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Abstrakt
Cílem diplomové práce je představit různé typy lstí v řecké mytologii a jejich roli v širším
kontextu řeckého náboženského myšlení. Tuto problematiku se snaží ukázat na vybraných
mytických postavách a situacích. Klíčovou otázku představuje, jak se má lest k ustavení a
fungování kulturního i božského řádu. Nejprve jsou uvedeny řecké termíny, jež se pojí se
lstivostí, a jejich možné významové konotace. Dále práce detailně pojednává o podobách
lstivosti u postav Herma a Odyssea a zkoumá, jakým způsobem může být lest pro řád
přínosná. Ve třetí části následuje srovnání s dalšími lstivými hrdiny a mýty o původu rituálů.
Kapitolu uzavírá vymezení, kdy je lest u mytického hrdiny přijatelná. Závěr se snaží obhájit
tezi, že lest může být kulturotvorná i přínosná pro stávající řád, ale její pozitivní role je patrná
zejména v prvotním stavu světa, kdy kulturní řád ještě není zcela vymezen. Lest si vždy drží
ambivalentní a paradoxní povahu a její problematičnost vynikne zejména v jasně vymezeném
a strukturovaném kulturním řádu.
Klíčová slova
Řecká mytologie, Lstivost, Métis, Hermés, Odysseus, Trickster, Šibal, Řád

Abstract
The aim of the present thesis is to introduce different types of cunning intelligence in Greek
mythology and their role in the broader context of Greek thought. The subject matter is
explored using representative mythic figures and situations. The pivotal problem is the
relationship between cunning tricks and both cultural and divine order. The first part is
concerned with greek expressions connected to cunning tricks and their possible meanings.
The subsequent section deals with the forms of cunning as they can be seen in the charecters
of Hermes and Odysseus and considers the way in which cunning tricks can be beneficial to
order. A comparison with other cunning characters and myths of origins of rituals follow in
the final chapter. It concludes with determining in which context a cunning trick is acceptable.
In conclusion it is argued that cunning intelligence bears a culturally constitutive function and
may even be beneficial in existing order. However, its positive role is manifested maily in the
primordial state of the universe when cultural order is not clearly delimited. Cunning
intelligence always remains ambivalent and a paradox. Its ambiguity is most apparent in
clearly defined and structured cultural order.
Key words
Greek mythology, Cunning intelligence, Metis, Hermes, Odysseus, Trickster, Order
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1. ÚVOD
V řeckých eposech a tragédiích se setkáváme s celou řadou vynalézavých héroů i bohů, kteří
vynikají v dovednosti klamat, mistrně zacházet se slovy, vyhýbat se boji, a když je třeba,
přechytračit mnohem silnějšího protivníka. Odysseus představuje asi nejznámějšího lstivého
hrdinu řecké mytologie, rozhodně ale není jediný. Vzpomeňme šibala Herma, který sotva den
starý uloupil stádo krav, nebo přítele lidí Prométhea, který ukradl Diovi oheň. Neméně lstivý
byl samotný Zeus, když nastražil Kronovi místo sebe k pozření kámen a později přechytračil
první manželku, bohyni vynalézavosti Métidu, a spolkl ji. Výčet by mohl pokračovat dlouhou
řadou mytických postav a situací.
Známé jsou nejen postavy, ale také celá řada aitiologických mýtů vysvětlujících
rituály, kde figuruje provinění a jeho náprava, která je provedena lstivě, když požadavky bohů
jsou příliš vysoké nebo příliš kruté. Kromě těchto příběhů, kde lest hraje ústřední roli, však
najdeme mnoho dalších mýtů, kde jsou hrdinové uchýlí k úskoku.
V této práci bych proto ráda prozkoumala, v jakých situacích se lest vyskytuje a jakou
roli může hrát v myšlení řeckého mýtu. Je zřejmé, že takové snažení představuje vždy do
určité míry spekulaci. Toto riziko s sebou ovšem nese jakákoli teoreticko-interpretační práce
s materiálem z oblasti mýtu a veškerá snaha o jeho systematizaci a vysvětlení, tím spíše
pokud pracuje jen s určitým výsekem mytického korpusu. Z toho důvodu bude také metoda
práce a otázka po legitimní metodice zacházení se specifickým materiálem hrát svou roli
v této studii.
Cílem mého snažení nebude zmapovat a zevrubně zanalyzovat veškerý výskyt lstí
v celé mytologické tradici, což by vyžadovalo mnohem rozsáhlejší práci, ale spíš teoretická
interpretace ilustrovaná na několika příkladech velmi komplexních mytických postav a
situací.
Samotná práce sestává ze tří hlavních částí: První z nich tvoří obecné vymezení
problematiky a srovnání možných významů lstivosti v našem dnešním pojetí s tím řeckým.
Přiblížím zde hlavní termíny, které se k problematice vážou, stejně jako práci Marcela
Detienna a Jeana-Pierra Vernanta, jejichž monografie týkající se problematiky métis je velmi
vlivným a zároveň, pokud je mi známo, jediným rozsáhlejším dílem, jež se zabývá řeckou
vynalézavostí.1 Zde se také pokusím předběžně načrtnout svou tezi týkající se vztahu lsti a
řádu, totiž že lstivost může v některých kontextech představovat konstruktivní prvek, jenž je
pro řád nezbytný.
V dalším oddíle budu sledovat lstivost na konkrétních postavách, a to Hermovi a
Odysseovi. Nejdříve se budu věnovat Hermovi a otázce, jakou roli jeho prostřednictvím hraje
lest v Diově božském společenství. Budu postupovat po tematických celcích podle toho,
jakou podobu na sebe bere Hermovo vynalézavé chování, a pokusím se určit, jaké místo
zastává lstivost v celku mýtu. Jednotlivé podkapitoly pro přehlednost vždy dělím na shrnující
a interpretační části, i když výběr sekundárních zdrojů a jejich zpracování již pochopitelně
interpretaci také zahrnují. V části týkající se Odyssea budu postupovat obdobně, tentokrát
s cílem prozkoumat lstivost na rovině héroů.
Ve třetí části práce se vrátím na obecnější rovinu a pokusím se prozkoumat, kdy je
v řeckých mýtech lest přijatelná. Nejdříve se zaměřím na postavy, jimž se za lstivé chování
dostalo trestu, dále pak na aitiologické mýty, v nichž se obvykle setkáváme se lstí jako
kulturotvorným prvkem. Nakonec se pokusím srovnat lstivé činů héroů, jež se na první pohled
mohou jevit podobné, ale kontext naznačuje, proč jsou některé přijatelné a jiné nikoli.
1

M. Detienne and J.-P. Vernant, Cunning Intelligence in Greek Culture and Society, tr. by Janet Lloyd, Chicago,
London: Harvester Press, 1978.
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V závěru se pak pokusím o syntézu s poznatky o Hermovi a Odysseovi. Tuto část již
nerozděluji na shrnující a interpretační, protože je celá (s výjimkou sekce o aitiologických
mýtech) svou povahou spíše interpretací.
Domnívám se, že taková práce rozhodně není samoúčelná nebo zajímavá pouze pro
badatele v klasických studiích. Jelikož řecké myšlení představuje základ celé západní
intelektuální tradice, reflektovaná snaha pochopit řecké vztahování se ke světu nám napomáhá
také lépe rozumět našemu vlastnímu myšlení a zkušenosti.2 Předávání a interpretace řeckých
mýtů mělo vliv nejen na filosofickou tradici, ale také na další vývoj literární. Ať už jde o
epiku, nebo drama, jak způsoby zpracování, tak pojetí mytických postav ovlivnily příští
formování téměř všech literárních žánrů, a porozumění mýtům i specifikům jejich zdrojů
proto může pomoci si uvědomit kořeny a snad i některé charakteristiky pozdější západní
kulturní tradice.

2

Nezastávám názor některých badatelů, že mýtus a logos stojí striktně proti sobě a nijak na sebe nenavazují.
Naopak se domnívám, že západní racionální tradice pramení z mýtu a epiky, ať už tím, že jej postupně
racionalizuje, nebo se vůči němu vymezuje. Pro detailnější rozbor tohoto stanoviska viz S. Fischerová,
„Odysseus, Chaos a iónská trojčata“, in: S. Fischerová, J. Starý (eds.), Mýtus a geografie, Praha: Hermann &
synové, 2008, s. 43–86; E. Luhanová, Žitý prostor archaického Řecka, diplomová práce na FF UK, Praha, 2012;
F. M. Cornford, Principium Sapientiae, Cambridge: Canbridge University Press, 1952, zejm. s 187–201.
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2. METODOLOGIE
V této práci se budu zabývat primárně mýty a dalších aspektů řecké kultury, jako rituálů,
politiky nebo rétoriky, se pouze dotknu tam, kde to bude relevantní k porozumění
zkoumanému materiálu. Protože se jednotlivé mytické příběhy dochovaly v dílech rozdílných
žánrů, rozsahu i stáří, budu se snažit přizpůsobit danému pramenu i to, jak s ním pracuji.
Nejsem příznivcem pevně stanovených metodologických postupů, kdy se badatel snaží
vtěsnat mytické látky do předem vymyšlených schémat podle zvolených kulturněantropologických či jiných teorií, a naopak se domnívám, že je třeba postup podřídit
materiálům a snažit se zohlednit vše, co může přispět porozumění jak prameni, tak celkové
problematice.
Při interpretaci řeckých mýtů musíme brát v potaz hned několik skutečností: za prvé,
že řecké náboženství nedisponovalo žádnou orthodoxií, ale jednalo se o autonomní obce,
které měly vlastní lokální podoby božstev, vlastní posvátný kalendář a zvyky, a pracujeme
tedy s abstrakcí. Takové zacházení je ale poměrně dobře obhajitelné, protože to na určité
úrovni činili už sami Řekové – každá obec sice měla na příklad vlastního Dia s nějakými
specifickými atributy či pravomocemi, ale počítalo se s tím, že Zeus jako takový je jen jeden.3
Proto se také v bohaté tradici budu snažit zaměřovat na panhelénské mýty a postavy a jejich
společné jádro, a pouze okrajově zmiňovat výjimky či lokální tradice.4
Druhé specifikum představuje charakter pramenů samotných, kde u eposů a hymnů je
třeba brát v úvahu jejich při nejmenším částečný orální původ.5 Podle vlivné orálněformulaické teorie pěvci nerecitovali vždy neměnnou báseň, ale pracovali s předem
připravenými formulemi, které tvořily část, celý nebo i více veršů, a ty mohli podle potřeby
do svého přednesu zařazovat. Tato ústní tvorba také pravděpodobně neprobíhala nezávisle na
posluchačích, ale naopak se přizpůsobovala jejich situaci a reakcím a vybízela ke
spolupodílení se na recitaci.6 Proto bychom měli také upravit naše rozumění těmto formulím,
stejně jako různým zkratkám nebo opakováním a jejich kontextu, ale také celku předávaného
příběhu. Na příklad při interpretaci některých pasáží musíme brát v potaz, že jejich posluchači
znali četné ustálené formule a pravděpodobně věděli, v jakém kontextu je pěvec používá.
Richard Martin7 to ilustruje formulí, se kterou se posluchač setkává v přímé řeči v Odysseii,
když Télemachos napomíná matku, aby nebránila Fémiovi ve zpěvu: „[O] hovor mužové
3

Viz např. P. E. Easterling and J. V. Muir (eds.), Greek religion and society, Cambridge: Cambridge University
Press, 2004, s. XV.
4
Tento přístup najde opodstatnění i v povaze literárních látek: např. J. Clayová zastává názor, že určitá díla byla
více panhelénská, než jiná. Podle autorky se jednalo zejména o teologickou literaturu, na rozdíl od kultických
pramenů, které představují vždy spíše lokální svědectví. Do teologické tradice řadí tvorbu rhapsódů, kteří podle
ní přispívali k panhelénskému vidění bohů, neboť často svá díla představovali na všeřeckých slavnostech u
panhelénských svatyní. Upozorňuje také na to, že v pozdějších dobách byli básníci často cizinci, kteří byli najati
obcí při určité příležitosti. Viz J. S. Clay, „Theology and Religion in the Homeric Hymns“, in: R. Bouchon, P.
Brillet-Dubois et N. Le Meur-Weissman (eds.), Hymnes de la Grèce antique: Approches littéraires et historiques,
Lyon: Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2012, s. 318. Pokud jde o homérské eposy, u nich je všeřecká
oblíbenost nesporná, např. Jan Assman považuje Íliadu a její rozšíření za zdroj i pozdějšího panhellénismu, viz J.
Assmann, Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, Praha:
Prostor, 2001, s. 231.
5
Hlavní argumenty pro čtení Homérových eposů, ale i Hésiodovské poesie, jako děl orální tradice představuje
stručně např. R. P. Martin, viz týž, „Homer’s Iliad and Odyssey“, in: J. M. Foley (ed.), Teaching Oral Traditions,
New York: Modern Language Association, 1998, s. 339–350. Přehledně debatu o povaze a původu homérských
eposů a její vývoj shrnuje S. Fischerová v závěrečné studii k novému vydání Odysseie: S. Fischerová, „Odysseia
jako ustavující dílo evropské kulturní tradice“, in: Homéros, Odysseia, přel. V. Šrámek, Praha: Academia, 2012,
s. 425–479.
6
A. Lord, The Singer of Tales, The Singer of Tales, New York: Atheneum, 1971, zejm. s. 100–102. Pro interakci
pěvce a posluchačů viz R. P. Martin, „Homer’s Iliad and Odyssey“, s. 342–345.
7
R. Martin, „Homer’s Iliad and Odyssey“, s. 348.
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budou pečovat, všichni, a nejvíce já, jenž v domě jsem pánem!“8 V tuto chvíli zní Télemachos
poměrně autoritativně. Obecenstvo ale formuli zná z úst fajáckého krále Alkinoa, když se
snaží naznačit, že Odysseův návrat podléhá pouze vladařovu rozhodnutí: „[O]djezd budou mu
míti na péči všichni, a nejvíce já, jenž v kraji jsem pánem.“9 Z jiných pasáží ovšem víme, že u
Fajáků to jsou spíše ženy, kdo má rozhodující slovo. Tutéž formuli také používá v Íliadě
Hektór, když se chystá do boje, o kterém již předjímá, že pro něho nedopadne šťastně: „[B]oj
bude však starostí našich mužů zrozených v Tróji, všech zároveň, mou ale nejvíc.“10
V kontextu těchto pasáží pak posluchač vycítí ironii v Télemachových slovech, která se záhy
prokáže jako opodstatněná, protože mladý Odysseův syn naznačuje, že má situaci v domě
plně pod kontrolou, těsně než se ukáže, že je tomu právě naopak.
Kromě mnoha jednotlivých pasáží, kdy zvážení původu díla může pozměnit jejich
interpretaci, vybízí orální aspekt epických děl také k promýšlení povahy mýtu samotného a
nabádá k jeho chápání jako něčeho živého, jako narativu, který musí být předáván a který při
každá nové aktualizaci nabývá dalších konotací a drobného posunu.
S většinou mýtů se ovšem nesetkáváme jen v epice, ale také v pozdějších dílech, která
sice vycházejí ze starších látek, ale už jsou mnohem silněji zakotvena v literární tradici.
Nicméně i tragédie alespoň do určité míry reprodukují mluvenou řeč a rozvíjejí tak nejen
orální látky, ale také formy.11 Domnívám se proto, že není nutné postupovat diachronně a
interpretovat příběhy, které nám předkládají dramata pátého století, jinak a odděleně od o
několik staletí starších eposů. Ve své práci se snažím o nalezení společného jádra, toho, co je
v daném mýtu charakteristické a pevné navzdory proměňujícímu se kontextu a žánru.
Obdobně přistupuji také k jednotlivým postavám. Domnívám se, že přestože postava
v sobě zahrnuje mnoho podob, které si mohou i vzájemně odporovat, můžeme sledovat celek
postavy. Sylva Fischerová hovoří o specifické formě postavy, Gestaltu, z něhož jsou vždy
zdůrazněny určité aspekty. 12 Tento způsob čtení podporují také badatelé, kteří poukazují na
intertextualitu v Homérově díle a Epickém cyklu. Pietro Pucci se domnívá, že oba Homérovy
eposy se vzájemně reflektují a jsou nabity vzájemnými odkazy. 13 Podobně Gregory Nagy
hovoří o umělecké jednotě obou děl, která jsou vzájemně komplementární.14 Seth Schein pak
nachází v Sofokleových tragédiích odkazy na konkrétní pasáže z Homéra.15 Navíc tehdejší
posluchači a diváci Homérovu tvorbu podrobně znali, stěží by tedy nové zpracování chápali
nějak striktně odděleně.
Je pochopitelně možné, že se v průběhu práce takový synchronní postup ukáže jako
neudržitelný, protože jednotlivé látky, a tedy i jejich interpretace jsou v průběhu času a
proměně žánrů příliš rozdílné. Nakonec už od ruských formalistů a Nové kritiky víme, že jak
ošemetná je snaha o oddělování formy a obsahu literárních děl.
Svůj celkový postup považuji za obecně fenomenologický, nebo hermeneutický
v gadamerovském smyslu. Snažím se o takové porozumění, kdy kritériem je smysluplný celek
významu, který ovšem co nejvíce respektuje kontext, tedy charakter materiálů nebo historické
reálie. Nicméně v dílčích interpretacích přihlížím i k vyhraněnějším přístupům, jako například
8

Od. 1. 358–59; přel. Otmar Vaňorný a Ferdinand Stiebitz, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, 1956. Tentýž překlad používám i v následujících citacích.
9
Od. 11. 352–53.
10
Il. 6. 492–93; přel. Rudolf Mertlík, Praha: Odeon, 1980.
11
Srov. J. Assmann, Kultura a paměť, s. 226.
12
S. Fischerová, „Odysseus aneb Hérós jako literární postava“, in: Souvislosti, č. 3/2006, s. 31–32.
13
P. Pucci, Odysseus Polutropos: Intertextual Readings in the Odyssey and the Iliad, Ithaca and London:
Cornell University Press, 1995, zejm. str. 17–19, 29–30.
14
G. Nagy, The Best of Achaeans, The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry,
revised edition, Johns Hopkins University Press, 1999, kap. 1, par. 6.
15
S. L. Schein, „Sophocles and Homer“, in: K. Ormand (ed.), A Companion to Sophocles, Malden, MA;
Oxford; Chichester: Wiley-Blackwell, 2012, s. 424–39.
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strukturalistické a antropologické analýze, které se těší mezi badateli značné oblibě, nebo
neoanalýze. Možnou námitku proti tomuto přístupu představuje často zmiňovaná subjektivita
interpreta, který si do zkoumaného materiálu promítá vlastní myšlenky a postoje pod
záminkou hledání smyslu. Mám za to, že pokud badatel postupuje reflektovaně a metodicky,
tedy chápe a případně upozadí své předporozumění a zohledňuje relevantní kontext, dopouští
se svévole jen poměrně malého rozsahu, a jistě ne většího než badatelé aplikující alternativní
postupy. Nakonec toto myšlení kriticky se vztahující samo k sobě je právě řeckým dědictvím,
které můžeme pozorovat nejen u prvních filosofů, ale právě už i v epice.16

16

Jedním z výrazných motivů v Odysseii je vyprávění a zpěv, což ukazuje na její sebereflektující aspekt. Stejně
tak Hésiodova Theogonie začíná chvalozpěvem na Músy, který poukazuje na svrchovanou roli básníka a
poetický charakter celého textu. Srov. S. Fischerová, „Odysseia jako ustavující dílo evropské kulturní tradice“, s.
458; P. Pucci, „The Poetry of the Theogony“, in: F. Montanari, A. Rengakos a T. Christos (eds.), Brill’s
companion to Hesiod, Leiden: Brill, 2009, 41–44.
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3. DEFINICE LSTI A SÉMANTICKÉ POLE
Bývá dobrým zvykem hned zkraje definovat pojmy, se kterými člověk pracuje. Protože
souhlasím s Wittgensteinem v tom, že význam určitého výrazu je dán způsobem jeho použití
v řeči,17 pokusím se o stručné vymezení lsti v tomto duchu. Jelikož jednotlivé výrazy jsou
vždy spojen s konkrétními situacemi a chováním lidí v určitém společenství, budu se snažit
ukázat, v jakém kontextu mluvíme o lstivosti a jaké výrazy pro toto chování používáme dnes
a jak se s ním setkáváme v pramenech zachycujících řecké mýty.

