 
specifické verze odpovídající proměněným intelektuálním nárokům. 

Filónovo zpracování přitom prozrazuje mnohotvárné zázemí, z něhož jsou čerpány 
motivy různého původu a data, s mnohonásobným nánosem tradice. Z tohoto hlediska jsou 
Filónovy Fenické d~jiny bezpochyby silně stratifikovaným podáním. Filón integruje řadu 
motivů odkazujících více směry, jak k Řecku, tak k fénickým tradicím, potažmo k Ugaritu, 
popř. dalším podáním blízkovýchodního odruhu. Odkaz na archaické zázemí má tedy u Filóna 
svou oprávněnost. Druhou stranou problému je jednak transformace daného materiálu v rámci 
tradice, jednak vlastní Filónovo přepracování. Šíři kontextů, v nichž lze číst Filóna, tedy 
v postupném sledu tvoří prvky ugaritské i pozdější fénické tradice, zpracované v konformitě s 
dobovými myšlenkovými proudy, integrujícími dědictví řecké tradice v jejích proměnách až 
po Filónovu současnost. 

3. Filón versus Hésiodos 

Po představení filónské verze nástupnického motivu se muzeme blíže zaměřit na 
srovnání tohoto podání s hésiodovskou verzí. V tomto srovnání se chci soustředit především 
na tři aspekty: 1) na charakter jednotlivých postav, zde především Krona a Demara, a to ve 

~25 Samotné jméno Zeus je u Filóna pří psáno více postavám. Kromě Demara se objevuje Zeus Arotrios, a to jako 
titul Dagona (FGrH 811: .f) - zde se opět koncentrují v~·še probírané vazby mezi typově spřízněn~·mi božstvy. 
Další postavou je Zeus Bel os, který figuruje v paralelrú, prdvděpodobně lokální, ů1eogonické variantě, situované 
poněkud enigmaticky {" IlfpaíaL (FGrH 811: 6). Vedle Dia Bela je 7Jniňován Kronův syn téhož jména (Kronos 
jr.). 
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vztahu k jim odpovídajícím hésiodovským protějškům, 2) na postavení těchto protagonistů 
v generačním schématu a 3) na strukturní výstavba obou podání včetně tematického zasazení 
dílčích prvků do celkového rámce. Něco z toho již bylo naznačeno výše, včetně možných 
odkazů k dalším podáním blízkovýchodního okruhu. Nyní se pokusme o souhrnnější pohled: 

Pokud jde o první bod, dala by se typologie jednotlivých postav - na jedné straně 
filónského Krona a Dia Demara a na druhé straně hésiodovského Krona a Dia -
z religionistického hlediska probírat dosti obšírně, ale to zde není primárním záměrem. Tím je 
spíš postižení jejich literární fixace v obou podáních. K charakteristikám, které již byly 
uvedeny výše, tedy připojuji stručné souhrnné hodnocení: pokud jde o Filóna, jeho 
prominentní postavou je bezesporu Kronos, jehož činy tvoří kostru vyprávění. Kronos je 
suverénním vládcem a distributorem mocenských podílů, což je postavení, které získal a 
které dále udržuje mocenskými střety. Jeho povaha je výrazně násilnická. Naproti tomu Zeus 
Demarus je nevýraznou postavou, která se v mocenských střetech nijak neangažuje a získává 
nekonfliktní pozici podílníka na vládě pod Kronovou suverenitou. 

U Hésioda jsme viděli Krona také jako násilnickou postavu, která ovšem ztrácí svou 
pozici v generačním střetu. Dominantní postavou je Zeus, který je suverénním vládcem. Jeho 
charakteristika je u Hésioda poměrně bohatá a zahrnuje odkaz na jeho fyzickou moc i na jeho 
důvtip, a v neposlední řadě i na benevolentní rysy jeho povahy. 

Tyto stručné charakteristiky již naznačují obsah druhého bodu našeho srovnání. Je 
zřejmé, že ačkoli se na jednotlivých generačních úrovních objevují typologicky ekvivalentní 
postavy, jejich úloha v generačním schématu a jejich vzájemné vztahy již ekvivalentní nejsou. 
Posuny ve vzájemných vztazích názorně vyvstanou, když obě generační schémata postavíme 
vedle sebe: 

Eliún H]psislos 
[lranos 
Kronos 
Zeus Demarus 

[lrmws 
Kronos 
Zeus 

Prvním rozdílem je, že Filón obsazuje první generační úroveň představitelem, který 
nemá protějšek u Hésioda. Druhým, podstatnějším rozdílem jsou odlišné vztahy na dalších 
pozicích. Z výše naznačeného srovnání vyplývá, že přiměřenějším ekvivalentem Filónova 
I).rona je Hésiodův Zeus a naopak. Ve vzájemných vztazích se pak u Filóna n~jvíce angažuje 
Uranos a Kronos, a to oboustranně: nejprve napadá Kronos Urana a poté Uranos útočí na 
postavení Krona. Naproti tomu Hésiodos důsledně sleduje generační posloupnost: nejprve 
napadá Kronos Úrana a následně Zeus napadá Krona, což je klíčový mocenský konflikt, ale 
nikdy se střet neotočí z pozice staršího představitele vůči mladšímu. 

