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Antická literatura 
 

- pojem antika se vztahuje výlučně na řecko-římskou etapu starověku, antickou 
literaturou označujeme literaturu starověkého Řecka a Říma 

 

Řecká antická literatura 
 

- se začíná vyvíjet od 8. do 2. století př. n. l. pod vlivem starých civilizací – Egypt, Kréta, 
Přední Asie 
 

Poezie epická 
 
Epická = základem je příběh, má děj 
 

Homér 
 

- přes množství údajů, ovšem často si protiřečících, není dodnes jasné, zda osoba 
tohoto jména skutečně žila – proti obvyklé představě Homéra jako slepého a 
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chudého putujícího pěvce mluví důkladná znalost horní aristokratické vrstvy jeho děl, 
kterou takový putující básník nemohl mít 

 
Dílo 
 
Illias 
- název pochází od města Tróje (též Ílion, Ílium; podle zakladatele města Íla) 

Epos přímo líčí pouze padesát jedna dní z desátého roku obléhání Tróje. Základním 
námětem je hněv Achillea, který se kvůli sporům s Agamemnónem neúčastní bojů. Trójané 
proniknou do řeckého tábora, proto na sebe Patroklos oblékne jeho zlatou zbroj a vydává se 
za Achillea a pokusí se zahnat trójské vojáky zpět za hradby. Nechá se však příliš unést 
bojem, dostane se daleko od vlastní armády a je zabit Hektorem. Patroklova smrt roznítí 
Achillea a s hněvem se vrací zpět do boje, utká se s Hektorem a zabije ho. Poté vláčí vozem 
jeho mrtvolu kolem hradeb 9 dní, poté Zeus nařídí Achilleovi (prostřednictvím jeho 
matky Thetidy), aby mrtvolu vydal trójskému králi a Hektorovu otci Priamovi. Epos končí 
Hektorovým pohřbem. 

 
Odysseia  
- rozsáhlá epická báseň, která navazuje na události vylíčené v eposu Ilias, 
- epos je rozdělen do 24 zpěvů, což odpovídá 24 písmenům řecké abecedy, jimiž se zpěvy v 
řečtině označují; děj není seřazen chronologicky, většinu svého putování popisuje Odysseus 
zpětně při různých vyprávěních svým hostitelům. 
 

Odysseus, ithacký král, si na cestě domů z Trojské války rozhněvá boha moří Poseidona a ten 
se rozhodne znemožnit mu návrat. Odysseus zažívá na své cestě různá dobrodružství a 
útrapy – bojuje se zuřivou saní Skyllou, jen o vlásek se dostane ze spárů vodního víru, který 
vytváří mořská obluda Charybda, přelstí kouzelnici Kirké a dokonce i navštíví podsvětí. 
Nakonec díky pomoci své patronky bohyně Athény po 10 letech bloudění šťastně dorazí 
domů, ale svůj dům nachází v obležení nápadníků jeho ženy Pénelopy, která mu i přes 
dlouhé odloučení zůstala věrná. Odysseus se jí dá poznat při zvláštní zkoušce, kterou si 
královna vymyslí, aby odradila dotěrné muže. Pouze on jediný totiž dokáže napnout svůj 
starý luk. Spolu se svým synem Télemachem, jenž ho již dlouho hledal (na své cestě navštívil i 
krále Meneláa, manžela krásné Heleny), nápadníky pozabíjí a ujímá se vlády. 

 

Ezop (Aisopos) 
 
- zakladatel řecké bajky, působil v Řecku asi v 6. století př. n. l., 

- o jeho životě toho není příliš známo, narodil se pravděpodobně jako, po propuštění 
z otroctví hodně cestoval, některé zdroje uvádějí, že byl po celý život velmi nemocen, jiné, že 
byl mrzák, podle pověsti byl Ezop křivě obžalován ze svatokrádeže a odsouzen k smrti – 
údajně byl shozen ze skály do propasti, 

- své bajky přednášel ústně, 
- Ezopova tvorba se stala postupem času známou po celém světě (např. O silném lvu, O 
pyšném orlu, O chytré lišce aj.). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3ja
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojsk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Achilles
https://cs.wikipedia.org/wiki/Agamemn%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patroklos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hekt%C3%B3r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Thetis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Priamos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Epika
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1se%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_abeceda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odysseus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ithaka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojsk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skylla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charybda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kirk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podsv%C4%9Bt%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9na
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nelop%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luk
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lemachos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Menel%C3%A1os
https://cs.wikipedia.org/wiki/Helena_(mytologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otrok%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
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Bajky = krátké prozaické příběhy se stručným dějem, v nichž vystupovala ustálená skupina 
postav, zvláště zvířata a rostliny, které přebírají lidské vlastnosti a stávají se typem, 
nositelem konkrétního charakteru. Mnohdy se objevují také skuteční lidé a postavy řeckých 
bohů, častý je dialog, který dává bajkám spád, posiluje dramatičnost a dynamiku příběhů. 
Každá bajka obsahuje na konci většinou didaktické poučení.  

 
Lékař a nemocný 
Byl pohřeb, v průvodu šel i lékař a říkal příbuzným, že kdyby nebyl ten člověk pil víno a kdyby byl užíval 
klystýry, nebyl by zemřel. Jeden z nich ho přerušil: „Teď to říkat nemusíš, když z toho není žádný 
užitek, ale měl jsi mu to poradit, dokud se tím mohl řídit." 
Bajka ukazuje, že je třeba poskytovat přátelům pomoc, když ji potřebují, a ne se jim vysmívat, když 
jsou v zoufalém postavení. 