3.1 LEST DNES
V dnešním užití představuje lest něco vynalézavého, nečekaného, netypického, co ovšem
často nese záporné konotace, zvlášť u synonym, která můžeme použít: trik, klam, šalba,
úskok, obmysl, léčka nebo podfuk.18 Všechny tyto výrazy typicky užíváme, když popisujeme
situaci, ve které figurují alespoň dvě osoby, případně instituce. Hyperonyma vynalézavost
nebo rafinovanost označují i situaci, kdy se jedná o vypořádání se s předměty nebo problémy.
Můžeme například říci: „Přelstil jsem komisi.“, ale málokdy řekneme, že jsme přelstili rozbité
auto nebo nedostatek financí. U lsti tedy obvykle figuruje nějaká druhá, přelstěná strana,
odtud možná nádech negativního hodnocení. Za hyponymum těchto výrazů bychom mohli
lež, jež v sobě nese z hlediska obvyklého užívání nesporně záporné hodnocení. Zajímavé je,
že co do negativity mírnější hyperonyma představují pouze lidské vlastnosti, jejich
aktualizace v podobě probíraných výrazů již mají poměrně záporné vyznění.

3.2 VYNALÉZAVÍ ŘEKOVÉ
Řečtina disponovala celou řadou výrazů používaných v situacích, kdy se mytický hrdina
nachází v prekérní situaci a musí si poradit nějakým vynalézavým způsobem nebo chce
někoho přechytračit.
Jako první je třeba zmínit substantivum μῆτις, jež pochází z indoevropského kořene
*meh- (měřit),19 se šíří významu: schopnost radit, moudrost, mazanost, dovednost nebo
plán.20 Není jistě náhodou, že stejnojmennou bohyni, jež na všechny vyzrála svou
proměnlivostí, Zeus pojal za manželku a nakonec přelstil a spolkl. Detienne s Vernantem to
vysvětlují tak, že od této chvíle se právě Zeus stává garantem vynalézavosti a veškerá lstivost
(tu autoři chápou do značné míry jako totožnou s vynalézavostí) musí být v souladu s ním.
Proto také získal přízvisko μητιόεις/μητιέτα,21 rádce; vševědoucí.22 Kronos byl rovněž
schopen lsti, ale jeho vynalézavost byla, na rozdíl od té Diovy, pokřivená,23 proto byl zván
ἀγκυλομήτης (od ἀγκύλος, zakřivený, ohnutý).24 Dvojice autorů ve své monografii týkající se
17

L. Wittgenstein, Filosofická zkoumání, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, §43, s. 34.
J. V. Bečka, Slovník synonym a frazeologismů, Praha: Novinář, 1977, heslo lest.
19
R. S. P. Beekes and Lucien van Beek, Etymological dictionary of Greek, vol. 1–2, Leden; Boston: Brill, 2010,
heslo μῆτις.
20
H. G. Liddell and R. Scott, An intermediate Greek-English lexicon: founded upon the seventh edition of
Liddell and Scott's Greek-English lexicon, Oxford: Clarendon Press, 2003, heslo μῆτις.
21
Hésiodos, Práce a dny, 51, 768.
22
M. Detienne and J.-P. Vernant, Cunning Intelligence, s. 14, 67–68. Více k Métidě jako bohyni lstivosti viz J.P. Vernant, Vesmír, bohové, lidé: nejstarší řecké mýty, přel. Zuzana Dlabalová, Praha: Paseka, 2001, s. 31–32.
23
M. Detienne and J.-P. Vernant, Cunning Intelligence, zejm. s. 88–90.
24
Il. 2. 205; Hésiodos, Theog. 18, 137. Básník tak nazývá i Prométhea, viz tamtéž, 546.
18
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μῆτις vychází z definice této mocnosti jako praktické vynalézavé inteligence a snaží se ji
ukázat jak v rámci mytických postav, tak v přírodním světě. Mají za to, že μῆτις přichází ke
slovu vždy, když nastane složitá nebo nepřehledná situace, ve které nestačí fyzická síla.25
Bohyně Métis v době, kdy ji Zeus překonal, již byla těhotná s Athénou, která se pak
příznačně coby patronka řemesel, umění a vojenské strategie narodila přímo z Diovy hlavy.
Také se často vyskytuje v roli, kdy pomáhá v situaci, ve které je třeba jednat vynalézavě. Je
proto typické, že se objevuje po boku Odyssea, jehož časté epiteton zní πολύμητις. Pucci
charakterizuje μῆτις, společnou pro obě postavy v podobném duchu: jako mazanost, úskok,
lest, proměnlivost, nepolapitelnost ale také kouzla.26
Kromě μῆτις se pojí se lstivostí ještě řada dalších slov, z nichž zde vyjmenuji jen ty
nejbližší a nejčastější. Výraz δόλος, možná předřeckého původu, označuje doslova návnadu,
případně trik nebo prostředek k chytání něčeho,27 obecně pak jakýkoli trik nebo úskok, dále
lest, záludnost nebo zradu.28 V Odysseii básník popisuje trojského koně jako δόλος.29
Slovo ἀπάτη vyjadřuje podobnou škálu významů: klam, trik, podvod, úskok nebo
záludnost, lstivost. S personifikovanou Apaté (J. Nováková překládá jako Šalba) se setkáváme
u Hésioda coby s jedním z potomků Noci.30 Doprovázejí ji bohyně pomsty a sváru – Nemesis
a Eris a k tomu Staroba, sama Apaté se pak rodí spolu s láskou (φιλότης). Odysseus například
užívá šalebných slov (ἀπατάων μύθων), když se vydává za někoho jiného.31
Sísyfos (podle některých zdrojů Odysseův pravý otec)32 je v Íliadě označen jako
κέρδιστος, nejlstivější,33 superlativem od adjektiva κέρδος, možná indoevropského původu
(*kerd-) s významy lstivost, triky, touha vyhrát, zisk. Athéna sama o sobě praví Odysseovi, že
je proslulá vynalézavostí a lstivostí (μήτι τε … καὶ κέρδεσιν).34
Detienne s Vernantem se detailně věnují také dalším výrazům, které se s výše
uvedenými často pojí, a dospívají k poznatku, že sémantické pole je i v mladších pramenech
(konkrétně u Oppiána) obdobné jako u Homéra a výrazy týkající se lstivosti jsou prakticky
totožné s těmi týkajícími se rybaření a lovu.35 Setkáváme se zde na příklad se slovy πλέκω
(obtáčet, splétat, metaforicky: plánovat, osnovat)36 a στρέφω (obrátit, otočit) či odvozeninami
od nich. Například Hermés je nazýván στροφαῖος. Dále se často v tomto kontextu objevují
výrazy αἰόλος (nestálý, proměnlivý) a ποικίλος (proměnlivý, prohnaný, dosl. mnohobarevný),
například Prométheus je ποικίλος αἰολόμητις (schopen rozličných lstí).37 Shledávají tedy, že
ten, kdo disponuje lstivostí (μῆτις) je vždy proměnlivý, nestálý, hbitý a nepolapitelný, navíc
jeho užívání rozumu je vždy v opozici k fyzické síle (κρατός/βία).
Z Detiennova a Vernantova rozboru se zdá, že vynalézavost a lest k sobě mají o něco
blíže než v našem dnešním pojetí. Nicméně se domnívám, že nejsou zcela totožné.
Vynalézavost na sebe bere mnoho podob a jen některou z nich bychom nazvali lstivostí. Také
výše zmíněné výrazy nacházíme v různých kontextech, které jejich význam modifikují.
Některá epiteta byla naopak ustálená a často využívaná z metrických důvodů. Je tedy třeba
zkoumat konkrétní postavy a mýty a vykládat tyto a další výrazy v jejich kontextu. Právě
25

Tamtéž, zejm. s. 3–6, 12–13.
P. Pucci, Odysseus polutropos, s. 103.
27
R. S. P. Beekes, heslo δόλος.
28
H. G. Liddell and R. Scott, heslo δόλος.
29
Od. 8 492–94. Srov. také P. Pucci, Odysseus polutropos, s. 61–62.
30
Theog. 223–25.
31
Od. 13. 294–95.
32
Sofoklés, Filoktétés, 417.
33
Il. 6. 153.
34
Od. 13. 299.
35
M. Detienne and J.-P. Vernant, Cunning Intelligence, zejm. s. 11–43.
36
H. G. Liddell and R. Scott, heslo πλέκω; R. S. P. Beekes, tamtéž. Srov. české pletichařit.
37
Hésiodos, Theog. 511.
26
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když se zaměříme i na kontext, ve kterém se konkrétní lstivé úkony vyskytují, vyvstanou
nejen různé podoby lstivosti, ale také její různá hodnocení: zatímco v některé situace se jeví
téměř neproblematicky, jinde nese negativní zabarvení. Pochopitelně se také liší, když se
chová lstivě bůh, a když hérós.

3.3 ZAMĚŘENÍ PRÁCE A TEZE
Na následujících stránkách se budu snažit hledat v mýtech týkajících se Herma a Odyssea to,
co my dnes rozumíme lstivostí, ovšem s přihlédnutím k tomu, že v řeckém náboženském
myšlení má tato schopnost či vlastnost mnohem blíže k vynalézavosti, obzvlášť v archaické
době, kdy se nezdá, že by všechny projevy lsti nesly negativní konotace, jaké by dnešní čtenář
mohl očekávat. Určitý posun k moralismu, jak bude možné sledovat na rozboru jednotlivých
postav, sledujeme pak v klasické době. Nicméně budu se snažit ukázat, že se nejedná o určitý
zlom v myšlení, ale spíše rozvíjení určitého potenciálu, který je přítomný již v archaické době.
Protože ale řecká prohnanost nabývá různých podob, najdeme pochopitelně už v epice lsti,
které jsou spornější co do přijatelnosti.
Výchozí otázku pro mě představuje problematika, jak zapadá mytická lstivost, jež má
nutně blízko k podvodu a klamu, do řádu světa, a to jak v jeho sociálním aspektu, tak na vyšší
rovině do Diova božského řádu.
Budu se snažit ukázat, že díky lsti je možné udržet řád, jehož je Zeus garantem. Navíc
na lidské rovině jej může i zakládat, což je patrné na aitiologických mýtech popisující původ
rituálů, ve kterých lest stojí zpravidla na počátku ustavení rituálu.
Lest ale také zaručuje flexibilitu řádu. Pokud se jedinec nebo společenství nachází
v bezvýchodné situaci, někdo použije lest nebo klam, a zabrání tak tomu, aby celý řád byl
zkostnatělý a v praxi příliš limitující. Vynalézavý trik tak uvede věci do pohybu a umožní
zařadit do systému nové prvky.
Na druhé straně ovšem najdeme i triky, které jsou (obvykle Diem) tvrdě potrestány.
Budu se snažit ukázat, že v některých případech, například u Krona a Prométhea, je lest sice
přínosná, ale pro řád potenciálně nebezpečná. Tyto příklady pak ukazují na temnější,
títánskou stránku lsti, která je do určité míry přítomna i tehdy, když lstivost sehrává pozitivní
roli. Proto, i když je přínosná, zůstává lstivost vždy ambivalentní.
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4. LSTIVÉ POSTAVY
Jak jsem již předestřela, bohů a héroů, kteří jsou nadáni lstivostí, bychom v řecké mytologii
nalezli celou řadu. Jelikož není možné se zde zevrubně věnovat všem, představím dva
reprezentativní příklady z jejich řad, a to Herma a Odyssea, a další pouze zmíním tam, kde to
bude zajímavé pro srovnání nebo doplnění. Herma a Odyssea jsem zvolila pro jejich
komplexnost, pokud jde o téma lstivého jednání a vynalézavosti. Oba jsou těmito vlastnostmi
proslulí, má proto smysl zkusit prozkoumat, jak lest funguje v celku mýtů, které se jich týkají,
a to jak v případě boha, tak héroa.

4.1 HERMÉS, PŘÍTEL LIDÍ
Synovi Dia a nymfy Maie Hermovi náleželo v Řeckém pantheonu mnoho kompetencí, o
nichž nám přinášejí svědectví dochované mýty. V následujícím rozboru bych se však ráda
věnovala pouze těm, které přímo souvisejí s Hermovou lstivou povahou.
V Homérových eposech38 se o něm sice nedozvídáme tolik jako o některých jiných
Olympanech, ale už zde jsou patrné rysy, které mu pozdější díla i rituální praxe přiřknou jako
charakteristické. V Íliadě je spojen s kradmým jednáním, ať již s loupežemi samotnými, nebo
se skrytým, vynalézavým jednáním, obvykle pod rouškou noci (např. Il. 5.385–91; 24.24–5;
24. 153–467).39 V Odysseii již Hermés lidem radí a pomáhá: Odysseovi pomáhá a radí u
čarodějnice Kirké (Od. 10. 275–306) a slyšíme, že Héraklea doprovázel spolu s Athénou při
jeho výpravě do podsvětí (Od. 11.623–26). V Hésiodových Pracích a dnech se pak
dozvídáme, že Hermés pomáhal při stvoření Pandóry tím, že do ní vložil nestoudnou mysl a
lstivou povahu (κύνεόν τε νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦθος) (Op. 67).
Nejvíce informací čerpáme z homérského hymnu na Herma (h. Herm), na jehož přesné
dataci ani účelu se však badatelé neshodnou. Většina autorů považuje hymnus za jeden
z pozdních a datují jej do období mezi koncem šestého a začátkem čtvrtého století.40 Richard
Janko jej umísťuje na konec šestého století,41 Athanassios Vergados se také přiklání k druhé
polovině šestého století poté, co, stejně jako Janko, přehledně shrnuje bádání. Přestože
představuje pádné argumenty vycházející z textu i archeologie, poznamenává, že datace i tak
představuje do určité míry spekulaci.42 Ani místo vzniku a funkci hymnu není snadné z textu
určit, neboť kombinuje lokální témata (původ boha v Arkadii) s těmi panhellénskými (vynález
lyry, ohně nebo vztahy mezi bohy).43
38

Více k tzv. „homérské otázce“ viz výše, kap. 2. „Metodologie“.
Srov. W. Burkert, Greek Religion: Archaic and Classical, tr. by John Raffan, Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1987, s. 207.
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G. S. Kirk, „The Homeric Hyms“, in: P. E. Easterling and B. M. W. Knox (eds.), The Cambridge History of
Classical Literature, Vol 1, Cambridge: Cambridge University Press, 2003 (19851), s. 115. The „Homeric hymn
to Hermes“, s. 131–47.
41
R. Janko, Homer, Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction, Cambridge: Cambridge
University Press, 1982, s. 133–150.
42
A. Vergados, „The Homeric hymn to Hermes“, s. 131–47; R. Janko, s. 137–8.
43
Badatelé nejsou zajedno v tom, zda homérské hymny představují hymny v pravém slova smyslu, tedy za písně
užívané i k uctívání boha nebo héroa v rámci kultu, nebo zda se jedná o hymny literární. Někteří autoři se
domnívají, že hymnus je příliš nekompaktní, než abychom ho mohli posuzovat jako celek, jiní jej považují za
aition kultu včelích panen v Delfách. Přehled interpretací uvádí S. Johnstonová, která spojuje hymnus
s atletickými soutěžemi na počest Herma, viz táž, „Myth, Festival, and Poet: The "Homeric Hymn to Hermes"
and Its Performative Context“, in: Classical Philology, vol. 97, no. 2 (2002), s. 109–132. Přikláním se k přístupu
J. Clayové, která uchopuje báseň jako celek s panhellénským tématem, který měl ukazovat určité stádium
utváření Diova řádu ve světě tím, jak se formoval pantheon, a posluchači jej mohli znát ze soutěží rhapsódů. Viz
J. Clay, „The Homeric Hymns as Genre“, in: A. Faulkner (ed.), The Homeric Hymns: Interpretative Essays,
39

19

Hermés také vystupuje v mnoha tragédiích. Stejný příběh Hermovy loupeže líčí
Sofoklés ve své satyrské hře Slídiči, jež se bohužel dochovala jen neúplná. Posel bohů se
objevuje také v závěru Aischylova Prométhea, kde vzpurného Títána nabádá, aby se podřídil
Diově vůli. V dalších tragédiích se objevuje jako pomocník nebo průvodce, pomáhá nebo je
vzýván, když je potřeba vyjednávat, přesvědčovat nebo osnovat tajné plány.44 Zmiňují jej také
lyrici coby patrona atletických soutěží45 nebo číšníka bohů46 a samozřejmě na něj narazíme
také v komediích47 a u řeckých i římských historiků.48
Pozoruhodné je také Hermovo zpodobování ve výtvarném umění. Na nejstarších
vyobrazeních (do 5. století př. Kr.) ho spatřujeme typicky jako starého nebo alespoň
dospělého, vousatého boha. V pozdějších výjevech a sochách už vystupuje jako mladík.
Obzvlášť na malbách bývá vybaven holí s typickým zakončením, které vypadá jako otevřená
číslice osm (snad má představovat dva hady),49 s okřídlenými sandály a (někdy také
okřídleným, jindy trojhranným) kloboukem.
Na následujících stránkách se pokusím popsat, jaké podoby na sebe bere Hermova
lstivost. Uvedená kategorizace lstí představuje pochopitelně uměle vytvořený koncept,
protože jednotlivé projevy lstivosti tohoto boha jsou provázané a tvoří kompaktní celek
hermovských mýtů. Nicméně pro teoretické uchopení je přínosné jednotlivé příběhy, nebo
jejich základní skladební prvky, řekněme slovy strukturalisty – mythémy, určitým způsobem
kategorizovat, abychom mohli interpretovat, jakou roli hrají v celku mýtu. Musíme ovšem
stále vést v patrnosti, že se jedná jen o určitý střípek, který získává smysl jen v rámci celku.