K rozšíření tohoto obrazu, který dokumentuje posuny vztahů na jednotlivých 
generačních úrovních, můžeme předložené schéma doplnit ještě o další dvě podání, na která 
se výše odkazovalo v souvislosti se strukturou generačního nástupnictví, a sice o chetitsko
churritské podání, které v tomto ohledu prozrazuje spřízněnost s Filónovou verzí, a dále o 
ugaritské podání, které sem náleží jako případný zdroj fénických tradic, z nichž Filón čerpá. 
Postupně tedy uvádím jednotlivé generační řady v chetitsko-churritském, filónském, 
hésiodovském a ugaritském podání: 

A la/u E,liún H]psistos 
A nu Uran os Úranos 
Kumarbi Kro nos Kro1ws El 
Búh boule Zeus Demarus Zeus Baal 
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Výraznější formální podobnost můžeme konstatovat u chetitského a filónského 
materiálu. Jsou zde zaplněny čtyři generační pozice, přičemž dominantní postavení shodně 
připadá chetitskému Kumarbimu a filónskému Kronovi. Generační posun můžeme 
zaznamenat pouze pokud jde o úrovei1 vzájemných střetů. Kumarbi sice napadá svého 
předchůdce Anua, ale jeho stálejším, ačkoli méně aktivním protivníkem je Bůh bouře. Naproti 
tomu u Filóna je tento generační střet posunut o úroveň výš, mezi Úrana a Krona. Shodným 
prvkem je ovšem to, že starší představitel se v obou případech snaží ohrozit pozici mladšího 
kandidáta. 

Naproti tomu ugaritský materiál do tohoto schématu příliš nezapadá - motiv 
mezigeneračního střetu zde úplně chybí a také charakteristiky Ela a Baala jsou spíš dvojím 
vyjádřením konceptu pravomocí božského vládce, jednou s důrazem na autoritativní moc, 
podruhé s důrazem na aktivní působení protagonisty mocenských zápasů. 226 Postavy, které 
zaujímají postavení prominenta ve sledovaných podáních, proto mohou v některých ohledech 
odpovídat elovskému typu, v jiných ohledech pak baalovskému typu. Důležitým rysem je zde 
benevolentní povaha ugar1tského Ela, která (podobně jako výše uvedená charakteristika 
hésiodovského Dia) naznačuje rozdílnost vůči filónskému podání. 

Tyto posuny se pak odrážejí i v celkovém vypracování jednotlivých verzí. Dostáváme 
se tedy ke třetímu bodu srovnání, který by měl obecněji zhodnotit strukturní výstavbu 
Hésiodova a Filónova podání a využití jednotlivých tematických prvků. Podívejme se nejprve 
jaké srovnatelné rysy lze v obou podáních vymezit. Jak Filón tak Hésiodos využívají postup 
genealogického členění, jímž se struktura pantheonu postupně rozkrývá v příbuzenských 
liniích. Oba integrují motiv generačního nástupnictví doplněný theomachickým motivem. 
Tento klíčový aspekt dominuje dramatické struktuře vyprávění. Shodným výsledkem 
generačního boje o suverenitu je distribuce podílů. To jsou obecné rysy spojující obě podání. 

Obdobné prvky jsou tu však použity s jiným záměrem a s jiným vyzněním. Filón 
poněkud prvoplánově líčí "historický" proces střídání generací vládců, jejich boje o nadvládu 
a výsledné rozdělení území. Hésiodův postup je naproti tomu mnohem vrstevnatější. Oproti 
Filónovi, který nekomplikovaným způsobem líčí Kronův boj proti Úranovi a následný nástup 
na trůn (KtÚ OÍJC"(Ui,," KpÓL'O( T"OL' Oi!pau(w 7TOA.ÉpcuL avp{3aJ..wu rf]s- apxí)i,," iíJ..aaf, Ktx'L dw 
{3aaLA.ftlXI' OfLOÉ( a-: o, FGrH 810: 9), kombinuje Hésiodos alternativní motivy, kterými 
zdvojuje postup vyprávění a komplikuje jeho časovou strukturu. 

Po kompoziční stránce tak Filón dává jednoznačně přednost simplifikaci, uhlazující 
postup vyprávění, do něhož je kumulativním způsobem vřazena řada motivů, které Filón 
čerpá z různých stran. Při srovnání s Hésiodem tak můžeme, se zřetelem k této základní 
divergenci, konstatovat řadu dílčích podobností: 

Shodným rysem, podmiňujícím postup vyprávění, je nepřátelství vůči potomkům. U 
Hésioda je to nejprve Úranos, kdo nevraží na své potomky, nedovoluje jim zrodit se a skrývá 
je v nitru Gaie (Theog. 154-158). Hekatoncheirové jsou z jeho vůle spoutáni a uvrženi do 
podsvětí (Theog. 617-623). Podobně jsou spoutáni i Kyklópové (Theog. 501-502)?27 Kronos 
v zájmu zachování svého postavení své potomky polyká (Theog. 466-467). U Filóna 
nacházíme stručný a zjednodušený ozvuk: Úranos se snaží své potomky zabít (FGrH 810:1) a 
Kro nos zabije svého syna a dceru (FGrH 810: 18-21 ). 

::
6 Jelikož se zde ugaritsk~·m materiálem nez.ab)·vám systematiclq', zůstáYám u tohoto heslovitého rozlišení. Pro 

podrobnosti sr\'. G.Casadio: El and Cosmic Order: is ů1e Ugaritic Supreme God a deus otiosus?. in: Goů10ní. R. 
(ed.): M)1hology and Cosmic Ordcr, Studia Fennica 32, Helsinki 1987, -1-5-58, L.E.Toombs: Baal, Lord of the 
Earů1: TI1e Ugaritic Baal Epic, in: Meyers, C.L., O'Connor, M. (eds.): TI1e Word of the Lord Shall Go Forů1. 
Essays in Honor of Da\'id Nocl Frecdman in Celebration of His Sixtieth Birů1day. Eisenbrauns, Winona Lake 
1983, 613-622. N. Wyatt: TI1e Titles of thc Ugaritic Stonu God, Ugarit Forschungen 2-1-. 1992, -1-03--1-2-1- a 
A. S.Kapclrud: Baal, Schopfung und Chaos, U garit Forschungen ll, 1979. -1-07-412. 
:~ 7 Není zřejmé. zda původcem je Úranos či Kronos, verš 502 uvádí pouze odkaz TTcr:ÍJP. 
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Tyto násilnické rysy dostávají konkrétnější podobu snahy o eliminaci možného 
protivníka, takže jak Filónovo tak Hésiodovo podání je vedeno v duchu boje o moc a udržení 
suverénního postu. Tento celkový rámec nicméně ponechává prostor pro značné odchylky ve 
zpracování jednotlivých prvků. Konkrétní ohrožovatelé suverénního vládce nejsou titíž, 
odlišný je i mechanismus mocenských zápasů. 228 

V této souvislosti chci ještě rozvést jednu dílčí neshodu, k1erá může dokumentovat 
posun optiky při, zpracování obdobných prvků. Takovým příkladem je integrace motivu 
nesou!adu mezi Uranem a Gé, který hraje roli ve vztahu Urana a Krona. Hésiodův motiv 
áa u; má u Filóna slabší o zvuk. 229 Filón staví celou epizodu do civilnější roviny, přidává 
motiv žárlivosti, manželského odloučení a násilného obcování (FGrH 809: 23 - 25). Již jsme 
zmiňovali rozdílné okolnosti kastrace, která se neuplatňuje v tomto kontextu, ale je pozdržena 
o třicet dva let Gak je výslovně upřesněno), bez udání bližších důvodů. Naopak shodným 
prvkem ve zpracování tohoto motivu je útok ze zálohy (EK A.otEoio, Theog. 178 I A.ox1]aac;, 
FGrH 811: 13). Oba autoři také zmiňují specifické účinky Úranovy krve, ale tím opět 
vyvstává jejich koncepční nesou lad - zrození Erínyí, Gigantů, Jasanových nymf a Afrodity u 
Hésioda má u Filóna protipól v podobě zbarvení vod - tento motiv upomíná na Adónidův 
m~rtus a svědčí o Filónově kombinaci různých tradic. 

Tolik budiž řečeno k jednotlivým motivům a jejich integraci v obou podáních. Je třeba 
přiznat, že Filón je v tomto srovnání poněkud v nevýhodě, protože jeho podání není 
zachováno v úplnosti. Nelze proto ani s konečnou platností rozhodnout o tom, nakolik je 
náznakovost, s níž jsou některé společné motivy uvedeny, vlastní Filónovi nebo spíš 
zlomkovosti jeho odkazu. 