4.1.1 Zloděj
Chceme-li hovořit o různých podobách, v nichž se nám ukazuje lstivost tohoto boha, můžeme
začít tou nejproslulejší, a to jeho schopnosti loupit a krást, která se podle homérského hymnu
na Herma projevila ještě týž den, kdy ho Maia porodila:
Tehdy zchytralého a lstivého zrodila syna (πολύτροπον, αἱμυλομήτην),
jenž měl kořistit (ληιστῆρ᾽), odhánět skot a sny také vodit,
po nocích slídit (ὀπωπητῆρα) a číhat u dveří, zakrátko měl pak
mezi věčnými bohy též slavné dokázat činy.
Ráno se zrodil a v polední čas hrál na svoji lyru,
večer pak ukradl (κλέψεν) krávy, to stádo Apollónovo,
ve čtvrtý měsíce den, kdy ho zrodila velebná Maia.50

Již v úvodu se dozvídáme, že mladý Hermés je zchytralý a lstivý (πολύτροπος, αἱμυλομήτης).
Výraz πολύτροπος (doslova mnoha zvratů nebo způsobů) představuje u Homéra známý
Oxford and New York: Oxford University Press, 2011, zejm. s. 232–33, 240–242; srov. také J. Clay, „Theology
and Religion in the Homeric Hymns“, s. 316–19.
44
Např. Aischylos, Úlitba mrtvému; Sofoklés, Filoktétés.
45
Pindaros, Py. 2.10; Ol. 6.78–9.
46
Sapfó, Lobel-Page 141.
47
Např. Aristofanés, Plútos (Bohatství); Mír.
48
Přehled pramenů, kde může čtenář na Herma narazit, uvádí T. Gantz, viz týž, Early Greek myth: a guide to
literary and artistic sources, Baltimore (MA): Johns Hopkins University Press, 1993, s. 105–12.
49
T. Gantz, Early Greek myth, s. 107.
50
H. Herm, 13–19. Původní text sleduji podle A. Vergada, in: týž, The "Homeric hymn to Hermes":
introduction, text and commentary, Berlin: De Gruyter, 2013, s. 161–213. V češtině používám překlad Otakara
Smrčky, in: Homérské hymny; Válka žab a myší, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,
1959, s. 59–79.
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přídomek Odyssea s významem chytrý, prohnaný či zcestovalý, v případě Herma bývá
překládán lstivý, mazaný. Oba hrdinové také v prohnanosti skutečně vynikali. Druhé epiteton
pak nese podobný význam: μῆτις, o níž již byla řeč, přestavuje vynalézavost nebo mazanost a
αἱμύλος znamená přemlouvající či prohnaný. Výraz používá Hésiodos, když popisuje, jak
Hermés pomáhá se stvořením Pandóry a do úst jí vloží lži a slova lichotivá (ψεύδεά θ᾽
αἱμυλίους τε λόγους).51 Verše 13–15 se podobají prvnímu verši Odysseie, kde je právě tímto
adjektivem Odysseus popisován. Editor Georg Kaibel je proto považoval za interpolaci.52 S.
C. Shelmerdineová se naopak domnívá, že podobnost je záměrná, jelikož autor hymnu své
dílo tvořil podle Odysseie. Takové tvrzení je obtížné dokázat, autorka ale popisuje zajímavé
jazykové i obsahové paralely mezi oběma díly.53 Brát podobnosti mezi postavami i jejich
příběhy vážně je jistě namístě, nakonec již u Homéra disponovali společným znakem, jímž
byla právě schopnost kradmého jednání, vynalézavost a spoléhání spíše na rozum než
fyzickou sílu. Hermés se také během Odysseova putování objevuje, když hérós potřebuje
pomoc (Od. 10.2775–306). Nadto je Odysseus podle mytologie Hermovým pravnukem.54
Samotnou krádež dobytka pak básník popisuje ve verších 63–141: novorozenému
Hermovi se při nočních toulkách, během nichž už zvládl vyrobit první lyru z krunýře želvy,
zachtělo masa, a tak se vydal do Píerie, kde se pásl Apollónův skot. Poté, co ho vypátral, aniž
by zapomínal na lstivou dovednost (δολίης δ᾽ οὐ λήθετο τέχνης),55 odváděl krávy takovým
způsobem, že jim obrátil otisky kopyt, aby to vypadalo, že vedou opačným směrem – na
jejich pastvinu. Sám si vyrobil boty z tamaryšku a myrty a vyhýbal se cestám, aby zmátl
stopy.
Je zřejmé, že Hermés nešel loupit jen z hladu. Když mu matka, jež prohlédla jeho
noční triky, vyčítala jeho nerozvážné chování, odpověděl jí, ať s ním nemluví jako s dítětem,
protože dobře ví, co dělá: jeho cílem je získat místo mezi nesmrtelnými bohy na Olympu.
Pokud mu Zeus nevyhoví, bude alespoň vládcem lupičů.56 I když se nakonec díky svým lstem
a výřečnosti na Olymp dostane, Apollón mu skutečně tuto úlohu přiřkne:
Budeš mít v budoucnu jistě tu čest mezi nesmrtelnými,
zlodějů nejvyšším pánem (ἀρχὸς φηλητέων) být nazýván po všechny časy.57

S Hermem zlodějem se setkáváme již v obou Homérových eposech. V Íliadě nejprve, když
Řekové spoutali a třináct měsíců drželi v sudu Area, který, jak se dozvídáme, by byl jistě
zemřel, kdyby ho Hermés nenápadně neukradl a neodnesl pryč (ἐξέκλεψεν).58 Později má
nemenší zásluhu, když král Priamos získá díky jeho pomoci zpět tělo mrtvého Hektóra.
Olympané nejdříve mladého boha nutili, aby sám tělo ukradl (κλέψαι),59 ale protože všichni
nesouhlasili, Zeus rozhodl, že nakonec skrytě starce doprovodí. Také v Odysseii najdeme
odkazy na Hermovy schopnosti, i když nepřímo: V devatenáctém zpěvu se dozvídáme, že
51

Hésiodos, Práce a dni, 78. Původní text čerpám z Westovy edice: Hesiod, Work and Days, ed. by M. L. West,
Oxford: Oxford University Press, 1978; překlad J. Novákové: Zpěvy železného věku, Praha: Svoboda, 1990. Více
k veršům 13–15 viz A. Vergados, „The Homeric hymn to Hermes“, s. 232.
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G. Kaibel (ed.) Epigrammata Graeca ex lapidibus conlecta, 1878., 49-63. Více k veršům 13–15 viz A.
Vergados, „The Homeric hymn to Hermes“, s. 232.
53
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kterou porci masa, resp. kostí s tukem, zvolí (Theog. 547 obdobně pak 560). Velmi podobně užívá výrazy Homér
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Odysseův děd Autolykos vynikal mezi lidmi v kradmém jednání a v přísahách (κλεπτοσύνῃ
θ᾽ ὅρκῳ τε), což byly dovednosti, jež získal od Herma, protože mu vykonával oběti. 60 Jistě si
však tohoto boha nevybral náhodou, byl totiž dokonce jeho synem.61
Podobně se vypráví, že Hermés pomohl Diovi, když bojoval s
primordiálním monstrem – drakem Týfónem. Tomu se podařilo sebrat Diovi šlachy z rukou a
nohou a nepohyblivého boha věznil v jeskyni. Prý to byli právě Hermés s kozlím bohem
Aigipánem, kterým se podařilo šlachy uloupit a vrátit Diovi.62 Kerényi poznamenává, že
Hermés se do tohoto příběhu dostal právě díky své schopnosti krást, jinak by jako jeden
z nejmladších Diových dětí ještě nebyl vůbec na světě.63
Norman Brown ve své studii o vývoji hermovského mýtu upozorňuje, že výrazy, které
básníci užívají pro Hermovy kompetence, často zahrnují v archaické řečtině širší spektrum
významů než pouhou krádež nebo loupež: Slovo κλέπτειν z obou homérových eposů se užívá
také ve významu kradmého jednání nebo tajemnosti.64 Může ale také vyjadřovat dovednost,
jak se dozvídáme u Homéra, když je Odysseovo mistrné ovládání luku popsáno adjektivem
ἐπίκλοπος – Odysseus je tedy doslova kradmý nebo prohnaný při používání luku.65 Výraz
φηλητής, se kterým se ve významu zloděje setkáváme v hymnu vícekrát,66 vysvětluje N.
Brown jako nesoucí také význam šibal. Podle autora je odvozeno od stejného kořene jako
θέλγειν (čarovat, očarovat, podvádět) a latinské fallo (klamat).67 Další výraz, ληιστήρ,
označující zloděje, který slyšíme na počátku hymnu, se používal pro piráty.68
Bohatosti termínů odpovídá i status pána lupičů, který zahrnuje širší pole působností
než jen krádeže jako takové. Tento vynalézavý bůh je patronem veškerého skrytého jednání,
když se něco dělá pokradmu. Jak je příznačné od jeho narození, jeho dobou působení je noc,69
pomáhá při osnování pletich, například v Aischylově Úlitbě mrtvému je vzýván, aby pomohl
Orestovi při plánování vraždy Klytaimnéstry70 nebo u Sofoklea Odysseem, když potřebuje
pomoci s přemlouváním Filoktéta.71
Z klasické doby také pochází další zpracování téhož příběhu jako v hymnu na Herma,
a to v Sofokleových Slídičích. Je zajímavé, že Hermovo loupení zda vyznívá poněkud odlišně:
zatímco autor hymnu líčil, s jakou chutí Hermés kuje své pikle a jak se Zeus směje, když ho
slyší se vymlouvat, v dramatu se nymfa Kylléné zdráhá uvěřit, že by Diův syn mohl být
lupičem.
Však chlapce, syna Diova, svou lží,
tak neslýchanou, netup posměšně!
On po svém otci není zlodějem (κλέπτης),
a poctivá je jeho matky krev!
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Když se tu stala krádež, zloděje si hledej v tom, kdo nuzný je a chud;
však jeho dům, ten nezná chudoby!
Hleď na rod, špatnost přičti těm, kdo jsou
jí hodni: on je nad ni povznesen!72

Zdá se, jako by Hermés stále zůstával ambivalentním božstvem, ale samotná kradmost už
získala mnohem negativnější hodnocení, které nyní představuje těžko uvěřitelný aspekt jeho
povahy. Tento vývoj by odpovídal i postupné změně významu slova κλέπτειν: zatímco
v homérské řečtině zahrnovalo i kradmé jednání nebo klamání, v 5. století př. Kr. už neslo
stejný význam jako dnes, tedy krádež,73 stejně tak odráží moralizování básníků 5. století.
Bohužel se nám nedochoval konec tragédie, kde bychom mohli vidět, zda Sofoklés tento
motiv dále tematizuje.
Interpretace:
Otázka interpretace Hermových mytických aktivit souvisí s tím, jak přistupovat k řeckým
bohům obecně. Domnívám se, že bychom měli vycházet z toho, jak o svých bozích mluví
sami Řekové. Robert Parker74 upozorňuje na to, že v bezpočtu textů se hovoří o nějakém
rozdělování mezi bohy: ať už se jedná o prostor (u Homéra se dozvíme, že Diovi patří obloha,
Poseidónovi moře, Hádovi podsvětí) nebo funkce (Arés je zodpovědný za válku, Afrodité za
svádění). Řekové hovoří o tzv. τιμαί – poctách, výsadách, které jednotlivým bohům náleží.
Každý bůh zastával celou řadu funkcí, které se v čase i různých místech mohly proměňovat.
Parker si také všímá, že toto dělení funkcí je blízké strukturalistickému přístupu, který hledá
význam v systému tvořeném diferenciací. Souhlasím s autorem, že není nutné striktně se držet
strukturalistického přístupu (například v jeho kladení důrazu na binární opozice), ale jako
základní metoda, ve smyslu posuzování bohů ve vztazích k ostatním, tvoří dobrý základ.75
Jeden z možných způsobů, jak dovednosti a činnosti mladého boha interpretovat, je
proto zkoumat, jaké Hermovy τιμαί vyjadřují a jak se mají k Diovu řádu ve světě jako celku,
na jehož pozadí probíhají. Vzhledem k tomu, že nejvíce informací o Hermových
kompetencích máme z hymnu, pak se takový postup zdá oprávněný, zejména pokud přijmeme
závěr Clayové, že delší homérské hymny představují samostatný žánr, jenž pojednává právě o
utváření tohoto řádu.76
V Homérovi i hymnu jsme viděli Herma jako zdatného zloděje a mistra skrytého a
vynalézavého jednání. I v Sofokleových Slídičích, kde už se Hermés trochu odlišuje od
staršího trickstera, se setkáme s Hermovou skrytostí: když jej satyrové hledají, nevidí ho, ale
dlouho jen slyší zvuk jeho lyry vycházející z podzemí. Z hlediska jakéhokoli řádu se patronát
nad zloději a kradmým jednáním jeví na první pohled jako rozkladný prvek, ale pokud se
podíváme na kontext Hermových triků a krádeží, vidíme, že i taková dovednost může být pro
Diův řád prospěšná. V eposech Hermés zpravidla krade nebo jedná skrytě, když dojde
k narušení řádu či rovnováhy, případně se situace zdá běžnými prostředky bezvýchodná. Area
musel ukrást, když ho pouzí smrtelníci, kteří by bohům měli projevovat úctu, spoutali a
uvěznili v sudu. Stejně tak když Achillés devět dní vláčí Hektórovo tělo kolem trójských
hradeb, jedná se o něco, čeho by se čestný muž neměl dopouštět ani ve válce. Právě v té chvíli

72

Překlad F. Stiebitze, in: Sofoklés, Tragédie, Praha: Svoboda, 1975.
N. Brown, Hermes the Thief, s. 9–10.
74
R. Parker, On Greek Religion, Ithaca: Cornell University Press, 2011, s. 21–123.
75
Parker dále uvádí vybrané přínosné aplikace strukturalistického modelu na řecký pantheon, viz tamtéž, s. 125–
128.
76
Viz J. Clay, „The Homeric Hymns as Genre“, zejm. s. 240–242; také J. Clay, „Theology and Religion in the
Homeric Hymns“, s. 316–319.
73

23

může díky Hermově schopnosti jednat skrytě a pod rouškou noci může opět zavládnout
rovnováha a řádný stav věcí.
V hymnu na Herma můžeme vidět, jak mladý bůh tyto své schopnosti využívá, aby se
dostal na Olymp, tedy jak probíhá proces postupného začlenění jeho kompetencí do Diova
řádu. Během celé básně můžeme také sledovat, jak Hermés, později s podporou Dia,
vymezuje své pravomoci vůči těm Apollónovým. Zatímco zpočátku ještě úlohy nejsou přesně
rozdělené a oba bohové mají blízko k hudbě a stádům, v závěru se dozvíme, nad čím získá
který bůh patronát: Hermés daruje Apollónovi lyru a ten mu naopak svěří střežení stád (h.
Herm, 490–99), mladší z obou bratrů bude také od nynějška učit lidi výměnou získávat věci
(516–17). Apollón jej také učiní jediným poslem k Hádovi (572) a prostředníkem mezi bohy a
lidmi, k čemuž mu dá mu zlatou hůl, jež uchrání škody a dává v úkolech zdar (530–1).
Upozorňuje Herma ale na to, že věštění patří pouze jemu samotnému – jen Apollón může
poznat, co Zeus chová ve svých úmyslech (527–540), Hermovi ovšem připadne patronát nad
včelími bohyněmi, jež také znají nějaký vlastní druh věštění (552–66).
Christopher Bungard77 poukazuje na to, že tito dva Diovi synové představují dva
protichůdné přístupy, jak je možné se vztahovat ke světu. Zatímco Apollón vidí svět jako
pevně organizovaný se svými pravidly (zná i Diovy záměry), Hermés se na svět dívá jako na
proměnlivé místo plné potenciálu (v želvě si hned představí lyru nebo vynalezne oheň). Tím,
že se Hermés stane členem pantheonu a oba bratři se spřátelí, získá Diův kosmos rovnováhu
mezi tradicí a inovací.
Jiný, a jistě také legitimní, postup představuje zaměřit se na to, jak Hermés funguje v další své
τιμή, a to patronátem nad mladými chlapci, zejména při atletických hrách. Souvislost mezi
dospíváním a Hermovou dovedností loupit se nabízí, pokud hymnus čteme jako příběh o
dospívání boha v plnohodnotného Olympana. Právě tak báseň interpretuje Judith Fletcherová,
která má za to, že v průběhu hymnu se z Herma lstivého dítěte stane Hermés, dospělý bůh
komunikace a diplomacie.78 Autorka se navíc domnívá, že hymnus kopíruje přechodový
rituál, kdy mladíci byli vázáni různými povinnostmi a skládali přísahy, aby se nakonec stali
plnoprávnými členy polis. Opatrný je v tomto směru Zsolt Adorjáni, který tvrdí, že jakkoli na
konci hymnu vidíme boha, který má co do činění s hudbou a některými méně významnými
druhy věšteb, těžko můžeme hovořit o nějakém vývoji charakteru, protože tyto prvky jsou
přítomny v celém hymnu a i v závěru Hermés zůstává ambivalentní.79 Tento přístup také lépe
odpovídá pojetí řeckých bohů, kteří se, na rozdíl od lidí, nikam neposouvají, spíše si drží
různé kompetence, z nichž jsou vždy patrné jen některé.
Dalším argumentem pro spojování Hermova statusu lupiče s přechodovými rituály by
mohla být podobnost mezi Hermovými činy v hymnu a rituálními krádežemi dobytka na
současné Krétě, které provádějí dospívající mladíci pod dohledem starších mužů společnosti.
Pozoruhodné podoby si všimla A. Haftová,80 která své zkoumání postavila na etnografické
publikaci M. Herzfelda.81 Stejně jako Hermés v hymnu i mladíci v nejmenované krétské
vesnici podnikají rituální krádeže, kdy někomu ze sousední vesnice v noci odvedou část jeho
ovcí. Pokud je loupež úspěšná, lupič si smí svou kořist ponechat a z něho a oloupeného se
stávají doživotní přátelé.
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Domnívám se, že tyto dva směry se nijak nevylučují, naopak se dobře doplňují: na
jedné úrovni spatřujeme Herma ztělesňujícího dynamický prvek změny a vynalézavosti
v Diově kosmu, na jiné rovině jeho spojitost s mládím a schopností překračovat hranice, zde
v podobě přechodu od mládí k dospělosti.82 Nicméně je dobré mít na paměti, že mezi
hymnem a rituály nacházíme i rozdíly (ať už ambivalentní status Herma, nebo odlišná
motivace činů) a interpretace hymnu jako díla pouze ilustrujícího přechodové rituály by byla
značně redukující, obzvlášť vzhledem k tomu, že neznáme kontext vzniku a přednesu hymnu.
Podoby Herma zloděje jinde v epice i tragédiích také naznačují širší a obecnější význam této
jeho schopnosti.
Kradmé jednání však představuje pouze jednu z Hermových lstivých vlastností, které
jsou propojené a provázané navzájem. Vytyčené předběžné teze nám proto mohou pomoci
rozumět dalším aspektům tohoto boha a zároveň je musíme v dalších kapitolách postupně
doplňovat a upravovat.