Bylo by samozřejmě možné pokračovat v tomto zkoumání jednotlivostí, které by- jak 
je z množství nabízejícího se materiálu patrné- mohlo zacházet do větších a větších detailů, 
ale v tomto okamžiku se domnívám, že pro můj záměr postačí tento heslovitý přehled, od 
něhož lze postoupit k navození celkovější perspektivy: 

Sledovali jsme dvě podání, resp. dva tematické výseky těchto podání, jimž je společná 
snaha o systematizaci a ucelené podání tradičního materiálu. Obsahově se tento materiál do 
určité míry překrývá. takže je zajímavé sledovat do jakých podob krystalizuje v jednotlivých 
finálních úpravách. Výsledkem jsou dvě svébytné verze, které pracují se shodnou strukturou a 
obdobnými narativními prvky, kterým ale dávají odlišné vyznění a přizpůsobují je celkovému 
záměru. Dominantním rysem obou verzí je jejich "politický" aspekt - generační zápasy jsou 
zde vždy sváděny jako zápasy o suverenitu. Povaha této suverenity je pak modifikována 
autorským záměrem. U Hésioda jde o suverenitu vládce pantheonu (k jejímuž předvedení volí 
Hésiodos propracovaný časový rozvrh), v euhemeristické Filónově vizi jde o suverenitu 
analogickou k postavení pozemského vládce (která je zasazena do prosté chronologické 
posloupnosti). 

V souvislosti s problematikou generačního nástupnictví jsme se také nevyhnuli 
množství odkazů k dalším podáním, která mohou na první pohled působit vůči Hésiodovi 

228 Kromě generačruho rámce s posunut)·mi rolemi lze jmenovat celou řadu dílčích rozdílů - jsou to zejména 
jednotJi,·é odlišnosti v příbuzensk)·ch vztazích: u Filóna je Úranos v sourozeneckém vztahu ke své družce Gé. 
naúc má řadu dalších manželek. zatímco Hésiodova Gaia je matkou Úrana. U Filóna je Atlás bratrem Krona. 
zatímco Hésiodu v Atlás pochází z Íapetovy linie a je tedy Kronov)·m synovcem. Konflik1, propukající u Hésioda 
na úrovni třetí božské generace mezi Atlantem a Diem, je tak u Filóna transponován o úroveň ,~-š jako konflikt 
mezi Atlantem a Kronem. Do jisté míry konsekventně s Kronov)·m postavením. které v nmohém odpoddá 
Dio\'i. jsou jako Kronm~ dcery uvedeny Persefoné a Aů1éna. Neodpovídající je Filónova genealogická linie 
Néreus- Pontos- Poseidón (viz výše pozn. 223). To jsou ovšem již marginálie, které vzhledem k vymezenému 
tématu není třeba rozebírat v plnosti. Srv. přehled, který podává J.Barr: Philo of Byblos and his .,Phoenician 
Histon···. str. 6-f. 
229 FiÍón na příslušném místě zmii'íuje motiv odplaty n1či Úrano\'i (:)w rradpa Obpm~?w á:piwaa.·t 
-::t~LWpWI' -::f)L pT)-::pí. FGrH 810: 4), ale dále ho nerozvíjí. 
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cizorodě a nepatřičně. Toto množství odkazů však svědčí pro jedno, a sice pro sdílený rámec 
motivu generačního nástupnictví, který je v jednotlivých podáních svébytným způsobem 
naplňován. Jak jsme viděli, jádrem odlišností jsou po formální stránce zejména četné a 
rozmanité posuny v generační strukiuře, po obsahové stránce pak rozmanité narativní 
kontexty, v nichž lze nalézt celou řadu dílčích analogií, ale stejně tak i detailních rozdílů, 
které potvrzují, že každé z těchto podání je svébytným celkem, a žádné z nich neslouží jako 
jednoznačné paradigma pro spřízněné verze. Paradigmatická je tu rámcová struktura, do níž 
se nástupnický motiv vpisuje, a paradigmatické mohou být i jednotlivé charakteristické prvky, 
které zpracování tohoto motivu mohou provázet. Nikde však není kompletní verze 
nástupnického motivu beze zbytku transponována do jiného tradičního okruhu. 

Právě Hésiodovo podání - abych zdůraznila naše vůdčí téma - je jednou z takových 
verzí, která ani sama nemá jednoznačný vzor, ani není jednoznačným vzorem pro druhé. Její 
dědictví je živé a uplatňuje se v proměněných kontextech, ale vždy v symbióze s řadou 
přidružených podnětů. 

V takto vymezených souvislostech pak dobře vyvstává originalita Hésiodova přístupu. 
Jednoduché schéma nástupnické struktury lze vyplnit více či méně komplikovaným 
narativním obsahem. Hésiodos prokazuje, že tuto formu dokáže naplnit maximálně tvůrčím 
způsobem - přidržuje se zde propracovaného rozvrhu, který mu umožňuje začlenit do jedné 
struktury dvě varianty nástupnického motivu,230 a celou tuto strukturu pak organickým 
způsobem začlenit do celku, jehož jednotlivé části si odpovídají a vzájemně na sebe odkazují. 
Adekvátní je nejen využití formy, ale i typologie postav- viděli jsme, že v Theogonii, kde je 
třeba Kronovu postavu zasadit do struktury nástupnického mýtu, volí Hésiodos násilnickou 
charakteristiku Krona, ačkoli v Pracích a dnech se přidržuje tradičnější řecké charakteristiky 
benevolentního Krona. V postavě Dia pak kombinuje dynamické 1ysy (odpovídající jeho 
theomachické úloze) s benevolentní povahou (odpovídající jeho pozici autority a patrona 

d "h 'k'l) 231 sou mc pravomoci -ra e . · 
Hésiodovou předností, a jeho osobitým přínosem, je schopnost podat víceúrovňové 

sdělení. Jednotlivé momenty pak nestojí izolovaně, ale jsou posíleny vzájemnými odkazy. 
Předchozí výklad zdůraznil jak je forma nástupnického mýtu provázána s genealogickou 
strukturací. Tímto systémem víceúrovňových odkazů se Hésiodovi daří ztělesnit 

komplikovanou stratifikaci světa pod božskou patronací komplexním způsobem. 

Jako kapitola uzavírající celé pojednání o řecké kosmogonii a jejím ztvárnění u 
Hésioda byla tato část koncipována ve srovnávacím duchu - tento přístup, ačkoli není 
primárním hlediskem celého vý·kladu, je jeho důležitou součástí, neboť umožňuje nahlížet 
Hésiodův počin z větší perspektivy, a tím i lépe postřehnout jeho přesnější kontury. 

Šíře možných hledisek by samozřejmě mohla ještě dále narůstat a zdaleka ne všechny 
podněty, které Hésiodova Theogonie jednak nabízí a jednak sama zpracovává, byly zmíněny. 
Motivy, které byly uvedeny - jak v této tak v předchozích kapitolách - měly navodit 
nejvýraznější specifika, která charakterizují Hésiodovo zpracování široce sdíleného tématu. 

:Jo Viz ,~·klad ve IV. kapitole. 
:

31 Zde se nabízí odkaz na pasá.l Theog. 81 -96. v)·še probíranou ye JI. kapitole, věnoyanou působení kiálů pod 
patronací Dia. Podle Westova komentáře (West. M.L.: Hesiod. TI1eogony, str. -t-4 a 182) je tato pasáž vložena 
s ohledem na okolnosti přednesu, tj. jako chvála určená okruhu královsk)·ch posluchačů při příležitosti 

pohřebních her krále Amfidan1<mta. V~·še UYedené odkazy ale naznačují, že tu je spíš den10nstro\·án Diův vztah 
ke královsk)·m pravomocem. takže tato pas.:'Íž chce sdělit ještě mnohem víc než konvenční chválu, a sice skrze 
předvedení nenásilného pusobení královského arbitm odhalit jeden z dúležit~·ch rysů DiO\-y povahy. 
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Závěr 

Tato práce si kladla za cíl sledovat kosmogonickou problematiku u Řeků a na 
konkrétním příkladu Hésiodovy Jheogonie ukázat jak je tato problematika v řeckém prostředí 
zpracována. V jistém smyslu první otázkou, se kterou se takové zkoumání musí vyrovnat, je 
otázka zda vůbec lze u Řeků rozpoznat autentický kosmogonický zájem, tj. zájem o 
prvopočátky světa. Příčinou určité skepse v tomto ohledu může být to, že oba největší epikové 
staré doby projevují nespomý zájem především o stávající, tedy olympské, uspořádání světa. 

U Homéra je tento zájem více než zřejmý - těžištěm obou homérských eposů jsou 
hrdinské činy ve světě ovládaném působností olympských božstev a interakce mezi 
hrdinským a božsk)·m světem. V celé šíři homérského materiálu lze nicméně detekovat 
přítomnost jednoho theogonického motivu, který je naznačen stručnou narážkou (II. XIV, 
200-201 =XIV, 301-302): 

fLJ.lL yap oifJO,Ufr'l] JTOAUcpÓppol! JTfÍpO:TO: yo:ÍT]c;, 
'D.Kfm'Ól' cf 8f[W yÉ-l'fOLL' KO:L f11]ffp0: 'Tr78Ín' ... 