4.1.2 Šibal
S Hermem lupičem neoddělitelně souvisí jeho další aspekt, a to jeho tricksterská povaha.
V hymnu vidíme, s jakou vynalézavostí lže, krade a klame. Détienne s Vernantem83 se
domnívají, že některé své kousky provádí pouze pro potěšení, aniž by tím sledoval nějaké
konkrétní cíle. Například když se ho Apollón pokouší svázat vrbovými pruty a Hermés se jich
nejen zbaví, ale způsobí, aby hned zakořenily, proplétaly se a šířily přes nohy ukradených
krav, přičemž mladý bůh radostně blýská očima.84 Takové potěšení z podloudného jednání
jsme předtím v hymnu již jednou zaznamenali, a to když Apollónovi zapírá, že ukradl jeho
dobytek:
Takto mu řekl a chytře zpod víček očima blýskal,
obočí nadzdvihuje jen sem tam se díval a přitom,
jako by zbytečnou poslouchal řeč, si hlasitě hvízdal.85

Takové chování obvykle odpovídá bohům či hrdinům, kteří jsou obecně charakterizováni jako
tricksteři. Přes všechny obtíže, které tak široká kategorie představuje, si myslím, že koncept
šibala je udržitelný. Pochopitelně v každém kulturním okruhu bude takový trickster
vystupovat trochu jinak a v jiných kontextech a vázat na sebe mírně odlišné významy. Přesto
nevěřím v tak radikální individualismus, že by zkušenost z jedné kultury byla zcela
nepřenositelná na jinou. Proto pro nás označení může mít nějakou výpovědní hodnotu: jedná
se o postavu, která určitým způsobem porušuje pravidla a překvapuje. Karl Kerényi shrnuje
jeho povahu jako jediný aktivní princip, a to „duch neuspořádanosti, nepřítel hranic“ – se
skladebnými prvky „falický“, „žravý“, „lstivý“, „hloupý“.“ 86 William J. Hynes charakterizuje
šibala jako postavu, která má některé z následujících rysů: neobvyklou mnohoznačnou
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povahu, je to podvodník, posel nebo napodobitel bohů, jenž na sebe dokáže brát různé
podoby, zvrátit jakoukoli situaci a je vynalézavý.87
William Doty, který aplikuje koncept v této šíři na Herma, shledává, že jeho šibalství
je patrné v šesti aspektech: v jeho paradoxní povaze a hraničnosti, v erotických aspektech, ve
funkci tvůrce nebo vynálezce, zloděje, ale také v humoru a roli, jakou mu přiřkla
hermeneutika.88 V takto širokém pojetí by se jako tricksterské jevily téměř veškeré Hermovy
kompetence a vlastnosti a rozhodně všechny ty, které jsou relevantní pro tuto studii. Kerényi
naznačuje, že právě pro vysokou univerzalitu a plastičnost řeckých božstev může být aplikace
konceptu v řeckém pantheonu obtížná. Já bych se na tomto místě přikláněla k poněkud
užšímu vymezení a zaměřila se na aspekty, které by běžně byly pro „vážné“ bohy
nepřijatelné.89 Souhlasím totiž s Cristianem Grottanellim, že to, co je pro trickstera typické, je
jeho rozvratné chování, jakási opozice vůči, ať už sakrálnímu, nebo profánnímu,
establishmentu.90 V tomto smyslu by Hermés vystupoval jako trickster již ve svém loupení.
Šibal obvykle porušuje pravidla také tím, že se nechová příliš vybraně, někdy až hrubě
nebo obscénně, tím má také často působit směšně.91 Hermés se nám takto ukázal v rámci své
krádeže v hymnu, kdy nejen blýskal očima a hvízdal si, ale na Apollónovy argumenty, že
dobře ví, kdo mu ukradl jeho krávy, odpověděl tak, že „honem si usmyslil něco a znamení ze
sebe pustil, drzého sluhu břicha, co neslušná hlášení dělá, vzápětí pak i kýchl“.92 Takové
chování by bylo u jakéhokoli jiného Olympana nemyslitelné.
Doty upozorňuje, že na rozdíl od jiných šibalů Hermés není tím, koho by někdo jiný
na oplátku také přelstil.93 V tomto směru stojí za pozornost srovnání s Prométheem, který je
často také považován za řeckého trickstera.94 Zatímco po Prométheově lsti v Mékóně (Theog.
535–41) Zeus seslal na lidstvo trest v podobě ženy a práce, Hermovi se za jeho kousky nikdy
trestu nedostalo, naopak za svou nejslavnější výtržnost sklidil několikrát jen smích a nakonec
dokonce status Olympana.
Zdá se, že je to právě smích, který u Herma několikrát ukazuje na vyřešení situace ke
spokojenosti obou stran a zároveň představuje něco, co je pro trickstera typické. Christopher
Bungard se domnívá, že smích v jeho kontextu naznačuje, že došlo k určitému narušení
jednoty a účastníci situace se smějí, protože rozpoznají potenciál něčeho navíc (surplus
potential).95 Proto se Hermés zasměje, když objeví želvu: vidí v ní možnost vyrobit lyru. Ale
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smějí se také Zeus i Apollón, když slyší Herma se vymlouvat, respektive hrát na svůj nový
nástroj. Oba bohové nahlédnou, že v Hermovi se skrývá potenciál, který převyšuje jen
krádeže, které jsou na první pohled patrné. Apollón je okouzlen Hermovou dovedností a Zeus
ocení, jak Hermovy schopnosti mohou vylepšit jeho řád: díky Hermovi bude pružnější.
Interpretace
V předchozí kapitole jsme viděli, jak může být Hermova kradmost prospěšná Diovu řádu,
když je třeba neotřelým způsobem vyřešit nebo rozhýbat nějaký nežádoucí stav věcí. S touto
schopností se ale nutně pojí i její druhý aspekt, a to je určitý rozkladný impulz. Zdá se, že
Hermés neprovádí své lsti pouze pro dobro Diova řádu. V hymnu jsme viděli, že si loupení
dobytka užívá, a někdy to vypadá, jako by loupil, zapíral nebo svazoval kravám kopyta pouze
pro vlastní potěšení.
Kromě Hermova falického aspektu a nevybíravého chování se navíc v hymnu
několikrát dozvídáme, že je tento bůh je společníkem noci.96 Jestliže být vládcem zlodějů na
první pohled neodpovídá dodržování řádu, pak působit obvykle v noci rozhodně také ne.
V mytologii samotná Noc zrodila většinu nebezpečných mocností (například Smrt, Spánek,
Bídu, Svár a další) a temnota s sebou nesla podobně negativní konotace jako v našem
moderně západním pojetí.97
Hermovo trickerství můžeme vnímat jako druhou stranu téže mince s jeho dovedností
krást a jednat skrytě: jako projev jeho schopnosti vnášet dynamiku do určité situace. Právě
tuto dovednost uvádět věci do pohybu spatřuje Vernant jako jeden z hlavních Hermových
rysů.98 Pokud se věci mají tak, že je Diův řád nějak narušen nebo ohrožen a běžné postupy by
selhaly, kradmé jednání mladistvého boha pomůže situaci vyřešit. Ale díky jeho druhé
stránce, řekněme rozvratnému působení, nezůstane řád nikdy statický. Pokud by něco
takového hrozilo, Hermés vždy může zatoulat nějaká stáda nebo napomoci zlodějům sesláním
úspěšného lupu k rozhýbání situace.

4.1.3 Zdatný řečník
Vynalézavý bůh, coby patron komunikace, také vyniká v rétorice a ohýbání přísah. Pokud se
potřebuje dostat ze svízelné situace nebo plánuje něco nekalého, obvykle je to právě jeho
výřečnost, co mu pomůže. Jak poznamenává L. Kahn-Lyotard, Hermés jako jediný bůh získal
své místo na Olympu smlouvou.99
Rachel Knudsenová si všimla, že v Hymnu Hermés využívá techniky, které známe
později velmi dobře od sofistů, a celá báseň je nejen plná přesvědčovaní, ale i narážek na
přesvědčivou moc řeči.100 Náš bůh zde používá hned dva sofistické triky: dvojí protichůdnou
argumentaci a budování ethosu, aby si získal důvěru posluchače. Dvojí argumentace je patrná
na srovnání jeho odpovědi matce Maie a Apollónovi, kteří oba boha podezírají z něčeho
nekalého. Maiu napomíná, ať s ním nemluví jako s dítětem, protože on patří mezi bohy na
Olymp:
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Copak mě, milá matko, tak plísníš jak maličké děcko,
které pravidel krásných má plno vštípeno v mysl,
chlapečka plného strachu, jenž matčiných výtek se hrozí?
Však já nejlepší způsob už najdu, jak o sebe sama
pořád se budu starat i o tebe; nesnesem přece,
abychom, jak ty kážeš, zde zůstávali a z bohů
sami snad neměli darů a nebyli vzýváni lidmi.101

Ovšem když se Hermés brání Apollónovu nařčení z krádeže krav, ukáže se pro něho mnohem
výhodnější trvat na tom, že je bezbranným novorozencem:
Vypadám já jako silák a chlap, co dobytek honí?
To přece není pro mne, spíš o jiné věci mám zájem:
hledím si svého spánku a mléka z matčina prsu,
plínky si na tělo žádám a vlažnou příjemnou koupel.102

Jak Knudsenová ukazuje, Hermův úspěch nespočívá v tom, že by své oponenty přesvědčil –
bohové i nymfa jeho šalbu hravě prokouknou, ale v tom, že demonstruje své řečnické
dovednosti. Právě pro ně a pro jeho troufalost ho nakonec Zeus přizve na Olymp.
Ve své řeči k Apollónovi Hermés bez zaváhání zapírá a chystá se i odpřísáhnout, že
jeho stádo neodvedl. Později podobnou přísahu nabízí i Diovi. Jelikož křivě přísahat nebylo
dovoleno ani bohům, toto místo budí zájem badatelů. Někteří z nich se domnívají, že se
Hermés dopustil křivopřísežnictví, zatímco jiní míní, že se mu vyhnul díky slovíčkaření.103
Cathy Callawayová se snaží ukázat, že Hermés se ani v jednom případě přečinu nedopustí,
neboť přísahu sice nabídne, ale nakonec k jejímu samotnému vykonání nedojde.104 Autorčiny
postřehy pak dále rozpracovává Judith Fletcherová, která sérii přísah interpretuje jako
přechod k dospělosti, kdy poslední přísaha Diovi jako jediná proběhne se vším, co k ní náleží,
a z Herma se stane plnoprávný Olympan. Připouští ale, že situace je poněkud
komplikovanější, protože i polední přísaha zůstává dvojznačná a Hermés si ponechává i svou
lstivou stránku.105
Dalším nejednoznačným použitím jazyka jsou přísloví a aforismy, jichž Hermés také
obratně užívá. Yannis Tzifopoulos v hymnu na Herma identifikuje a přesvědčivě interpretuje
pět případů přísloví a gnomai, z nichž tři pronese bůh sám (dvě z nich jako první přímou řeč
vůbec), jedno stařec v Onchéstu a jedno Apollón.106 Autor se snaží ukázat, že ambivalentní
povaha mudroslovných výroků a nutnost kontextu a opatrnosti při jejich interpretaci
odpovídají Hermově povaze a sféře komunikace, nad níž drží patronát. Právě dvojznačnost je
zde podle Tzifopoula u použitých přísloví zdůrazněna. Za všechny uveďme mudroslovný
výrok, jejž Hermés užívá, když spatří želvu: οἴκοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρηφιν∙
(Líp je držet se doma, dlít venku na újmu bývá;) (h. Herm, 36). Nejen že pro želvu to bude
uvnitř mnohem nebezpečnější, můžeme vidět i další zajímavé možnosti interpretace: Toto
zvíře se používalo jako ochrana před zlými kouzly, ale když se z želvy stane lyra, sama může
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okouzlovat (což se také podaří při komunikaci s Apollónem). Navíc výrok lze číst jako
narážku na Hermovy loupežné záměry.107 Podobně i ostatní užití přísloví skýtají více vrstev a
možností čtení.
Hermés ovšem ovládá i další druhy řeči: díky svému vynálezu je spojen se zpěvem a
pro jeho roli při stvoření Pandóry mu můžeme přiřknout i umění verbálního svádění.108
Burkert popisuje boha jako garanta komunikace s nepřáteli a cizinci,109 Tzifopoulos spolu
s Clayovou jako patrona veškeré komunikace, jehož řeč je ale vždy poněkud problematická:
přesvědčivá, klamavá, svůdná, nejednoznačná a plná skrytých významů.110
Interpretace
Je patrné, že Hermés vynalézavě zachází s řečí na všech rovinách (ovšem s důležitou
výjimkou věštění). Na jedné straně ovládá to, co Detienne nazývá archaickou účinnou řečí,111
tedy takovou, která má tvořivou moc a autoritu, jež se nezakládá pouze na pravdivostní
hodnotě výroku: Hermés šikovně zachází s přísahami, které zavazují nejen lidi, ale i bohy,112
a to tak, aby dosáhl svých cílů. Účinnou řečí par excellence je poesie, v níž Hermés také
vyniká a rovněž ji používá ambivalentně. Vynalezl lyru (navíc poměrně krutým způsobem),
navíc dokázal svou písní usmířit Apollóna, a to vše učinil v rámci krádeže, jejímž smyslem
bylo získat místo na Olympu a zároveň se pobavit. Stejně tak umí využívat síly vyprávění a
příběhů, ať už když jimi uspí Arga113, nebo se všemi detaily líčí svůj smyšlený původ, když se
v Íliadě v podobě mladíka setká s Priamem (Il. 24.389–404). A nakonec se s ním pojí i
svůdná řeč.
Na druhé straně je komunikativní bůh také mistrem argumentace a přesvědčování,
které ale rovněž nese ambivalentní kvality v potenciálu manipulování posluchačem.
Novorozený bůh to pěkně ilustruje, když používá sofistické triky.
Souhra Hermovy sofistiky s účinnou řečí by se dala „odvysvětlit“ možnou pozdější
dobou vzniku hymnu na Herma, která by mohla koincidovat s koncem archaické doby114.
Toto období řada autorů považuje za zlomovou dobu řecké intelektuální tradice, kdy má
nastávat obrat od mytického myšlení k racionálnímu.115 Přestože v Íliadě ještě Hermés nenesl
všechny své pozdější funkce, již zde používá sofistický postup budování ethosu (tak na již
zmíněném místě s Priamem). V Odysseii pak nejen svým působením, ale i jako předek
výřečného Odyssea je spojení se sofistickými aspekty ještě zřejmější. Naopak v pozdější době
si i v tragédiích zachová své schopnosti omamovat a okouzlovat, jak je patrné ve Slídičích
v dlouhé výměně mezi náčelníkem sboru Satyrů a Kylléné, kde nymfa popisuje Hermův
vynález a Satyr se diví jeho čarovné moci. Hermés je zde zván daimónem a z místa, kde hraje,
„vylétají přízraky“ (φάσματ᾽ ἐπανθεμίζει) (v. 330–33). Přestože se jedná o satyrskou hru a
samotní satyrové vynikali spíš požitkářstvím než pronikavou inteligencí, představuje tento
Hermův aspekt plodný motiv.
Domnívám se proto, že Hermés v sobě nesl vždy vynalézavé a lstivé zacházení s řečí
téměř na všech jejích rovinách. Knudsenová ve svém rozboru sofistické argumentace
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v Hymnu navíc dochází k závěru, že archaická poesie a společenská praxe klasické doby od
sebe nejspíš nebyly tak daleko, jak by se mohlo jevit historickým dělením.116
Hermés ovšem stojí i na druhé straně komunikace v tom smyslu, že je spojován
s hermeneutikou, a považován tedy nejen za garanta klamání, ale i rozumění. Doty poukazuje
na to, že i samotné porozumění nese řadu hermovských rysů, zejména v prvku nejistoty
interpretace a do určité míry i náhody.117 Proto je celá sféra komunikace a s ní spojené
interpretace úzce propojena s tricksterstvím. Interpretace v sobě také skrývá jakýsi surplus
potential, který může danou řeč obohatit, ovšem za cenu nebezpečí omylu či klamu. Tomuto
pojetí také odpovídá Tzifopoulova teze, že na jedné rovině Hymnus ukazuje Herma jako boha
s nebývalými interpretačními schopnostmi a hlubokým porozuměním poetice mudrosloví a
přísloví.118
Pokud bychom argument chtěli dovést ještě dále, mohli bychom říci, že ve veškeré
řeči můžeme spatřit element klamnosti, protože každá řeč může být záludná (srov. anglické
tricky). Promluva s sebou totiž nese riziko nesrozumitelnosti a vždy vyžaduje interpretaci,
která se někdy zdaří, jindy nikoli. Ne náhodou by pak byl právě bůh loupeží a klamů a veselý
trickster také bohem veškeré komunikace, a to jak mezi lidmi, tak mezi bohy, i mezi živými a
mrtvými.
Zajímavé je také zaměřit se na ty sféry řeči, které Hermés neovládá, tedy věštění a
později, při vstupu na Olymp, také zpěv, jehož patronát předává spolu s lyrou Apollónovi.
Zatímco Fletcherová interpretovala Hermovo přijetí mezi ostatní Olympany jako jeho
dosažení dospělosti a zařazení do společnosti, podle tohoto rozdělení kompetencí se zdá, že se
Hermés zříká takových užití řeči, jež bychom mohli vnímat jako řádná. Apollón zná i skrytý
řád ve světě a odhaluje jej ve věštění a stává se také patronem veškerého umění, které tento
řád odráží.119 Hermés naopak navyšuje své dynamické schopnosti a τιμαί o provázení
dobytka. Toto konečné rozdělení by tedy potvrzovalo závěr, že hlavní Hermovou
zodpovědností v řeckém pantheonu je vytvářet v něm rozruch.

4.1.4 Kulturní hrdina
Spojení trickstera s postavou kulturního hrdiny není nijak neobvyklé v různých kulturách.120
U Herma je pak díky jeho vynálezům také patrné: když odvedl Apollónův dobytek, rozhodl
vykonat oběť Olympanům, při čemž vynalezl křesadlo i oheň, načež vybral dvě krávy, zabil je
a maso i s krví a vnitřnostmi opekl. Poté odtáhl pečeni stranou a rozdělil na dvanáct stejných
dílů (sebe již samozřejmě zahrnul mezi Olympany) jako poctu bohům. 121 I když pocítil chuť
na maso, odolal a pouze se (jako pravý bůh) potěšil jeho vůní.122 Díky Hermovi mají tedy lidé
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oheň, jeden z hlavních výdobytků kultury, jenž ji vymezuje vůči divoké přírodě. O lyře a
podílu na stvoření první ženy, s níž přišlo na svět všechno zlo včetně práce, již byla řeč, stejně
jako o tom, že Hermés naučil lidi obchodu.
Podobně jako Bungard, který ukazuje Herma jako toho, kdo vidí potenciál ve věcech a
situacích, hovoří Kahn-Lyotard, jenž zmiňuje Herma v roli vynálezce.123 Upozorňuje na to, že
bůh není patronem umění, ale technických vymožeností, ke kterým je třeba disponovat
vynalézavostí (μῆτις). Právě vynalézavost shledávají jedním z hlavních rysů lstivosti Detienne
s Vernantem,124 podle nichž se jedná o praktickou inteligenci, díky níž si někdo ví rady
v každé situaci a dokáže efektivně dosáhnout svých cílů.
Interpretace
Kulturní výdobytky můžeme vnímat jako jeden z aspektů hravého zacházení se skutečností.
Právě tím, že Hermés vidí svět jako nepevný a plný možností, disponuje dostatečnou
pružností, aby vynalezl něco nového. To je také důvod, proč ho Zeus přijal na Olymp a proč
jej můžeme klást do opozice vůči k Apollónovi: Hermés svými triky vždy zkouší najít něco
nového. Podobně se po svou schopnost nevypočitatelného pohybu jeví protikladný k Hestii.
V rámci Diova řádu je to právě jeho schopnost vidět potenciál, co zajišťuje jeho pružnost, a
tedy i kulturní změny a výdobytky.
I zde se nabízí srovnání s Prométheem, který nejen že se Hermovi podobá v šibalství,
ale v i kulturních přínosech lidstva. Hermés vynalezl křesadlo, ale byl to Prométheus, kdo pro
lidi oheň ukradl a ustavil oběť. Na mysl přichází otázka, jak vysvětlit Diovo značně odlišné
naložení s oběma trickstery – kulturními hrdiny.
Hermés vždy zajišťuje, že pohyb, který vyvolá, i když může v první chvíli působit
rozvratně, zůstane nakonec součástí řádu. Právě v tom se liší od Prométhea: zatímco Títán
mířil se svými triky příliš vysoko,125 Diův syn se jako pravý Olympan pohybuje ve svých
eskapádách jen tak daleko, aby se nový, zprvu ambivalentní potenciál situace, dal se smíchem
zahrnout do Diova řádu, a ten tak zůstával jednotný, ale stále pružný. Nakonec pro tuto svou
flexibilitu je to právě Hermés, kdo jindy naopak zklidňuje vypjaté situace, například jako
ἀκάκητα v Odysseii, když odvádí pobité nápadníky do podsvětí (Od. 24. 10).126

4.1.5 Závěry
Na předcházejících stránkách jsem se snažila věnovat jednotlivým dílčím Hermovým τιμαί,
jež se týkají jeho lstivosti. Nyní by bylo dobré je opět jakousi hermeneutickou spirálou
propojit do jednotného celku, jejž ve skutečnosti tvoří.
Viděli jsme, že všechny Hermovy kompetence souvisejí s komunikací a pohybem. Do
pohybu uvádí věci (krade), lidi (průvodce) i kulturu svými vynálezy. Také rozpohybuje
společenství bohů tím, že jej Olympané přijmou mezi sebe. Hermés zároveň ztělesňuje
komunikaci tím, že ji jak umožňuje (prostředkuje mezi lidmi, rozumí nuancím přísloví), tak i
komplikuje (lže, předstírá, že přísahá, sofisticky argumentuje).
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Když jej Zeus přizve na Olymp, přijímá tím triky a klamy jako součást svého řádu,
čímž mu dodává pružnost. Mohli bychom tedy říci, že flexibilita zajišťující trvalost Diova
uspořádání je zajištěna neřádem uvnitř řádu. Tento neřád však může působit jen do určité
míry. Hned zkraje jsme řekli, že Zeus spolknutím Métidy zajistil, aby veškerá lstivost vždy
procházela skrze něj, aby ji měl pod kontrolou. Měl by tedy mít alespoň do určité míry pod
kontrolou i svého vynalézavého syna. V hymnu jsme viděli, jak Hermés poslední přísahu
Diovi už stvrdil kývnutím, jakkoli ambivalentním, na rozdíl od dřívějších přísah Apollónovi,
jimž se šikovně vyhnul. Dalším náznakem pro to, že Zeus částečně koriguje Hermovy
eskapády, je užití epitet v Hymnu. Elizabeth Greeneová se domnívá, že některá Hermova
přízviska nesou v kontextu básně význam: Těsně před tím, než bůh vynalezne lyru a oheň (v.
28, 101), je nazván Diovým synem, zatímco když krade krávy nebo mluví ke starci
v Onchéstu (v. 73, 89), básník ho nazývá synem Maie.127
Na druhou stranu jsme viděli, že Hermés si ponechává své ambivalentní dovednosti,
zatímco ty řádné a čestné přenechává svému staršímu bratrovi (srov. spojování Apollóna se
světlem a označení Herma zrozencem noci). Na první pohled si tato zjištění odporují a
Hermés se musí buď podřídit Diovi, nebo pokračovat ve svých tricích. Myslím si ale, že
logika mýtu tento paradox umožňuje. Hermés pouze nadále provádí své kousky pod Diovým
dohledem jako prvek chaosu šikovně integrovaného do řádu.
Domnívám se, že v tom také spočívá hlavní rozdíl mezi Hermem a Prométheem:
Hermés je sice zprostředkovaně také titánského původu, ale díky Diovi, jednak jako jeho otci,
jednak jeho oficiálním uznáním Hermova statusu, představuje tento bůh součást Diova
řádu.128 Prométheus, maje sice podobné vlastnosti, zůstává v první řadě títánem. A co je
dovoleno bohům, to získává jiný význam u títánů a héroů.
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4.2