K hranicím Země teď jíl mám úmysl, dárkyně plodil, 
matka kde bydlí Téth}·s a (Jkean, prap1ivod bohu ... 

Tato narážka je prodloužením předchozí, obdobně stručné, zmínky o Ókeanovi (ll. 
XIV. 245-246): 

... Ko:'L CXl' 7TOT0:~10LO j:JfE8po: 
~OKEaLJOV, O o ~fp y/:rJEa LS íT Ó:L'ZE a a L rÉ:-vK~o:L · 

... i samého CJkeana, 
nesmírný dmoucí se proud, jenž plece je prapúvod v!;eho 

Homér zde nerozvádí žádnou theogonii a omezuje se pouze na tyto izolované verše, 
které zmiňují genesi.,· pantheonu a identifikují prvotní božské postavy, od nichž se tato genesis 
odvíjí. Můžeme předpokládat, že je tu zachycen náznak určité paralelní kosmogonické verze, 
která stojí na představě akvatického původu universa, ztělesněného v postavách prvotního 
akvatického páru Ókeanos- Téthys. Pro přítomnost akvatické kosmogonie nemáme v Řecku 
žádné doklady, v širším kulturním kontextu jde však o jeden z tradičních motivů, který se 
uplatňuje v některých z výše zmiňovaných kosmogonických podání blízkovýchodního 
okruhu. 

Tento prvek u Homéra nicméně zůstává stále jen prvkem v celkovém kontextu, který 
je primárně orientován jiným zájmem. Oproti tomu Hésiodova Theogonie se zdá být 
slibnějším pramenem - samo označení "theogonie" naznačuje jaké události budou v centru 
básníkovy pozornosti. Nicméně i v 171eogonii je třeba konstatovat silnou přítomnost Dia a 
světového rozvržení pod jeho patronací a pod patronací ostatních olympských božstev. 
Aktuální Diovu moc akcentuje prooimium i epilog, a celé líčení, které se odehrává mezi 
těmito mezníky nepřestává průběžně upomínat na Diovu suverenitu. Právě tento "politický" 
důraz na suverenitu vládce pantheonu a na rozlišení sfér vlivu pod jeho zastřešujícím 

dohledem může být impulzem k hodnocení, které Hésiodovu Theogonii nahlíží v první řadě 
jako oslavnou skladbu zaměřenou na mocenské vztahy v rámci pantheonu a v konečném 
důsledku na presentaci trvalého status quo. 

Toto dilema mezi "politickou" a kosmogonickou interpretací přitom neprovází pouze 
Theogonii, ale může být nastoleno i u dalších spřízněných podání, kde se lze shodně ptát 
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nakolik je jejich záměrem předvést jak svět vzniká a nakolík je jejich záměrem předvést jak je 
svět mocensky stratifikován. 

V rám~i našeho tématu lze toto dilema v obecnější podobě přeformulovat do otázky 
nakolik je v Hésiodově básnickém podání v centru pozornosti přítomnost a nakolik minulost, 
popř. jaký vztah mezi přítomností a minulostí toto podání navozuje. Vztah mezi přítomností a 
minulostí lze tedy vytknout jako základní otázku vznášenou vůči tomuto podání s cílem 
postihnout jeho kosmogonické ambice. 

Od samého začátku tato práce diskvalifikuje představu jednoduchého vztahu mezi 
přítomností- která referuje o určitých dějích- a minulostí- v níž se tyto děje mají odehrávat. 
Podkladem pro odmítnutí tohoto jednoduchého vztahu je rozbor músické působnosti 
v básnickém výkonu. Tato působnost je charakterizována jako "zpřítomi1ování" - tedy nikoli 
jako reference o minulosti, ale jako nanejvýš aktuální předvedení dané látky. Působnost Músy 
se tímto při hledání řeckých specifik ve zpracování kosmogonické tematiky ukazuje jako 
zcela zásadní. 

Působnost Músy v první řadě koriguje časové vztahy v rámci kosmogonického podání. 
Toto podání pak není zprávou o minulosti, ale předvedením skutečnosti z hlediska jejího 
vyvstávání - to je důležité rozlišení, které akcentuje dvojí aspekt, který básnické podání 
sleduje: skutečnost je odkrývána jak z hlediska einai tak z hlediska gignesthai. Toto dvojí 
hledisko je zašifrováno v povaze božské existence, kierá je nahlížena jako stále trvající a 
zárove/1 jako vzniklá - tj. určitým způsobem determinovaná. V takto koncipovaném 
kosmogonickém náhledu na svět, jehož struktura je dána působností a vzájemnými vztahy 
jeho bozských representantů, se pak zásadním způsobem spojuje představa vzniku 
s představou trvání. 

Músická působnost je nepostradatelným rozlišením i při hledání výsledného efektu, k 
němuž zpracování kosmogonické látky směřuje. Pokud jde o očekávaný účinek, je třeba 
zdůraznit úlevnou funkci músického zpěvu, která kontrastuje s případným rituálním zázemím, 
na něž lze poukázat v případě zpracování kosmogonické tematiky v neřeckých podáních. 
Z těchto podání je třeba uvést zejména bohatý akkadský materiál, v němž se dochovala jednak 
řada drobných kosmogonických skladeb, které byly recitovány k rituálním léčebným účelům, 
a jednak výše zmiňovaný komplex l~núma eli{ u něhož je rovněž doložena rituální recitace 
v rámci novoročních oslav. 232 

Naproti tomu Hésiodovo podání výslovně uvádí, že účinkem músického zpěvu je 
"zapomenutí strastí". Zde přichází ke slovu důležitá ambivalence v músíckém působení, a sice 
dvojí vztah k paměti a zapomnění. Músy jsou patronkami pamětí- ve výše uvedeném smyslu 
"zpřítomňování - jak naznačuje jejich vztah k A1némosyné, ale přitom jejich působnost 
zahrnuje zapomnění, /éthé. Zapomenutí na strasti je pak ekvivalentem obecně radostného 
rozpoložení, jež provází přednes kosmogoníckého zpěvu. 

Prostředí músíckého zpěvu se tímto odhaluje jako zásadně ambivalentní, neboť v sobě 
koncentruje celou řadu protikladných poukazů. Prvním z nich je poukaz na vztah mnémosyné 
- léthé. Na druhém místě můžeme jmenovat poukaz na ambivalentní vztah mezi pravdivostí a 
klamavostí v músícké výpovědí, tj. na nezrušitelný vztah mezí jejími pravdivými a 
klamavými obsahy: pseudea - aléthea. Jako třetí uvádím vztah mezí strastným aspektem 
života a úlevným působením músického zpěvu, jímž je tento strastný aspekt překonáván. 

:
32 Předsta\u rituálrúho pozadí Enúma cliš koriguje A.Kragerud odkazem na její ,·)razně "thcologickf" 

charakter: "As far as the e.xtemaJ evidence is concemcd, we should, however, kcep in mind that t11e only rituaJ 
function of Enuma Elish of \\hich we are aware. is its use at tbc fourtll night of ilie New Ycar's Festival as a 
magical incantation in front of thc Marduk statuc, wlúch on tlús occasion is vicwed as the reprcsentation of a 
dead god. nceding restoration." Krdgerud. A.: TI1e Conccpt of Creation in Enuma Elish. in: Bleeker, C.J.. 
Brandou. S.G.. Simon.. M. (cds.): Ex Orbc Rcligionum: Studia Gco Widcngren I, Lcidcn 1972. 39-49, str. 49. 
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Dvěma protipóly tohoto vztahu jsou lidské strasti (kédea) a bezstarostná povaha Mús (thymos 
akédés). 

Tato rozlišení jsou v první řadě důležitým sdělením o samotné povaze músické 
působnosti. Ale lheogonie neříká pouze toto. Druhou stránkou jejího sdělení je to, že 
protikladné rysy, které na jedné straně charakterizují specifickou působnost Mús jako jednoho 
z božstev, se shodně projevují i ve světě, jehož povahu músický zpěv odhaluje. I ve světě 
současně působí na jedné straně paměť, pravdivost a bezstarostnost a na druhé straně 
zapomnění, klam a strast. 

Působnost "pozitivních" členů tohoto výčtu je v lheogonii spojena se světem 
olympských božstev, nejzřetelněji se samotným Diem a jednotlivými aspekty jeho vlády. 
Expozice těchto pozitivních aspektů se v 77Jeogonii koncentruje ve dvou pasážích, které 
příznačně rámují celou skladbu. První z nich je pasáž z prooimia, věnovaná Diově patronaci 
nad působením králů v roli arbitrů (Theog. 81-96), která uvádí řadu charakteristik těchto 
Diových chráněnců, a tedy implicitně i samotného Dia: jsou to zejména výrazně přívětivé 
rysy, spravedlnost a neomylnost, co provází jejich, potažmo Diovu působnost. Druhým 
místem, analogickým k této pasáži z prooimia, je pasáž obsažená v epilogu, věnovaná 
Diovým manželským svazkům a potomkům (Theog. 886-929), která katalogovou formou 
uvádí obdobný výčet podstatných aspektů Diovy vlády ztělesněných postavami Themis a 
jejími potomky Eunomié, Diké a Eiréné, jakož i postavami Eurynomé Uako matky Charitek) a 
Mnémosyné Uako matky Mús). 