ODYSSEUS

Na Hermovi jsme viděli, jak lest může fungovat u bohů a jakou roli hraje v rámci Diem
garantovaného řádu. Nyní se pokusím ukázat, jaké místo zaujímá lstivé jednání
v odysseovských mýtech, a potažmo jakými pravidly se řídí ve světě héroů (přestože u každé
postavy projevuje mírně odlišně). Budu se snažit najít obdobné aspekty, jako u Herma,
kterého můžeme chápat jako jakéhosi božského garanta a předobraz lstivosti.
Vynalézavé činy nejslavnějšího lstivého hrdiny není třeba dlouze představovat. Stejně
jako Odysseus sám, na sebe berou mnoho podob. V této kapitole se opět budu držet
kategorizace Odysseových lstí, přičemž budu vycházet z jednoty postavy, jak se nám dává
v souboru mytologie, přestože povaha pramenů i doba vzniku se liší.129
Předem je ale třeba podotknout, že Odysseus je hérós, a to v obou smyslech daného
výrazu. Jde o význačnou postavu homérské poesie a zároveň mocnou bytost uctívanou
v kultu, jež může působit ve prospěch společenství.130 Jakkoli kultický rámec není pro tuto
práci zásadní, musíme pamatovat, že posluchači vnímali Odyssea i v této dimenzi, jako bytost
na půl cesty mezi lidmi a bohy, který je stále přítomen a působí, nikoli jen jako historického
člověka nebo literární postavu. S. Fischerová popisuje héroy jako určované vždy výjimečnými
schopnostmi a výjimečnými situacemi, tedy osudem. Navíc je pro ně typická určitá prosáklost
smrtí:131 v mýtech jde o život, jsou předurčeni ke zvláštní nebo brzké smrti. V kultu, který
nese podobnosti s kultem mrtvých, pak jejich nápomocná síla působí právě po smrti,
koncentruje se v blízkosti jejich hrobu a prospívá celé komunitě. Na příštích stránkách budu
používat termín hérós spíše ve smyslu, jak se s ním setkáváme u Homéra, tedy jako postavu,
která se účastní boje za účelem cti a slávy,132 ovšem s vědomím, že dobový posluchač nebo
divák tragédií zároveň vnímal i kultický kontext.

4.2.1 Vynalézavý hrdina
Jednu z Odysseových výjimečných schopností představuje jeho vynalézavost. Můžeme ji
sledovat na jeho standardních epitetech πολύμητις a πολυμήχανος. Odysseus je tedy nadán
zdatnou myslí (v praktickém smyslu) a dovednostmi, které mu pomohou si poradit v každé
situaci.133 Tyto jeho vlastnosti vidíme na několika místech Íliady, kdy svou vynalézavostí
zachrání nepříznivý vývoj věcí: když ve druhém zpěvu Agamemnón vybízí vojsko k útěku od
Tróje, což by bylo proti sudbě, Odysseus navrátí mužstvu kázeň;134 později se s Diomédem
účastní noční výzvědné výpravy do trójského tábora, zabije špióna Dolóna („trickstera“)135 a
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ukradne Rhésovy koně.136 V Odysseii se pak dozvíme i o jeho roli ve zničení Tróje, když
přišel s nápadem dutého koně, a o jeho krádeži palladia.137
Kirk komentuje Odysseovo usměrňování vojska při zamýšleném útěku jako pomoc
královské moci, jak je patrné na Odysseově chopení se Agamemnonova žezla (Il. 2. 186).138
Pucci dokonce konstatuje, že vynalézavost představuje Odysseovu vojenskou výbavu.
Dokládá to na Homérově volbě epiteta δόλων ἄατος (lačný úskoků, nenasytný ve lsti; Il. 11.
430 = Od. 13. 292), neboť adjektivum ἄατος se ve všech ostatních případech pojí s bojem
nebo válkou.139 Navíc v Íliadě básník tento přídomek používá při bojové scéně. Haftová
v podobném duchu argumentuje, že právě na místech, kde vidíme Odysseovu prohnanost se
objevuje jeho přídomek ὁ πτολίπορθος, bořitel měst, který ukazuje na jeho roli při dobytí
Tróje (Il. 2. 278, 10. 363).140 Tyto činy tedy můžeme vykládat jako pomoc vojsku v obtížných
situacích, kdy nestačí pouhá fyzická síla. Zároveň všechny představují jednání, které je
v souladu s přáním bohů, jak dokládají Athéniny výzvy a pomoc, a odpovídá osudu.
Jak vykládat Odysseovy vynalézavé činy při jeho návratu na Ithaku představuje otázku
po interpretaci celé Odysseie. Na tomto místě se omezím na ty výklady, které se týkají
problematiky řádu ve světě, zde tedy zejména řádu sociálního, a role, jakou v něm hraje
Odysseus. Jde vlastně o chápání Odyssea jako morálního hrdiny, jak byl často interpretován
už v antice. Takový přístup obhajuje R. B. Rutherford coby opodstatněný nejen na základě
tradice, ale i protože jej podporuje sám epos: v mnoha příhodách vidíme sebezapření Odyssea,
dokonce jeho volbu smrtelné existence nebo jej sledujeme dávat morální varování. Alegorie,
kterou takový výklad užívá, má navíc sama původ v poesii.141 Autor má za to, že v obou
Homérových dílech se objevují otázky zachování a porušování sociálních, emocionálních a
morálních vazeb mezi lidmi. Odysseus podle něj v závěru básně zaujímá pozici jakéhosi
homérského boha, jenž zkouší a trestá smrtelníky. Ženichy, kteří se provinili nedostatkem
pokory a tím, že se chovali, jako by mohli žít jako Olympané, potrestá stejně jako bůh:
spravedlivě a strašlivě.142
Charles Segal, který zastává více psychologický přístup, se domnívá, že jedno
z možných čtení Odysseova návratu je návrat k lidství v nejširším smyslu (vrací se ze světa
fantazie, možné nesmrtelnosti i podsvětí) a obnovení základních mezilidských vztahů i vazeb
ke své zemi.143 Také M. E. Heatherington interpretuje Odysseův návrat jako znovunastolení
řádu a stability tam, kde během héroova putování vládl chaos. Z posledních veršů básně je
patrné, že za pomoci Athény opět taková stabilita zavládne.144 Jelikož je chaos, který má být
napraven, společenské povahy, musí podle autora Odysseus využívat čistě lidské metody, a to
své dovednosti a vynalézavost. V tomto duchu znovunastolení řádu také vykládá Odysseovo
vraždění ženichů: nejde tedy jen o pomstu, ale o vykonání spravedlnosti a potrestání
zpupnosti nezvaných hostů, kteří porušovali pravidla pohostinného přátelství. Hérós tak
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zároveň obnovuje správné mezilidské vztahy. Odysseus musí sice před vypořádáním se
s ženichy lhát a tajit svou identitu, ale chytře se při tom vyhýbá zpupnosti.145
Při vyrovnání se s obtížnou situací používá, podle Heatheringtona, typicky dvě
strategie: buď volbu jedné ze dvou (obvykle neblahých) možností (například rozhodnutí mezi
střetem se Skyllou, či Charybdou), nebo próteovský motiv proměny a skrývání se (tedy své
převleky a lži). Zatímco v Íliadě byly základní pomůckou řešení obtížných situací svaly,
v Odysseii jsou to pak právě tyto rozumové postupy, které představují nástroje, jak se
vypořádat s nehostinným světem.146 Rovněž Rutherford konstatuje, že pokud chce Odysseus
uspět, musí se naučit, že staré hérojství, kdy je možné postavit se nepříteli tváří v tvář,
nemůže fungovat vždy.147
Interpretace
Stejně jako v případě Herma, i Odysseova lstivost souvisí v některých případech se
zachováním řádu. Zde se sice jedná již o řád sociální, jeho garanty jsou ale opět bohové.
Porušení správného mezilidského uspořádání znamená nejen provinění vůči ostatním lidem,
ale také vůči bohům. Proto můžeme vidět Odyssea nejen jak pomáhá při usměrňování vojska
a dobývání Tróje, ale také při krvavé mstě na ženiších, kteří opomenuli pohostinné přátelství a
provinili se proti Diovi, jenž je ochráncem prosebníků.
Zároveň pozorujeme, že vynalézavost a lstivost představuje důležitou schopnost, jak
se vypořádat se světem, který je komplikovaný a nehostinný a jak zvládat situace, ve kterých
nestačí pouhá fyzická zdatnost. Vynalézavost nicméně fyzickou sílu nenahrazuje, pouze
vhodně doplňuje. Víme sice, že Trója padla pomocí Odysseova dřevěného koně, ale až poté,
co se Achillés vrátil do boje. Bez něho by samotný trik nestačil. Gregory Nagy říká, že
můžeme slyšet ironický tón v Achilleově odpovědi, když se ho v devátém zpěvu Íliady snaží
Odysseus se svými druhy přimět k boji:
Měl by však, Odyssee, i s tebou a druhými králi
přemýšlet, zhoubný ten oheň jak od lodí odvrátit. Vždyť už
s námahou velice mnoho i beze mne vykonal, neboť
postavil dokonce hradbu a při ní vedl i příkop
veliký, široký značně, a k němu dal narážet kůly.148

Jinými slovy, mají si zkusit spoléhat na vynalézavost, když potřebují sílu.149 Podobně na
konci Odysseie nezlikviduje ženichy jen svou lstivostí, ale také fyzickou silou, která se
projeví ve vší své brutalitě.150 Poměrně přesvědčivě argumentuje Clifford Broeniman, který
na rozboru písní Fajáckého pěvce Démodoka v Odysseii ukazuje, že v souboji μῆτις a βία je
to právě vynalézavost, která má nakonec navrch. Zatímco v prvním vystoupení151 opěvuje
podle autora Démodokos spíše sílu Achillea, v druhé písní, o trojském koni,152 se ukazuje jako
zásadní Odysseova vynalézavost.153 Nicméně když zde básník líčí, jak Odysseus přihnal se
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Areu roven (…), v přehrozný boj se pustiv pustoší město, nezní to jako záležitost, kde by
hrubá síla nehrála svou roli.
Je patrné, že Odysseova vynalézavost se pojí s jeho lstmi a triky, aniž by se ovšem
zachoval zbrkle nebo bezbožně. Přestože vynalézavost by bylo možné vnímat jako
významově do značné míry odlišnou od lsti, dva argumenty by hovořily pro bližší sepětí než
v našem dnešním užití: za prvé postava Odyssea jako celek, v níž se vynalézavost a lstivost
prolínají; za druhé jazykový kontext, kde se pro dovednost přímo u Odyssea užívá výrazu
ἐπίκλοπος, doslova kradmý,154 zdá se tedy, že vynalézavost a lstivost, konkrétně krádeže
k sobě měly alespoň v archaickém myšlení blízko.155 Vernant s Detiennem při svém rozboru
μῆτις kladou téměř rovnítko mezi lstivost a vynalézavost či dovednost, již chápou veskrze
prakticky,156 přikláněla bych se ale spíš k Brownově interpretaci, že zatímco u kulturního
hrdiny může lest a dovednost splývat, μῆτις s sebou nese i určitou prohnanost, která je patrná
právě u Odyssea.157
V klasické řečtině už ovšem výraz krást nebo loupit nese mnohem jednoznačnější
význam, bližší našemu dnešnímu, kdy ukazuje na přestupek.158 Tomu také odpovídá
zdůrazňování Odysseových negativních stránek v tragédiích a u pozdějších mythografů.
Souhlasím ale s Rutherfordem a Fischerovou, že tento hérós vždy zahrnuje celou paletu
vlastností, od ctnostných po ty podvratné, pouze je vždy některá jeho stránka zdůrazněna.159
Odysseova ambivalentní povaha pak vynikne na nejvýraznějším projevu jeho vynalézavosti, a
to jeho obratnosti v řeči.

4.2.2 Výřečný hérós
Stejně jako je Hermés zdatný řečník a manipulátor mezi bohy, v řadách smrtelníků bychom
nenašli schopnějšího řečníka, vypravěče a lháře než je Odysseus. Málokterá jeho lest se
obejde bez nějaké lži nebo přemlouvání. Tato jeho stránka je nejvíce patrná v druhé polovině
Odysseie a v tragédiích, nicméně i v Íliadě je známý pro své přesvědčovací schopnosti: když
přesvědčuje mužstvo, aby neprchalo z boje, chytře jim řekne, že je Agamemnón jen zkouší a
kdo uteče, špatně skončí.160 Nejdůležitější roli však hrál jako posel k Achilleovi, když se ho
snažil přesvědčit, aby se vrátil k armádě.161 I když tato jeho mise dopadla neúspěšně, je
patrné, že pokud někdo měl vůbec šanci rychlonohého héroa přemluvit, byl to právě
Odysseus, zdatný komunikátor. Proto byl také vybrán, aby hned z kraje básně vedl zpět dceru
knězi Chrýsovi a přinesl Apollónovi dary na usmířenou.162
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4.2.2.1 Lhář
Když jde skutečně do tuhého, přijde řada na Odysseovu největší zbraň, kterou je schopnost
spřádat množství lží, činit je však podobnými pravdě (ψεύδεα πολλὰ (…) ἐτύμοισιν ὁμοῖα).163
Právě tuto dovednost využívá v Odysseii po připlutí na Ithaku, kde následně slyšíme všechny
jeho největší lži, směřované postupně Athéně (13. 256–286), Eumaiovi (14. 192–352),
ženichům (17. 419–444), Pénelopě (19. 165–202, 221–248, 262–303) a Laertovi (24. 303–
314). Domnívám se spolu s C. R. Trahmanem, že první čtyři z nich je vhodné studovat
společně, aby byl zřejmý jejich účel, totiž zastřít Odysseovu identitu po dobu, kdy potřebuje
čas se obeznámit se situací na Ithace.164 Obecně panuje konsenzus, že héroovo lhaní
představuje formu sebeobrany, která je v jeho situaci nutná.165
Trahman i Haftová popisují Odysseovu techniku lhaní jako extrémně účinnou, protože
vždy mísí fikci s několika dobře známými skutečnostmi a obojí zapřede do řady detailů.
Trahman navíc rozborem ukazuje, jak vše, co Odysseus říká, slouží jasnému účelu a vše má
dokonale promyšlené.166
První lež hérós nabídne Athéně v podobě pastevce poté, co mu sdělí, že po dlouhých
letech připlul na Ithaku. Básník ji uvede takto:
Pak se k ní ozval takto a pronášel perutná slova (ἔπεα πτερόεντα)–
avšak neřekl pravdu (ἀληθέα), on zdržoval to, co chtěl říci,
neboť se zabýval stále jen chytrými (πολυκερδέα) záměry v mysli. (13. 253–55)

Odysseus pak vypráví, jak doma na Krétě zabil Ídomeneova syna a musel s pomocí Foiníků
uprchnout. Na cestě do Pylu, nebo do Élidy ho však spícího vynesli i s věcmi na místí pláž a
odpluli. Když Athéna slyší, jak její oblíbenec detailně spřádá své lži, reaguje, podobně jako
v homérském hymnu Zeus na Herma, úsměvem (287) a dokonce jej chválí:
Jaký by musel být chytrák a úskočník (κερδαλέος καὶ ἐπίκλοπος), kdo by chtěl tebe
předčít v kdejaké lsti (δόλοισι) – a i kdyby se bůh s tebou potkal!
Vynalézavý smělče, lsti vtělená (σχέτλιε, ποικιλομῆτα, δόλων ἆτ᾽), ty tedy nechceš,
ani když ve své vlasti se nacházíš, zanechat klamu (ἀπατάων),
vzdáti se šalebných slov (ἀπατάων μύθων τε κλοπίων), jež miluješ z hloubi své duše?
Nyní však o té věci už nemluvme! Oba jsme znalci
ve lsti (κέρδε᾽): ty ze smrtných lidí jsi daleko nejlepší ze všech
řečmi a důvtipem svým (βουλῇ καὶ μύθοισιν), a já zas nad všechny bohy
umem a lstivostí svou (μήτι τε … καὶ κέρδεσιν) jsem proslulá. (291–99)

Podle Pucciho zde můžeme vidět klamavou sílu logu i to, jak se lest projevuje u héroa a u
bohyně. Athéna a Odysseus se doplňují: oba jsou vynalézaví a vydávají se za někoho jiného.
Athéna coby bohyně μῆτις má ovšem nezměrné možnosti, navíc na tomto místě podle autora
klame jen pro radost. Odysseus je sice vynalézavý, ale není bůh, a nesvede proto tolik. Pucci
interpretuje scénu tak, že se bohyně Odysseovi vysmívá pro jeho potřebu převleků, zatímco
ona disponuje i magickými triky. Dále rozvíjí teorii, že Athéna se héroovi směje, že nepozná
svůj vlastní domov, ale neuvědomuje si, že k tomu dochází jejím přičiněním, což má podle
autora ukazovat, že μῆτις sama sebe chytila do pasti. Scéna ale nemá ukazovat na slabost
163
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bohyně, nýbrž na omezené možnosti a nástrahy lstivosti.167 Rutherford nejde tak daleko, že by
tvrdil, že Athéna neví, proč se něco děje, ale říká, že Odysseus ji poráží ve hře klamu, když
místo spontánní emotivní reakce radosti, že se dostal domů, odpoví s výjimečným
sebeovládáním, že se o Ithace také už doslechl (13. 256). Bohyně ho také za jeho rozvahu
později (13. 332) chválí.168
Na Odysseově další lži, adresované Eumaiovi, vidíme, do jaké míry je schopen své
příběhy přizpůsobit posluchači, aby si získal věrohodnost: Tentokrát stále pochází z Kréty, ale
jeho matka byla otrokyně, přesto ho však otec ctil, stejně jako Eumaia Odysseova rodina na
svém dvoře. Na rozdíl od předchozí lži mu nyní Foiníčané nepomohli, ale naopak jej chtěli
prodat do otroctví, jak se to ve skutečnosti stalo jeho věrnému pastevci, a podobně.169
Odysseus si tak získává důvěru a přesvědčuje pastýře o tom, že si zaslouží jeho pomoc. Je
tedy patrné, že Odysseus v Odysseii stejně jako Hermés v hymnu používá rétorický postup,
kdy přizpůsobuje své vyprávění posluchači a snaží se vykreslit se v nejlepším světle. Ben
King interpretuje Odysseovo vyprávění Eumaiovi jako morální podobenství, ve kterém má
vyvstat důležitost pohostinného přátelství a pomoci prosebníkům. Odysseus líčí, jak mu
pomohl egyptský král, protože se bál hněvu Dia Xenia (14. 283–84).170
Chris Emlyn-Jones se ovšem domnívá, že hrdina nepřesvědčí svého přítele jen detaily
svého příběhu, ale i jeho podáním. Když prochladlý Odysseus po večeři vypráví další příběh,
tentokrát od Tróje, a líčí, jak mu Odysseus drobnou lstí obstaral plášť, Eumaios jej chválí, že
vyprávění, které předvedl, je skvělé a že neřekl nic planého (νηκερδές, nevýhodného) ani
nepatřičného (παρὰ μοῖραν) (14. 509). Zdá se tedy, že pastýř neoceňuje pravdivost nebo
nepravdivost vyprávění, ale dovednost v jeho provedení.171 Myslím, že stojí za zdůraznění, že
to činí právě ve chvíli, kdy Odysseus se šibalstvím sobě vlastním popisuje sama sebe jako
šibala.
Héroovy lži Penelopě se v mnohém podobají těm Eumaiovi. Opět hovoří s někým,
s kým jej pojí vřelý vztah, ale nemůže svou identitu ještě odkrýt, protože by to nebylo
bezpečné pro jeho další postup, tedy ztrestání ženichů a nastolení pořádku v království. Svá
vyprávění pochopitelně opět přizpůsobí na míru urozené posluchačce (19. 172–307).
Vynalézavý hérós zde používá lest jako sebeobranu i v rámci lži, když ze lsti ukrývá své slzy
(19. 212). Zajímavou ironii také představuje fakt, že Eumaios ani Pénelopé Odysseovi nevěří
právě tehdy, když říká pravdu: celý jeho příběh se zdá posluchačům věrohodný, kromě
prognózy, že se ithacký král vrátí.172
Jiných změn dojdou Odysseovy příběhy, když je vypráví zpupným ženichům, zvlášť
Antinoovi, který se nejvíce proviňuje proti Diovi tím, že odmítá obdarovat žebráka. Líčí, jak i
on býval bohatý a dával chudým, ale pří plavbě do Egypta, na kterou jej Zeus vyslal, mužstvo
však přemohla zpupnost; jsouc puzeno vědomím síly, … pole hned plenilo egyptských mužů
(17. 431–32). Emlyn-Jones interpretuje scénu jako vědomou zkoušku štědrosti ženichů a
domnívá se, že Odysseovi už nejde ani tak o Dia Xenia, jako spíš o důsledky ὕβρις.173 Svým
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příběhem varuje ženichy a zároveň nepřímo odhaluje něco o sobě. Podle autora zde nehraje
roli, zda je vyprávění pravdivé, či nikoli, a hlásí se k výkladu Petera Walcota, že lživé
příběhy v sobě skrývají pravdu na vyšší rovině, protože trefně vykreslují personu
vypravěče.174Podle Rutherforda se zde Odysseus dostává do role, ve které byli v první
polovině Odysseie bohové: nepoznaný vydává varování. Už od setkání s Athénou tak naplňuje
obrat, kde se z příjemce rad bohů a oběti osudu stává aktivním mstitelem.175 Autor také má za
to, že jak se vyvíjí Odysseus, vyvíjejí se i jeho lži a jejich účel: zatímco zpočátku ho lhaní
hlavně baví, postupně ho má čím dál víc pod kontrolou a slouží jasnému účelu.
Strategii tajení identity v nebezpečné situaci použil ovšem hérós již dříve, když, jak
sám vypráví, chytře tvrdil kyklópovi Polyfémovi, že jeho jméno je Nikdo. Je patrné, že
Odysseovy výstupy by bylo možné interpretovat i na dalších rovinách, například jako hledání
a znovunalezení svého já,176 nicméně tyto výklady nejsou stěžejní pro tuto studii.
Pozoruhodnou scénu představuje Odysseovo setkání s Laertem v závěrečném zpěvu
básně. Snad vinou sporu o autenticitu závěru eposu177 se badatelé zkoumající Odysseovy lži
této pasáži příliš nevěnují.178 Na tomto místě se hrdina po dvaceti letech setká se svým otcem,
a přestože už by neměl důvod skrývat svou identitu, znovu vypráví smyšlený příběh o svém
původu a setkání s Odysseem (24. 235–319). Alfred Heubeck motivaci héroa vysvětluje tak,
že připravuje půdu pro své závěrečné odhalení: pomáhá otci dostat se z apatie a dát průchod
svým emocím. Navíc ve svém vyprávění chytře ukrývá náznaky skutečné identity, čímž
umocňuje efekt následného představení.179 Také Rutherford se přiklání k vysvětlení, že
Odysseus poněkud zlomyslně tají, kým je, aby si mohl později vychutnat, že on sám odhalí
pravdu podle svého a v příhodné chvíli. Tento postup můžeme srovnat s tím Athéniným na
začátku třináctého zpěvu: ani ona na sebe nemusela brát jinou podobu, a činila tak jen
z libosti. Klam se ale podle Rutherforda Odysseovi vymkne z rukou, když raní Laerta, a tedy i
jeho samotného, mnohem více, než očekával. Autor pak scénu interpretuje jako poučení, že
lest, ani v sebeobraně, nemůže být nikdy cílem sama o sobě, ale musí být vyvážena
otevřeností a důvěrou.180

4.2.2.2 Sofista
S Odysseem lhářem pak souvisí jeho nesporné sofistické dovednosti.181 Už v Íliadě se
dozvídáme z úst Trójana Anténora, jak přesvědčivá je Odysseova řeč:
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Avšak kdykoli zase hlas mohutný vyrazil z prsou,
a když vypouštěl slova jak záplavu sněhových vloček,
pak by se nemohl měřit s tím rekem smrtelník žádný. (Il. 3. 221–23)

Kirk v komentáři váhá, zda záplava sněhových vloček znamená promluvu rychlou a
neproniknutelnou, nebo její nevyhnutelnost a postupné kumulování.182 Liddle a Scott výraz
vysvětlují jako přirovnání přesvědčivé řeči.183
O dalších Odysseových úspěších na poli přesvědčování již byla řeč. Zajímavé ovšem
je, že prohnanému héroovi se obzvlášť daří, když lže: V druhém zpěvu Íliady tvrdil, že
Agamemnón všechny jen zkouší a jde tak vlastně o léčku, v celé druhé části Odysseie všechny
krom služebné a psa úspěšně přesvědčí o své falešné identitě a zážitcích. Nicméně ve svých
dobrodružstvích před připlutím k Fajákům opakovaně selhává, když má přimět vlastní muže,
aby uposlechli základní pokyny. Ať už jde o otevření měchu s větry nebo zabití héliova skotu.
Je pozoruhodné, jak se věci mají v tragédiích, kde se Odysseus nejvíce projevuje jako
sofista. Stejně jako někteří klasičtí filosofové opovrhovali sofistikou jako nečestnou
disciplínou, také u Odyssea klasičtí a poklasičtí autoři často kladli do popředí spíš negativní
stránku jeho povahy a schopností. V Eurípidových Trójankách Hekabé ještě znásobí svůj
nářek, když se dozví, že má jako otrokyně připadnout právě Odysseovi, a popisuje ho jako
nejhoršího z ničemů:
Běda mi, běda!
Mám lstnému (δολίῳ), ohavnému (μυσαρῷ) muži otročit,
odpůrci práva (παρανόμῳ δάκει), jenž po zákonech šlape (πολεμίῳ δίκας) ,
který naruby všechno obrací
a zlolajným (διπτύχῳ, dvojakým) jazykem všechno překroutí,
dřívější přátelství v nepřátelství mění? (281–86)184

Nakonec by se raději vrhla do ohně, než šla do služeb Odysseových (1282–83).
Jako nedostatečné a nemorální pak jednoznačně vyznívají héroovy schopnosti
v Sofokleově Filoktétovi. V dramatu, kde jako jedno z hlavních témat sledujeme
přesvědčování, Odysseus katastrofálně selhává. Nejen že nezvládne svými schopnostmi
přivést Filoktéta zpět do boje, ale ani se nepokusí jej přemlouvat. Místo toho se ho snaží od
počátku oklamat. Tradiční pojetí postavy v této tragédii spočívalo v jednoduchém
konstatování, že Odysseus zde představuje sebestředného a nemorálního padoucha. 185 Proti
takové interpretaci se staví P. E. Easterlingová, která se domnívá, že moderní kritika ostatních
dramatikových děl mluví jednoznačně proti moralismu coby klíči k porozumění této
tragédii.186 Autorka také poukazuje na to, že při interpretaci dramatu musíme brát v potaz
pocity diváka.187 Řecký divák, který často znal části Homéra zpaměti, jistě nezapomněl na
slavné Odysseovy činy, a v jejich kontextu vnímá nové zobrazení proslulého héroa. Gordon
Kirkwood navíc upozorňuje na to, že četnost odkazů na předchozí literární tradici je zásadní
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pro porozumění hře.188 Detailněji se jimi zabývá Seth L. Schein, který ukazuje, jak Sofoklés
využívá schémata tradiční epiky a tvoří tak kontrast mezi epickými a tragickými verzemi
svých hrdinů, přičemž obě verze jsou v jeho hře přítomny zároveň a vzájemně se
problematizují.189
Sofokleovu hru je možné číst mnoha způsoby, pro tuto studii je však zásadní rovina,
která se týká přesvědčování (πειθώ), jehož problematiku spatřujeme do značné míry právě
v postavě Odyssea. Je zajímavé, že Odysseus nejen sám Filoktéta nepřemlouvá, ale nenechá
ani Neoptolema postupovat na základě přesvědčování, a trvá na tom, že musí užít lsti (δόλος).
Akrivi Tousianiová navrhuje, že πειθώ zde figuruje jako narrative seed, tedy jakési
„semínko“ informace, které se ukáže z počátku textu, ale jeho pravý význam vyvstane až
v průběhu hry. Neoptolemos tedy zmíní možnost mírumilovného přesvědčování Filoktéta, ale
Odysseus ji okamžitě smete ze stolu. Ovšem s tím, jak se postupně rozvíjí vztah a rozprava
mezi oběma muži, je čím dál patrnější, že lest musí selhat, a divák více a více vnímá
důležitost upřímného přemlouvání. Nicméně nakonec ani ono nedosáhne úspěchu. Podle
autorky Neoptolemos musí selhat, aby byla patrná ambivalence πειθώ. Ani ona nepovažuje
Odysseovu rovinu hry za kritiku nemorálnosti lsti, ale spíš za poukaz na nebezpečí příliš
jednostranného užívání rétoriky.190
Ve hře se tedy přesvědčování (πειθώ) ukazuje jako silně ambivalentní, zahrnující vše
od upřímného přemlouvání na základě důvěry (πιστὴ) až po podvod a klam (δόλος). Πειθώ
zde také vyvstává jako vlastnost, která sama o sobě nedostačuje, a její skutečná hodnota se
projeví teprve v kombinaci se ctí a správnými úmysly.
V dramatikově další tragédii, Aiantovi, ale spatřujeme poněkud jiného Odyssea:
moudrého a chápajícího, rozhodně žádného zloducha. Rutherford zastává názor, že tato
rozdílná vykreslení héroa Sofokleem dokládají jednotu postavy, která v sobě zahrnuje oba
aspekty.191
Interpretace
Na představeném rozboru se ukazuje, že Odysseus je podobně jako Hermés spjat s řečí téměř
na všech jejích rovinách: dokáže lhát a klamat, šikovně argumentovat, ale i zpívat tak, že
zaslouží srovnání s básníky. Podobně jako když Hermés vynalezl lyru, ale později ji předal
Apollónovi a dále se věnovat tomu, co mu jde nejlépe, tedy dohledem nad komunikací a stády
(včetně jejich případných krádeží), pojí i Odyssea vztah k poesii, ale není profesionálním
pěvcem, a jeho doménou zůstává přesvědčování a lhaní.
Odysseova nejsilnější stránka, a tedy největší zbraň, se zároveň jeví jako
nejambivalentnější z héroových schopností. Podoba i účel jeho výřečnosti má široké rozpětí i
v rámci lsti. Výřečný hérós zvládá lhát pro správnou věc (navrácení morálky Achájům při
útěku z boje) i jako součást sebeobrany a vyčkávání po návratu na Ithaku. V obou případech
se zvládá vyhýbat bezbožnosti a zpupnosti, přestože někdy se zdá, že si lhaní vyloženě užívá.
Nakonec jej k nim vybízí bohyně Athéna, která pomáhá Odysseovi nejen k jeho úspěchu, ale
také ji můžeme chápat jako určitého božského garanta, který signalizuje, že nedochází
k porušení Diovy vůle.
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Odysseovy lži jsou vždy dokonale propracované, jako by měly ukázat více, než jen
oklamat či přesvědčit svého adresáta. Vždy odkrývají něco podstatného jak o Odysseovi, tak o
jeho společníkovi i celé situaci, a posluchač je tak přímo vybízen k jejich další interpretaci.
Zahrnují v sobě jak vynalézavé lhaní pro radost, které Odysseovi dává možnost ovládání
situace, až po vyprávění s morálním přesahem, které lze chápat jako ukazující pravdu na vyšší
rovině.
Nejinak je tomu je v hrdinově schopnosti přesvědčování: pohybuje se na celé škále
πειθώ zahrnující vše od upřímného vysvětlování po sofistické manipulativní argumenty. Toto
rozpětí ovšem nejde vysvětlit jen diachronně, tedy že je Odysseus epické tradice
neproblematický čestný hrdina, a dramatický Odysseus záporný padouch. Oba póly jeho
schopností vidíme jak v epice, tak v klasickém zpracování mýtů. Tuto mnohočetnost, kdy se
v postavě skrývá celá škála možných interpretací jako její vnitřní potenciál jsem již zmiňovala
úvodem. Fischerová k tomuto přístupu podotýká, že v případě Odyssea je pro jeho pověstnou
polytropii tato vnitřní jednota napínána až k samému prasknutí.192
Na rozdíl od eposů nebo homérského hymnu se ve Filoktétovi setkáváme s πειθώ,
která je stále dvojaká, zahrnuje jak upřímné přesvědčování, tak i svůdnost a manipulaci, ale už
se do určité míry vymezuje vůči lsti (δόλος) ve smyslu oklamání druhého. Proto je zde také
tak obtížné interpretovat Odyssea, který vyniká ve lsti, jež se zde ovšem zdá problematičtější
než u Homéra. Její morální spornost může vyniknout právě díky Odysseově selhání
v přesvědčování (během hry jsou v přesvědčování úspěšnější všechny ostatní postavy včetně
Filoktéta, který kolikrát upadá do neartikulovaného kvílení). Nedomnívám se, že by se
jednalo o nějaký diskursivní zlom a byla třeba nová interpretace πειθώ a δόλος, spíš mnohem
výrazněji vyvstává problematický aspekt těchto mohutností a jeho kritické uchopování dává
zvlášť tragédii četné možnosti, jak dále rozvíjet starší mýty. Nakonec i v Sofokleově tragédii
se postavy odvolávají na tytéž hodnoty - pomoc prosebníkům a přátelství. Filoktétés
v rozhovoru s Neoptolemem hovoří jako prosící a vzývá Dia ochránce prosebníků: Dej pokyn,
při Diovi, bohu prosících, mě vyslyš, synu.193 Sofoklés používá slova πείσθητι – nech se
přesvědčit.
Odysseus při svých lžích a přemlouvání používá podobné techniky jako Hermés:
přizpůsobuje vyprávění na míru posluchači, snaží se vykreslit se jako důvěryhodného
mluvčího, ale výsledky jeho snažení nejsou na rozdíl od boha vždy úspěšné. Hermés si
pochopitelně (stejně jako Athéna), coby bůh může dovolit mnohem víc a celá situace obvykle
skončí smíchem, kdežto Odysseus při podobném nadání a se stejnými prostředky často
neuspěje. V tom je patrný zásadní rozdíl mezi Olympany a héroy, kteří představují i přes svou
nesmrtelnost v poesii stále smrtelníky. Nicméně sofistické postupy, jež jsme sledovali
v hymnu na Herma, můžeme najít již v homérské epice a argumentovat tak opět pro
návaznost klasického myšlení na archaickou poesii. Toto stanovisko předkládá i Emlyn-Jones,
když tvrdí, že řecká rétorická tradice má své kořeny v Homérovi a vrcholí v podání
klasických athénských řečníků.194
Zejména v Odysseii ale můžeme také sledovat, do jaké míry jsou propojeny forma a
obsah v hrdinových lžích. Odysseus sice nelíčí události tak, jak se staly, to ale pro
archaického posluchače neznamená, že nejsou skutečné. Řečeno s Detiennem, disponují
pravdou (ἀλήθεια) v jejím původním smyslu, totiž ve smyslu neskrytosti, kterou ukazuje
básník svým zpěvem.195 Jejím kritériem není ověřitelnost, ale to, že přetrvává v paměti, což se
Odysseovým lžím rozhodně daří. Zajímavé interpretační napětí pak vzniká právě v tragédiích,
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kdy divák vědom si archaické tradice, k ní přidává i další, racionálně-morální hodnocení, a
rozšiřuje tak interpretační škálu postav.

4.2.3 Trickster
Jestliže jsme mohli číst četné Odysseovy činy během trojské války i návratu domů jako
pomoc řádu (ať už sociálního, kdy prosazoval Agamemnonovu vůli, pomáhal v boji a trestal
ženichy, nebo božského, neboť se zasazoval, aby se Achájové chovali v souladu s osudem),
řada jeho podniků a vlastností působí spíše trickstersky. Vycházíme-li opět z Dotyho a
Hynesovy charakteristiky trickstera,196 Odysseus jí odpovídá nejen svou povahou, ale i v tom,
že je nejen lstivý, ale sám padne do léčky. Na příklad když v Odysseii zapomene na
zamýšlený návrat na Ithaku, nedokáže odolat Sirénám, nebo ho oklame Athéna. Nutno ovšem
dodat, že zde vždy svádí nerovný souboj s božskými bytostmi. Z lidí ho přelstil Palamedés,
když jej léčkou usvědčil z předstírání šílenství. Právě tento známý příběh o Odysseově
vynalézavém pokusu vyhnout se účasti ve válce, můžeme chápat jako něco podvratného, čím
jsou šibalové typičtí. 197
Obzvlášť Odysseii je patrné, že řada jeho dobrodružství není způsobena nutností nebo
snahou urovnat chaotickou situaci. Do nejedné nesnáze se Odysseus dostane kvůli své
zvědavosti. Rutherford ukazuje, že Odysseova postava v sobě spojuje oba póly: rozvážného
héroa, který mnoho vytrpěl, i vynalézavého, zvědavého nenasytu, který touží po darech. 198
Přesně to jsou také vlastnosti, které mu způsobí problémy u kyklópů, na jejichž ostrov připlul
ze zvědavosti:
Nyní soudruzi věrní tu čekejte ostatní všichni,
já však se svou lodí a se svými vlastními druhy
odpluji prozkoumat lid té krajiny, jakých je mravů… (9. 172–74)

Později i přes varování zůstával v jeskyni, aby zjistil, zda ho její obyvatel pohostí:
Tenkrát mě družina má tam prosila, abychom nejprv
sýra si nabrali dost, (…)
s tím se vším zase šli nazpět
na náš rychlý koráb a vypluli na solnou vodu.
Já však nedbal těch slov, ač byl bych tak učinil lépe;
chtěl jsem jej samého spatřit a zkusiti, uctí-li hosta. (9. 224–29)