Na jedné straně jsou tak vyzdviženy lehkost a benevolentní působení jako jedny z 
nejvýraznějších charakteristik olympského řádu. Protipólem těchto pozitivních charakteristik 
je působnost "negativních" členů výše zmíněného výčtu, která je, spolu s dalšími neblahými 
aspekty, odhalena v genealogické pasáži věnované potomkům Noci (Theog. 211-232). Tato 
pasáž uvádí řadu disharmonických tendencí, které stojí v přímém kontrastu k pozitivní stránce 
světa. Odpovídajícím protipólem uvedených pozitivních charakteristik jsou v postupném 
sledu Léthé, Pseudea a obecně Ponos Uako ekvivalent zapomnění, klamu a strasti z výše 
uvedeného rozpětí, které pokrývá músická působnost), jakož i Dysnomié a celá řada 

svárliv)'ch a agresivních tendencí, které kontrastují se smírnými aspekty olympského rozvrhu. 
Tato negativní stránka přitom patří ke světu stejně původně jako jeho stránka pozitivní 

a tendence náležející jak k jednomu tak k druhému z těchto pólů se shodně projevují v chodu 
světa. Schopnost vnímat tuto vzájemnou vztaženost protikladných pólů označil předchozí 
výklad jako komplementární vidění. Výrazem tohoto vidění je komplexní a víceúrovňové 
postižení stabilizujících i destabilizujících tendencí v jednom celku, takže výsledným efektem 
básnického uchopení této vztaženosti je odhalení jak kosmick;ích tak akosmickj,ch rysů, které 
dohromady skládají podobu universa. 

To, co ll1eogonie sděluje o povaze Mús a o povaze světa, přitom odhaluje významnou 
korespondenci: je-li povaha Mús takto ambivalentní, a je-li obdobným způsobem 

ambivalentní i povaha světa, odhaluje se tu zásadní korespondence mezi skutečností a 
básnickým vyjádřením této skutečnosti. Vedle samotného předvedení povahy světa je tedy 
přínosem Theogonie i předvedení adekvátního způsobu jak tuto povahu zachytit. Na jedné 
straně tak stojí kosmos, celek světa předvedený s ohledem na stabilizační mechanismy 
vyvažující působení protichůdných sil, a vůči němu stojí odpovídající kosmos epeón, 
básnické dílo, které samo vyrůstá z podobně protichůdného rozpětí jaké zároveň svým 
výkonem zjevuje. 

Je-li toto dostatečně ukázáno, je zřejmé, že Theogonie je svébytným celkem 
postihujícím totalitu universa promyšleným a systematickým způsobem. V tomto smyslu 
může Theogonie dostatečně posloužit pro demonstraci toho, co bychom nazvali "Hésiodovým 
kosmem" - ačkoli moderní hésiodovské bádání poukazuje na oprávněnost komplementárního 
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čtení obou Hésiodových skladeb - Jlleogonie a Prací a dm/. 233 Toto rozšířené hledisko zde 
uvádím jako poukaz k tomu, jak se interní vztahy, které v rámci svého rozvrhu rozvíjí 
Theogonie, mohou v širším měřítku rozvíjet mezi oběma skladbami. 

Hledisko zkoumání přijaté v předkládané práci směřovalo primárně k Theogonii, a sice 
k předvedení Theogonie jako originální skladby, která pouze nepřejímá, ale specifickým 
způsobem adaptuje rozšířené kosmogonické téma. Toto hodnocení bylo podtrženo 
komparačními odkazy, které vykreslily pozadí, vůči němuž vyvstává svébytnost Hésiodova 
pojetí. 

Domnívám se, že závěr zkoumání může potvrdit, že Hésiodův přístup ke zpracování 
kosmogonického tématu se z této perspektivy ukazuje jako komplexní, vyvážený a ve 
výsledku úspěšný. 

:
33 Připomínám hodnocení. které prosazuje Clay, J.S.: Hesiod's Cosmos, str. 182: "By constructing his Theogony 

and his Works and Days as complementary visions ofthe cosmos, Hesiod reveals his ambition to encompass the 
whole that embraces the harsh realitics of human life as wcll as the lovely songs of the Muses that make it 
bearable.·· 
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