Podobně Rutherford interpretuje rozhovor, kdy Kirké dává Odysseovi instrukce, jak
nepodlehnout Sirénám199, v tom smyslu, že bohyně věděla o Odysseově zvědavosti a že jí
neodolá.200
Krom zvědavosti a touhy po darech je Odysseus také vychloubačný: Ještě při odplutí
křičí na Polyféma své pravé jméno, aby mu ukázal, kdo ho doopravdy přelstil,201 což mu
196
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později přinese celou řadu problémů. Takové neprozíravé chování jako by bylo pravým
opakem jeho rozvahy, která se bude stále více prosazovat v druhé části básně a kterou
můžeme vidět i v Íliadě nebo Sofokleově Aiantovi.202
Někde na pomezí mezi řádnou vynalézavostí a podloudným trickerstvím by stály
Odysseovy schopnosti, které ukáže při Patroklových funerálních hrách v Íliadě. Soutěžení na
hrách představuje sice řádnou kratochvíli Řeků, ale Odysseus si pomáhá opět svou
vynalézavostí tam, kde ostatní používají fyzickou sílu. V této situaci hérós svou vynalézavost
nepotřebuje nezbytně (nejde o boj na život a na smrt, ani o misi zásadní pro úspěch války).
Odysseus zde tedy neužívá lest v nějaké bezvýchodné situaci, ale kvůli vítězství ve hrách,
tedy pro prestiž, zisk, nebo zkrátka jen proto, že je mu takový postup vlastní. 203
Trickterskému vyznění dopomáhá zásah Athény při soutěži v běhu, kdy nejen dodá
Odysseovi sílu, ale navíc zapříčiní, aby Oileův Aiás uklouzl po trusu již zabitých krav a ještě
si ho nabral do úst. Když pak za druhé místo získá býka, vyznělo by to při nejmenším
úsměvně, i kdyby ho nedržel za rohy a neplival chuchvalce trusu.204 Přestože se může zdát, že
Odysseův úspěch je zde hlavně Athénina zásluha, Nicholas Richardson se domnívá, že
modlitba k Athéně v pravou chvíli je také projevem héroovy vynalézavosti, a právě ta zde
zajišťuje úspěch.205 Stejně argumentuje Roger Dunkle, který závod interpretuje jako souboj
μῆτις a βία. Aianta zde básník nazývá rychlým (23. 754), což je pro něj charakteristické: je
nejrychlejší v pronásledování nepřátel na bojišti.206 Navíc tato jeho vlastnost posluchači
evokuje rychlonohého Achillea, nejsilnějšího z Řeků. Odysseus tedy musí použít prozíravost
spíš než sílu, což se zdá u běhu téměř nemožné. Proto jediný tah, který zbývá, je požádat o
pomoc bohyni.207 Richardson také podotýká, že Odysseovo přízvisko πολύμητις (23. 755) je
funkčním epitetem, protože hrdina užije své vynalézavosti.208
Ještě patrnější je podle Dunklea antiteze síly a vynalézavosti v Odysseově předchozím
zápase s Telemóniovým Aiantem. Odysseus je zde také nazýván πολύμητις, navíc ho básník
popisuje jako znalého triků (κέρδεα εἰδώς, 23. 709), zatímco Aiás opět vyniká silou: když
chybí Achillés v boji, je nejlepší z Achájů.209 Těmto charakteristikám také odpovídá průběh
zápasu, kdy Aiás se snaží silou Odyssea svalit na zem nebo zvednout, zatímco lstný Odysseus
na úskok (δολου) myslil (23. 725) a podrazil mu nohy. Se zmíněným výkladem souhlasí i
Pucci, který rovněž tvrdí, že Odysseus zde užívá lsti.210
Za další znak Odysseova trickstersví můžeme v některých situacích považovat i jeho
lhaní. Primární funkcí jeho lží je sice sebeobrana, ale jejich dokonalé provedení ukazuje na
radost z vyprávění. Přestože hérós v Odysseii tvrdí, jak nesnáší lháře,211 z básně je patrné, že
201
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si lhaní a pocit, že ostatní přechytračil, užívá. Zábavný detail k tomu představuje fakt, že to
říká, právě tehdy, když se vydává za Kréťana.212 V takových případech pak nesou Odysseovy
lži tricksterský aspekt v tom smyslu, že pro něho, podobně jako při soutěžení, nejsou jen
nezbytným nástrojem k vyrovnání se s obtížnou situací, ale také zdrojem pobavení.
Interpretace
Odysseovo chování v mnohém skutečně odpovídá definici trickstera: hérós je nenasytný jak
v darech, tak v poznání (stále chce něco zkoumat), ale také v prestiži, jak je patrné ze zápasů
na funerálních hrách. Na rozdíl od Herma ale ne vždy odhadne následky svých činů, a tak se
mu někdy jeho zvědavost vymstí. Naštěstí má často po boku Athénu, která mu v těžké situaci
pomůže. Často mu také radí Hermés, případně mu alespoň Odysseus vykoná úlitbu, či jej
vzývá.213
Zároveň na příbězích týkajících se Odyssea můžeme vyčíst opozici lstivosti (μῆτις,
δόλος) a fyzické síly (βία), kterou představuje zejména postava Achillea. Na funerálních
hrách Patrokla soupeřil s Aiantem, který se vyznačuje nejen vynalézavostí, ale i svým
siláctvím.214 Také Nestór během her radí Antilochovi, aby shromáždil veškerý důvtip a
zvítězil tak na voze, i když ostatní mají rychlejší koně i víc zkušeností.215 Tento motiv je však
patrný i Démodokově písni o hádce Odyssea a Achillea. Broenimanovo tvrzení, že μῆτις
vítězí nad βία216 se může zdát příliš silné, ale že je vynalézavost minimálně stejně zásadní
jako fyzická síla, se zdá nesporné.
Podobně jako jsme mohli číst Hermovo trickstersví ve smyslu uvádění věcí do
pohybu, vidíme, že u Odyssea jeho lsti také rozpohybují buď situaci, nebo, více doslovně,
jeho samotného. V Íliadě jsou to dobré rady, účast na výzvědné výpravě, nebo přesvědčování
Chrýsa a Achillea, které pomáhají, aby boj správě postupoval. Podobně v závěru Odysseie
jeho přestrojení a lži znamenají začátek řešení statické situace na Ithace, kde se ženiši
nechávají hostit a Pénelopé už téměř dvacet let tká a páře tutéž látku. Při dobrodružstvích, o
nichž vypráví Fajákům naopak často jeho zvědavost (nebo zvědavost jeho druhů) rozpohybují
Odyssea samotného, a jemu nezbývá než se stále dál plavit. Spatřujeme tedy rozdíl mezi
Hermovým tricksterstvím, které často uvádělo do pohybu kulturu, a Odysseovým, které
jednou pomáhá sociálnímu nebo Diovu řádu, a jindy způsobí obtíže. Hermés se při svých
vylomeninách nikdy do úzkých nedostal, což je patrné na tom, že jak při rozhovoru
s Apollónem, tak s Diem se smál. Odysseovi však jeho tricksterké činy přinášejí zase jiný
užitek, a to poznání a možný repertoár pro jeho vyprávění.
Nicméně často jeho vynalézavost představuje nutnou obranu v nebezpečí, nikoli
radostnou zábavu. Vidíme sice s jakým zápalem se pouští do svých lží a převleků, ale na
druhou stranu mu nic jiného nezbývá. To, že strádá, ať již vinou svých průzkumných výprav
či osudu, dokládá jedno z jeho epitet: πόλυτλας či πολυτλήμων, který mnoho vytrpěl, navíc
často slyšíme, že má žal v srdci.217
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4.2.4 Závěry
Odysseova vynalézavost dobře odpovídá jeho přídomku πολύτροπος, mnoha zvratů. Pucci jej
interpretuje jako více neutrální než πολύμητις. Hérós je nejen vynalézavý a obratný, ale někdy
sám není schopen situaci dokonale kontrolovat. V Odysseii se stále potýká s novými zvraty a
musí se přizpůsobit osudu, jehož vláda je neúprosná.218 Na rozdíl od Herma může být snáze
také sám obelstěn. Jakkoli řečtí bohové také podléhají osudu, na Odysseovi vidíme, jak silně
sudba působí u héroů. Na Odysseově vynalézavosti tedy můžeme pozorovat i stav světa a
zároveň vzor, jak s ním nejlépe zacházet: svět, ve kterém vládne určitá nevyhnutelnost, je
komplikovaný a na vyřešení problémů nestačí jen hrubá síla (βία), ale je třeba i vynalézavosti.
Jak jsme viděli, Odysseus používá nejrozličnější lsti, které plní rozdílné funkce. Za
téměř neproblematickou bychom mohli považovat to, co Pucci nazývá Odysseovou vojenskou
výbavou: jeho schopnosti poradit si v bezvýchodné situaci, a tak prospět celkovému stavu
věcí (pomoci ve válce, urovnat situaci doma, a podobně). Tutéž výbavu pak hérós používá pro
svůj vlastní prospěch, když lže, aby si vytvořil co nejlepší podmínky. Problematičtější jsou ty
aspekty, kde Odyssea motivuje zvědavost, lačnost po darech, nebo soutěživost.
Odysseova sofistická stránka představuje možná nejproblematičtější aspekt héroova
Gestaltu. Je zřejmé, že Odysseus je spojen s řečí ve všech jejích modalitách, a na sofistice
dobře vynikne ambivalence řeči, která je stejně mnohoznačná jako hrdina sám. Odysseus pak
slouží jako vhodný nástroj, jak ukázat různé aspekty, možnosti a dopady řeči. Tuto
nejednoznačnost sofistiky čteme již v Odysseii ve lživých příbězích, a jako obzvláště krutou
při setkání s Laertem. Její potenciál pak skvěle využívá Sofoklés, když ve Filoktétovi
konfrontuje různé ideály hérojství, a klade otázky o oprávněnosti klamu ve jménu vyššího
cíle.
Domnívám se, že pro porozumění Odysseově lstivosti je třeba vzít v potaz i jeho vztah
k bohům, zejména jeho patronce Athéně a Hermovi, se kterým ho pojí více, než jen
příbuzenský vztah. Athéna i Hermés představují vynalézavost, ale každý z jiné stránky:
Athéna coby patronka řemesel, umění i válečné strategie jako by v Odysseovi podporovala ty
aspekty vynalézavosti, které jsou spíš Hermovské: přestrojení, podloudné jednání a lhaní.
Právě díky pomoci obou bohů ale Odysseus nepřekročí kritickou mez, kdy by se protivil
Diově vůli, přestože některé jeho lsti jsou na samé hranici toho, co je ještě přípustné. Pokud
jde o největší škody, které svým prohnaným jednáním napáchá, většinou jde o následky
zvědavosti, které zkomplikují život jemu a jeho druhům, nicméně je příznačné, že bohům
zvědavost nevadí. V tom jediném by se, s určitou dávkou nadsázky, dal Odysseus
interpretovat jako kulturní hrdina. Na rozdíl od jiných héroů sice procestoval mnoho míst a
zvládl úkoly pro běžné lidi nezvladatelné, ale krom zplození potomků, nezaložil žádná města
ani důležitý rituál. Jediné, v čem by mohl být chápán jako zakladatel, je zkoumání neznámých
krajin. Nakonec i první historikové a kartografové se snažili zmapovat, kudy po Středomoří se
Odysseus plavil.219
Podobně jako Hermés svými lstmi uvádí do pohybu kulturu a zajišťuje flexibilitu
Diova řádu, Odysseus se snaží obnovit řád sociální, ať už účastí ve válce, nebo návratem
domů a nastolením správných vztahů. To, že pro héroa není takový úkol stejně snadný jako
pro boha je patrné mimo jiné na konci Odysseie, kdy hrdina sice už potrestal ženichy, ale celý
ostrov je plný sporů a bojů. Opět nás básník nenechá na pochybách, že bude třeba Diovy
218
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pomoci, aby mohl zavládnout klid. Pružnost řádu Odysseus pak hojně zajišťuje svou touhou
po poznání a darech, kterou také uvádí věci do pohybu. Výsledky jsou ovšem u obou
protagonistů rozdílné. Zatímco Hermovy eskapády vždy nakonec završí smích, Odyssea často
čeká žal v srdci. Nicméně i Odysseovo utrpení můžeme interpretovat jako zisk v podobě
poznání a námětů pro další příběhy a lži.
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5. LEST A ŘÁD: KDY JE LEST AKCEPTOVATELNÁ
Na rozdíl od Odyssea, který byl obvykle ve svých lstech úspěšný, se v mytologii vyskytují
postavy, jež se snažily o podobné činy, ale se zlou se potázaly. Přestože tito héroové byli
stejně, někdy i více mazaní než slavný cestovatel, často je stihl trest od bohů, zatímco
Odyssea bohové vytrvale chránili. Vzpomeňme již zmiňovaného Prométhea, který se snažil
přelstít Dia, nebo Sísyfa, nejlstivějšího (κέρδιστος) ze všech lidí.220 To nás přivádí k otázce,
kdy je v rámci mytického myšlení lest akceptovatelná, nebo dokonce chvályhodná, a kdy
naopak vnímaná jako prohřešek. Takové zobecnění může pomocí negativního vymezení
vysvětlit, jak lest zapadá do mytického řádu.

5.1 POTRESTANÁ LEST
Sísyfos, syn pána větru Aiola (Proměnlivého, Rychlého), si nejdříve rozhněval Dia, když
výměnou za pramen vody na místě budoucího Korintu (v tomto by se dal chápat jako kulturní
hrdina) prozradil úkryt bohovy milenky.221 Skutečný problém ale nastal, když na něho Zeus
poslal Thanata, jenže Sísyfos jej spoutal a nikdo z lidí nemohl zemřít. Arés sice Thanata
osvobodil a Sísyfa mu předal, ale vynalézavému hrdinovi se poté podařilo lstí z podsvětí
uprchnout. Dokázal prý přesvědčit Persefonu, že si z podsvětí jen odskočí domluvit manželce,
aby mu na hrobě prováděla řádné oběti.222 Samozřejmě je obtížné srovnávat Sísyfa s mladšími
héroy. Kerényi má za to, že Sísyfos představuje ještě pračlověka a prakrále,223 těžko tedy
hovořit o nějakém pevně zakotveném řádu, který by narušoval. Nicméně je zřejmé, že
spoutání Smrti s žádným řádem, ať lidským, nebo božským, kompatibilní nebude. A právě
toto může být důvod, proč byl Sísyfos potrestán. Zajímavé srovnání nabízejí příběhy
Héfaistova spoutání Afrodíty s Areem nebo Héry, za něž Zeus žádnou odplatu nepřipravil.
Bůh kovářů se naopak díky svému triku s trůnem mohl vrátit na Olymp.224
S Prométheovou lstí je už situace komplikovanější. Svým úskokem, kdy dal Diovi na
vybranou mezi masem přikrytým vnitřnostmi a na první pohled lákavě vypadajícími kostmi
s tukem, přinesl lidem značné dobrodiní, totiž základ krvavé oběti.225 Jako kulturní hrdina par
excellence pak navíc ukradl zpět od Dia oheň, jejž vládce Olympu za trest lidem schoval. Jeho
druhý přestupek nakonec přinesl další kulturní výdobytky v podobě zemědělství a
manželství.226 Jak tedy vysvětlit, že po seslání zla v podobě ženy je ještě třeba, aby ten
nevinný (ἀκάκητα) Íapetovec, neušel jeho těžkému hněvu: ač hotový vševěd (πολύιδριν), přece
z nutnosti holé je sevřen v mohutná pouta.227 Otázka nestojí, jakou měl Zeus motivaci (zda
Prométhea potrestal, protože se snažil přelstít samotného vládce bohů), ale jakou roli hraje
spoutání Prométhea z hlediska jakési vnitřní logiky mýtu.
Vernant interpretuje prométheoovský mýtus strukturalisticky jako oddělení lidí od
bohů z prvotního nerozlišeného stavu, a tedy jako přechodu mezi přírodou a kulturou. Lidé si
od nynějška musejí sami obstarávat obživu a žít v manželství. S bohy už budou napříště
komunikovat právě jen Prométheem ustanovenou obětí. Tato oběť zároveň představuje
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možnost kontaktu s nimi, i symbol nepřekročitelné hranice mezi bohy a smrtelníky.228
Vernantova interpretace je nejen vnitřně koherentní, ale zároveň zapadá i do Hésiodova
systematizujícího přístupu v Theogonii, kde básník líčí nejdříve prvotní strukturaci světa,
zrození, vztahy a místo jednotlivých bohů. Celá Hésiodova báseň se tedy dá číst jako
postupné vymezování různých sfér skrze podobnost a protikladnost, 229 čemuž by zde
odpovídal i strukturalistický přístup.
Budeme-li vycházet z Vernantova výkladu o nastolení kulturního řádu oproti
prvotnímu zlatému věku, kdy neexistovala práce, ani nebezpečí, ale člověk také tím pádem
nebyl ještě tak úplně lidský, můžeme chápat spoutání Prométhea právě jako součást překonání
předchozí generace Títánů, které vládl Kronos. V této prvotní generaci, kdy ještě svět nebyl
zcela diferencovaný, bylo více bohů nadáno lstivostí, ovšem ještě v jakémsi surovém stavu.
Detienne s Vernantem popisují Kronovu lstivost jako pokřivenou, proto je také zván
ἀγκυλομήτης (od ἀγκύλος, zakřivený) a δεινότατος (nejstrašnější):230 na jednu stranu Kronova
lest v podobě kastrace Úrana přivádí kosmos do nového, strukturovaného a vyspělejšího
stavu, zároveň však představuje prohřešek proti primordiálním silám, které stály u zrodu
veškeré existence.231 Hésiodos praví, že Títáni si troufli spáchat čin tuze velký a za ten že
jednou odplata přijde.232 Kronova lest je tedy ambivalentní a nese s sebou další dopady
v podobě nutnosti překonání i této první generace bohů.
Právě takovou lstivostí disponoval i Prométheus, který je, nikoli náhodou, také zván
ἀγκυλομήτης233 a považovaný za Títána, přestože zcela přesně bychom řekli, že je pouze
potomkem Títána Íapeta. To, že lstivost se s touto generací bohů pojí, může napovídat také
fakt, že i Prométheův bratr Atlás je považován za lstivého. Homér jej nazývá ὀλοόφρων
(ničivé mysli)234 a Hermovo šibalství se často vysvětluje právě tím, že Atlás byl jeho dědem.
Spoutání Prométhea, stejně jako Krona, který později vládne na ostrovech blažených
v řetězech, tedy zajistí, že se tyto lsti již nebudou opakovat. Takové interpretaci by napovídalo
i to, že po vylíčení Prométheova osudu pokračuje Hésiodos právě titanomachií.
Prométheova lstivost není slučitelná s Diovým řádem, protože ho v určitém smyslu
předchází a pomáhá vymezit. Bez Prométheova klamu, o kterém Zeus věděl a který zapadal
do jeho plánů, by nedošlo k oddělení lidského a božského a bylo by obtížné vůbec o nějakém
řádu ve smyslu jasně strukturovaného kosmu hovořit. Prométheova lstivost tedy představuje
v tomto pojetí jeho hranice, které upoutáním získávají svou pevnost. Prométheova lest
přinesla, tak jako ta Kronova, lidem značné výdobytky. Avšak v rámci jasně definovaného
řádu je už nežádoucí, protože stejně jako jej pomohla vymezit, její další užití by mohlo řád
také ohrožovat. Spoutání prvotních mocností pak zároveň představuje hranice této jejich
lstivosti. Lest tak díky omezení může dále existovat v rámci řádu, ale již pod kontrolou.

5.2 AITIOLOGICKÉ MÝTY
Hésiodos vypráví příběh o Prométheově snaze oklamat Dia jako vysvětlení, proč Řekové při
oběti pálí bohům kosti a sami si ponechávají maso. Títánova lest zde tedy pokládá základ
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klíčové části rituálu, který ji opakuje. Situace, kdy lest představuje událost, která zakládá
určitý rituál je pro aitiologické mýty typická. Příklad a rozbor uvedu velmi stručně, neboť se
držím výkladu Radka Chlupa, jejž čtenář najde v úplnosti v článku „Illud tempus v řeckém
rituálu“.
Mýtus, kde můžeme sledovat konstruktivní roli lsti, sledujeme v příběhu o Embarovi,
který poskytuje aition ke svátku arktejí: Do chrámu chodila kdysi medvědice, ale jednoho dne
se stalo, že sežrala část obětin bohům. Kdosi tedy přiskočil a medvědici zabil, což rozhněvalo
bohyni Artemidu, která obratem seslala na obec mor. Když se obyvatelé ve věštírně ptali, jak
mají přestupek odčinit, Apollón vyjevil, že je třeba, aby někdo obětoval dceru. K této oběti se
uvolil se zmíněný Embaros, ale těsně před obětí rychle svou dceru vyměnil za kozu, kterou
předtím chytře pojmenoval Dcera. Když se jeho spoluobčané tázali bohů, zda udělali vše
správně, bohové dali najevo, že ano a že takto mají postupovat i nadále. Dívky proto od té
doby hrají ve svatyni medvědice a obětuje se koza.235
Mýtus můžeme opět interpretovat jako postupný přechod od přírody ke kultuře, který
má podle autora typicky několik fází: nejdříve vidíme jakýsi prvotní stav nerozlišenosti
podobný zlatému věku, kdy lidé a zvířata (u Prométhea to byli lidé a bohové) žijí pohromadě.
Takový stav ale nemůže trvat věčně, a časem přijde nějaký přestupek, který ovšem sám o sobě
není odsouzeníhodný (ten, kdo zabil medvědici, tak činil, protože žrala obětiny určené
bohům). Tento přestupek uvrhne společnost v chaos, zde symbolizovaný morem a neúrodou.
Bohové tedy navrhnou řešení, které je ovšem nepřijatelně kruté (a proto ještě spadá do sféry
přírody, nikoli kultury), a tak někdo zvolí postup typicky lidský a zcela nepřirozený, totiž lest.
Právě lest pak tím, že ustanoví rituál, představuje základ řádu, který znamená výsledný
kýžený stav, kdy mezi přírodou a kulturou existuje jasně vymezená hranice, ale zároveň
zůstávají v kontaktu.236
Jelikož příroda a kultura stojí proti sobě, není možné, aby přechod mezi nimi proběhl
přirozeně. Lest zde proto podle Chlupovy interpretace představuje jedinou možnost, jak přejít
od jedné k druhé, a vytvořit tak zcela nový, kulturní stav. Tento stav je vždy v něčem
paradoxní, protože člověk zůstává biologickou bytostí, ale zároveň je jeho identita vždy
kulturní (to je patrné právě na řecké krvavé oběti, která je chápána jako základ kultury, ale
zároveň naplňuje základní potřebu jídla). Lest, která umožňuje, aby tento stav nastal je proto
také hraniční a paradoxní: náleží ještě do sféry chaosu, ale zároveň je již z části kulturní,
protože je projevem lidského myšlení, jež je základem kultury. Aitiologická lest tedy vždy
představuje zakladatelský čin.237
Nicméně je typické, že lest je použita v situaci chaosu a krize (podobně jako jsme to
mohli sledovat u Odyssea, který užíval lstí jako obranného mechanismu), není tedy žádoucí,
když ve společnosti panuje řád. Lest je přípustná v prvotním nerozlišeném stavu (stejně tak
tomu bylo u Krona a Prométhea), ale v kulturním stavu je opět potřeba jí nastavit nějaké jasné
hranice. Proto se také samotné rituály pak už provádějí vždy podle pravidel a přesně a v jejich
rámci není pro vynalézavost a lest místo. Této interpretaci by napovídalo i to, že Řekové měli
u větších svátků i rituální odborníky, kteří dohlíželi, aby obřady byly správně vykonány.
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5.3 PELOPS VERSUS ANTILOCHOS ANEB KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ
Vraťme se nyní k héroům a zaměřme se na to, zda se dá podobný vztah lsti a řádu najít i
v příbězích o nich. Zajímavé poznatky může přinést srovnání lsti při závodech na voze Pelopa
a Antilocha. Přestože se jedná o rozdílné hrdiny dělící od sebe mnoho generací, domnívám se,
že taková komparace má smysl, neboť ukáže, jak odlišnou představu legitimity může nést
zdánlivě podobná lest, ovšem provedená v jiném kontextu.
Pelops závodil ve známém příběhu s králem Oinomaem o ruku jeho dcery
Hippodameie v závodu, který znamenal smrt již pro řadu nápadníků před ním. Bohové stáli na
jeho straně, jak je patrné z toho, že dostal koně od Poseidóna. Nicméně Kerényi tvrdí, že
Oinomaovi koně, darované Areem, by ty Pelopovy pravděpodobně dohonili.238 Mladému páru
proto pomohl Hermův syn Myrtilos, a sabotoval králův vůz, což skončilo vítězstvím Pelopa a
Oinomaovou smrtí.239 Nezdá se, že by mu jeho spiknutí někdo vyčítal, naopak mu Zeus svěřil
vládu nad Peloponésem.240
Antilochos si naproti tomu během své jízdy na voze při hrách na počest Patrokla
vypomohl na radu svého otce Nestora241 jen drobnou lstí (κέρδεσιν):242 V místě, kde byla
cesta úzká a nebezpečná začal předjíždět Meneláa, kterému nezbylo než přibrzdit a závod
dokončit až za Antilochem.243 Za svoje počínání ale nijak veleben nebyl, naopak se mu
dostalo nařčení z nečestnosti. Sám Antilochos nakonec uzná, že se nezachoval správně a
připraven vrátit cenu, se hájí mladickou nerozvážností.244
Nabízí se tedy otázka, co činí z Pelopova jednání chvályhodnou prozíravost, a co
naopak Antilochovu taktiku nepřijatelným podvodem. V příběhu o Pelopovi a Hippodameii
nacházíme pochopitelně více rovin, a mohli bychom je číst různými způsoby. Burkert
Pelopův závod analyzuje jako mýtus o původu olympijských her, přičemž vychází z rituálů
této panhelénské slavnosti.245 Zkoumá tabu, jež se váží ke konzumaci masa obětního zvířete,
stejně jako zákazu účasti na Diově oběti pro osoby, jež se účastnily té Pelopovy. Domnívá se,
že Pelopův mytický osud, tedy jeho obětování a uvaření vlastním otcem, odráží oběť černého
berana v rituálu. Dále se pak zabývá antinomií v symbolice temného Pelopa (toho s temnou
tváří) a Dia, boha světla.
Přestože se jedná o mýtus představující aition olympijských her, můžeme jej
analyzovat také z jiného pohledu, a to právě v jeho aspektu porušení sociální ho řádu. Pokud
se budeme snažit srovnávat příběhy obou závodníků touto optikou, vysvětlení je nasnadě:
Tantalův syn stál proti oponentovi, který porušoval sociální řád tím, že nechtěl provdat dceru
(podle některých verzí ji sám pojal za manželku),246 a manželství, jak víme z vyprávění o
Prométheovi je s řádem a kulturou pevně spojeno. Vítězství nad ním tedy bylo žádoucí pro
řádný, kulturní stav věcí. Zároveň jej však nebylo možné dosáhnout férovým závodem, neboť
kdo se o něj pokusil, skončil smrtí. Není jistě náhodou, že i tato lest figuruje v rámci mýtu o
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původu, tentokrát toho olympijských her. Není třeba dodávat, že během her, pevně
zakotvených v kontextu obětních rituálů, by takové chování chválu nepřineslo.
Právě v takové situaci se nacházel Antilochos, i když se nejednalo o velké panhelénské
zápolení, ale o hry funerální. Antilochos s žádným neřádným stavem nebojoval, naopak,
účastnil se spolu se svými druhy závodu na voze s přesně danými pravidly. Zdá se tedy, že
v řádné situaci je lstivé jednání, byť mnohem menšího rozsahu a dopadu, obtížně obhajitelné.
Vernant s Detiennem epizodu interpretují tak, že Antilochos se nechal unést touhou po
vítězství a nedomyslel všechny důsledky svého podvodu. Domnívají se, že hrdina musí
disponovat zkušenostmi Nestora, nebo být nadán lstivostí tak výjimečnou jako je ta
Odysseova, aby byl schopen nahlédnout i skryté výhody a nástrahy. 247 Na rozboru Odyssea
výše jsme však viděli, že s domýšlením některých svých činů měl také někdy problémy.
Pelops se sice dočkal odměny za vítězství nad Oinomaem, ale neblahým důsledkům se rovněž
nevyhnul: následná vražda Myrtila přivolala kletbu, která představovala jednu z příčin
tragického osudu Pelopova rodu.248
Je tu však ještě jeden podstatný rozdíl: Antilochovým pradědem byl sice bůh Poseidón
a jako ostatní héroové nesl výjimečný osud, ale jeho život, jak jej líčí mýty o trojské válce,
připomínal většinou více či méně běžné válečné situace. Pelops na druhou stranu zažil zlatý
věk, kdy smrtelníci hodovali s bohy, doslova na vlastní kůži. Kerényi vysvětluje Tantalovu
snahu předložit bohům k hostině svého syna jako příliš doslovné chápání oběti, když chtěl dát
bohům to nejlepší, co má.249 Zároveň je obtížné shledat Tantala čistě negativní postavou:
slyšíme například, že nosil svým lidem ambrosii a nektar z Olympu a sděloval jim tajemství
bohů. V těchto aspektech připomíná Krona - nese v sobě rysy hojnosti zlatého věku i krutosti.
Jeden své děti pojídá, druhý je servíruje bohům. I zde tedy můžeme vidět ještě nevymezený
řád a pokud přijmeme Kerényiho interpretaci, tak také ještě nekulturní oběť (jakou v mýtu o
Embarovi ve skutečnosti vyžadoval Apollón). V kulturním stavu je naopak oběť vždy jen
zástupná a takový požadavek nepřímo připomíná.
Dalo by se tedy říci, že Pelops coby zakladatel jednoho z velkých rodů provádí svou
lest ještě v době, kdy je stav světa chaotický, řád není zcela ustaven, a lstivost se tak jeví jako
legitimní postup. K ustavení řádu dojde, až když Zeus Pelopovi předá žezlo vlády nad
Peloponésem. Jeho lest se tedy podobá té Prométheově v tom, že se odehrává ještě
v primordiálním čase a nese zakladatelskou roli. Antilochovu lest ale sledujeme v kontextu
mýtu zcela jiného, válečného, který se také odehrává v dávných dobách, ale již ve světě
s jasně vymezeným řádem, jehož garantem je Zeus.
Zajímavý problém pak představuje otázka, proč se Odysseovi v týchž hrách, kde
závodil Antilochos, daří svou lstivost uplatňovat (a básník pro jeho triky používá stejné
výrazy).250 Domnívám se, že Odysseus zde zvládá šikovně balancovat na hranici toho, co je
vynalézavé a chytré, ale už se běžně nepovažuje za přestupek: v běhu vítězí díky pomoci
Athény, již svou modlitbou přivolal, a v zápase se snaží bojovat neobvykle, ale nepřichází
s ničím radikálním (což v jeho situaci v zápase nakonec ani nejde). Navíc jeho protivníci, oba
Aiantové, jsou pro dobového posluchače hrdinové předurčeni k nezdaru právě pro nějaký svůj
prohřešek: Oileův Aiás byl podle komentátorů v závodě ponížen jako trest za budoucí
znásilnění Kassandry, a zápas s Telamóniovým Aiantem má předznamenávat soupeření héroů
o Achilleovu zbroj.251
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5.4 ZÁVĚRY
Z uvedených příkladů je patrné, jak odlišná je lest ve světě předdiovských božstev od toho, co
jsme sledovali u Herma v rámci společenství Olympanů. Zatímco v Diově pantheonu mohou
chytré Hermovy triky sloužit jeho záměrům, u Krona a Prométhea je lest potenciálně velmi
nebezpečná. Taková lest sice přinese kulturní výdobytky, ale zároveň může řád ohrožovat.
Z toho důvodu ji Zeus musí dostat pod kontrolu, což provede na příklad fyzickým spoutáním,
jako u Krona a Prométhea, nebo trestem, jenž dotyčného upoutá k jediné opakované činnosti,
jak je tomu u Sísyfa a Tantala.
U héroů pak také vyvstává silně ambivalentní povaha lsti. U prvotních hrdinů je lest
pozitivní, i když s možnými neblahými následky. Těm je třeba předcházet řadou tabu, jak je
tomu u Pelopa. Zdá se, že dokud ještě není pevně ustavený sociální (kulturní) řád, lest může
být přijatelná, ale zároveň v sobě nese i určitý negativní aspekt přestupku. I v aitiologických
mýtech, kde nakonec sehraje kulturotvornou roli, se lidé jdou poradit s orákulem, zda je
takové chování správné. Bohové to z pravidla potvrdí, ale rozhodně nejde o samozřejmou věc,
která by bez božského schválení byla považována za kýžené chování.
Čím více je hrdina vzdálen bohům a prvotním héroům, jak je tomu u Antilocha a
Odyssea, tím obtížněji může být jeho lest obhájena. Představuje už něco mravně
problematického, ale na druhou stranu nutného – bez Odysseovy prohnanosti by Řekové
v trojské válce nezvítězili.
Pokud bychom chtěli nějakým způsobem systematizovat lstivé chování, nabízelo by se
rozlišení čtyř typů lsti, dva božské a dva hérojské: 1. lest prvotních mocností, která hraje
pozitivní roli, ale kterou Zeus musí ovládnout, aby nepřipustil narušení řádu; 2. lest, jež je
Diovi podřízená, v podobě Métidy či Herma, a představuje dynamický aspekt řádu; 3.
kulturotvorná lest prvních héroů a 4. problematičtější lest pozdních héroů.
Lest je tedy jeví vždy paradoxní, a může sice přinést kulturní výdobytky a napomáhat
řádu, zároveň je v ní ale přítomen prvek určitého provinění a nebezpečí. Proto je třeba se lstí
zacházet navýsost opatrně: doba, kdy ji bohové využívali, představovala nejen zlatý věk, ale
zároveň připomínala divokost a nestrukturovanost, což jsou hodnoty, o něž žádný klasický ani
archaický Řek nestojí.252 Z pravidla proto v mýtech o původu sehrála důležitou roli právě
v překonání tohoto věku, pomohla nastavit jasná pravidla, a samu sebe pak příštím generacím
zapověděla. Ve lsti se tedy vždy skrývá i něco titánského. Takový prvek títánskosti, který
získal po svém dědovi Atlantovi, můžeme vidět i na Hermově lstivosti, když je v hymnu při
svých eskapádách obvykle nazýván synem Maiiným, nikoli Diovým.253
Tato interpretace také může představovat odpověď na otázku, kterou si kladou někteří
badatelé, totiž jak jde dohromady, že největší trickster řecké mytologie Odysseus je zároveň
tím, kdo nejvíce trpí, místo aby byl bezstarostným šibalem.254 Viděli jsme, že Odysseovy
lstivé činy můžeme interpretovat často jako pomoc tam, kde je ohrožený Diem garantovaný
sociální řád, jindy jako tricksterskou touhu po poznání a darech. Jakkoli přínosné mohou být
výsledky obou druhů motivace, jsou pro ambivalentní povahu lstivosti vykoupeny
Odysseovým známým žalem v srdci.
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Srov. interpretaci R. Chlupa, že Řekové se do svého mytického času nechtěli vracet, spíše si jej v rituálech
připomínali jako věk, ze kterého se vymanili, a jsou rádi, že žijí ve svém profánním železném věku. Viz týž,
„Illud tempus v řeckém rituálu“, s. 190.
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E. Greene, „Revising Illegitimacy“, s. 345. Viz kap. 4.1.5 „Závěry“.
254
Viz P. Pucci, Odysseus Polutropos, s. 62.

53

6. ZÁVĚR
Na předchozích stránkách jsem se pokoušela zmapovat různé podoby a funkce lstivosti v
řecké mytologii. Toto široké téma jsem se snažila ohraničit otázkou po vztahu lsti a řádu, a to
jak božského, tak sociálního. Po vytyčení možných významových konotací lsti jsem zkoumala
konkrétní postavy a poté se vracela zpět k obecným otázkám týkajícím se legitimity lstivých
činů.
Na postavě Herma jsme mohli vidět, jaké podoby na sebe lstivost bere a jakým
způsobem může obohacovat Diův božský řád. Lstivost zde představuje specifickou Hermovu
τιμή, která na jedné straně pomáhá udržovat Diovo uspořádání a na straně druhé svou
schopností uvést věci v pohyb a vytvořit nějaký potenciál navíc (surplus potential) zajišťuje
flexibilitu řádu. Hermés si zde stále drží svůj ambivalentní charakter, ale začleněním do Diova
společenství nenabývá destruktivních podob.
U Odyssea je situace o poznání komplikovanější, jelikož je součástí božského řádu
pouze zprostředkovaně, skrze uspořádání sociální. Odysseus prožívá svá dobrodružství
v komplikovaném světě, kde nestačí fyzická síla, a vynalézavost a lstivost pak pro něj
představují vojenskou výbavu i nástroj k sebeobraně v obtížných chvílích. Lstivost zde pak
figuruje jako nástroj, jak se vyrovnat se světem, jenž by se nedal jinak zvládnout. Nemožnost
jiného řešení pak tuto prohnanost legitimizuje, ovšem jen pokud se hrdina vystříhá zpupnosti,
což se Odysseovi obvykle daří. Viděli jsme, že četné jeho prohnané činy můžeme pak
interpretovat jako jednání ve jménu sociálního řádu.
Zajímavý aspekt pak představuje héroovo tricksterství, jež se projevuje touhou po
darech a zvědavostí. Odysseus zde uplatňuje svou lstivost, aniž by ho k tomu vedla
nezbytnost boje s chaotickým světem. Jak naléhavá je však jeho touha po poznatcích, je
patrné na jeho slovníku, například u Kirky: Já však – já půjdu tam – mně silná teď nastala
nutnost!255 I zde tedy Odysseovo šibalství uvádí věci v pohyb, tentokrát však nejde o
životaschopnost božského řádu, ale o vnášení dynamiky do řádu lidského, a to v podobě
nových poznatků. Lest je zde tedy stále důležitá (často jediná možnost úspěchu), ale zároveň
již nevyzní tak neproblematicky jako u Herma, jak je patrné i z toho, že je Odysseus vystaven,
obzvlášť v Odysseii, neustálému utrpení.
Na Prométheovi a Kronovi jsme mohli sledovat lest ještě před ustanovením Diova
řádu, kdy je lstivost přínosná, ale zároveň nebezpečná. Zeus si ji tedy musí podmanit tím, že ji
například spoutá, aby napříště kosmos pod jeho vládou neohrožovala. Viděli jsme také, že
lstivost prvních kulturních hrdinů jako Pelopa, se nachází na hraniční pozici: je přínosná, ale
opředená mnohými tabu, a s potenciálně nebezpečnými následky. Lest u pozdních héroů, se
kterými se setkáváme během trojské války, se zdá být už oproti tomu mravně problematická,
avšak v některých případech stále akceptovatelná, a to zejména tam, kde je v sázce nějaký
důležitý cíl jako udržení sociální řádu, jak je tomu u Odyssea, ať už ve válce nebo při návratu
na Ithaku.
Domnívám se, že cíle práce byly splněny tím, že jsem popsala různé podoby lstivosti a
situace, ve kterých se vyskytuje, a na jejich základě nabídla interpretace daných mytických
celků a určitou systematizaci lstí. V závěru jsem rozlišila čtyři různé kategorie lstí podle toho,
zda se jedná 1. o lest předdiovských mocností, již je třeba kontrolovat, 2. o lstivost podřízenou
vládci bohů, jak jsme ji viděli na Hermovi, 3. o vynalézavost prvotních mytických hrdinů,
nebo 4. o lest pozdních hrdinů, která je problematičtější než předchozí zmíněná.
Během práce jsem se snažila dotknout také subtilnějších problémů, a to například
vztahu epiky a tragédií, stejně jako intertextuality, kterou můžeme sledovat nejen v úspornosti
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Od. 10. 273.
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obou Homérových básní, ale také právě v aluzích dramatiků na epiku.256 Přínosné pro
vnímání návaznosti epiky, hymnů a novějších žánrů mohou být také poznatky, že již
v Homérovi a homérském hymnu jak Odysseus, tak Hermés užívají rétorické postupy dvojí
protichůdné argumentace a budování ethosu, které můžeme později sledovat u sofistů.257
Mám za to, že tato provázanost pramenů a jejich vzájemné odkazy také podporují synchronní
přístup k postavám a mýtům, který jsem v práci zvolila. V dalším bádání by bylo zajímavé
rozvíjet právě tyto obecnější otázky provázanosti a vzájemného ovlivňování jednotlivých
žánrů.

256

Srov. P. Pucci, Odysseus Polutropos, zejm. s. 17–18, 29–30, 214–227; S. L. Schein, „Sophocles and Homer“,
s. 424–39.
257
R. A. Knudsen, „I Was(n’t) Born Yesterday“ s. 341–49.
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