 
Poezie lyrická 

 
Lyrická = líčí pocity a prožitky autora, nemá děj 
 

Sapfó  
- básnířka zvláště milostné poezie, která žila na ostrově Lesbos a vedla tam dívčí školu, 
- s jejím životem je spojena řada legend, Sapfó vedla dívčí kroužek, který uctíval hudbou a 
poezií bohyni lásky Afroditu a devět Múz, do obecného povědomí se Sapfó zapsala upřímnou 
a citovou náklonností ke členkám svého kroužku, která vyzařuje z dochovaných písní a básní,  
- jméno básnířčina rodiště (Lesbos) dodnes přežívá v označení ženské homosexuality - 
lesbická lásk, Sapfó pravděpodobně nebyla vyhraněná lesba, což naznačuje její manželství.  
 
- Sapfó byla představitelka tzv. sólové lyriky, z jejího díla se zachovaly pouze zlomky milostné 
a svatební písně  
 
 
Modlitba k Afroditě 
- přeložil F. Stiebitz 
 
Afrodito na zdobném trůnu, věčná,   
dcero Dia předoucí lsti, ó prosím, 
nepokořuj trudy a útrapami, 
paní, mé srdce! 
 
Sem přijď, jakos jindy už vyslyšela 
hlas mé prosby znějící k tobě z dálky, 
vystrojila zlatý svůj vůz a přišla 
z otcova domu. 
 
Krásní, rychlí vezli tě opeřenci 
z nebe středem ovzduší zářivého, 
svými křídly víříce hbitě v letu 
nad černou zemí. 
 
 
 

 
Mžikem byli u cíle. Ty, ó božská, 
mělas úsměv na tváři nesmrtelné 
a ty ses mne tázala, co mě bolí 
a cože tě volám, 
 
po čem opět vášnivým srdcem toužím, 
co bych ráda. "Koho má Peitho zase 
přivést tvému přátelství? Kdo ti, Sapfó, 
působí bolest? 
 
Prchá-li ti, brzy tě stíhat bude, 
nechce-li tvých darů, však dávat bude, 
a když nemiluje, však rychle vzplane, 
třebas i nechtíc!" 
 
Přijď i nyní ke mně a vysvoboď mě 
z těžkých dum a vše, co si přeje míti 
splněno mé srdce, mi splň: ty sama 
pomoz mi v boji! 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_mytologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_mytologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dialog
https://cs.wikipedia.org/wiki/Didaktika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lesba
javascript:void(0)
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javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Anakreón  
- vešel do lidové slovesnosti jako piják a milovník, což dokládají zobrazení na keramice, 
zemřel v 85 letech, 
- skládal milostnou, tzv. anakreónskou poezii.  
 
anakreónská poezie = oslavuje víno, ženy a zpěv  
 
Písně 
Nuž hola, číši, hochu!     
Sem s ní, bych dlouhým douškem 
se napil! Deset číšek 
vlij vody, pět jen vína: 
jak jindy – bez zpupnosti – 
rej bakchický chci slavit! 
 

 

Řecké antické divadlo 
 
Vzniklo na počátku 6. stol. př. n. l. a nejvíce se rozvíjelo v Athénách.  
Drama (divadelní hry) bylo ve starověkém Řecku součástí náboženských slavností a jeho 
hlavními postavami jsou autoři tragédií Aischylos, Sofokles a Euripides, autoři komedií 
Aristofanes a Menandros a autor prvního teoretického pojednání o divadle Poetika –
filosof Aristoteles. 
Mezi hlavní divadelní a dramatické žánry řadíme tragédii a komedii. Herci jako jedni z mála 
obyvatel antického Středomoří mohli díky své profesi volně cestovat, a proto řecké divadlo 
velkou měrou ovlivnilo i divadlo římské, především skrze řecké kolonie na Sicílii a v jižní Itálii. 
 
Starořecké drama – se vyvinulo z oslav na počest boha vína a veselí Dionýsa, 
- hrávalo se pod širým nebem 
- náměty čerpají z řecké mytologie  
 
- hlavní postavou je chór – aktivně vstupoval do děje, a to buď sborovou písní s tancem, 
mluvenými replikami nebo zpívaným dialogem s herci, šlo převážně o neherce nebo 
poloprofesionály, členové chóru nosili obličejovou masku, s níž na sebe brali lidskou, zvířecí 
podobu a mohla představovat také abstraktní pojmy, později hlavní úlohu převzal náčelník 
chóru, 
- mohli hrát pouze muži, hráli i ženské role, hojně využívali masek – maska představovala 
základní prvek hereckého kostýmu, reprezentovaly lidské tváře, podoby bohů a zvířat, 
obvykle pokrývaly celou hlavu a měly otvory pro oči a ústa, 
 
- Aischylos, který zavedl 2. herce a umožnil tak rozhovor (dialog),  
- 3. herce zavedl Sofoklés,  
- Euripides zavedl tzv. deus ex machina = bůh ze stroje, je to způsob, kterým antičtí 
dramatici řešili zdánlivě neřešitelnou situaci, do které se dostal hlavní hrdina – takovém 
momentě byl na jeviště prostřednictvím mechanického zařízení spuštěn nějaký bůh (často v 
podobě sochy) a situaci rozřešil, v pozdějších dobách se takto označuje už jen princip 
náhlého a nečekaného vyřešení situace. 
 

Nuž zanechme již pitky, 
kde řev a hluk se snoubí, 
jak Skythové to činí: 
my vína upíjejme 
a pějme krásné písně! 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aischylos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sofokl%C3%A9s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%ADpid%C3%A9s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aristofan%C3%A9s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Menandros
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poetika_(Aristotel%C3%A9s)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aristotel%C3%A9s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sic%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
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Starořecká tragédie 
 
Tragédie (z řec. tragóidiá – zpěv kozlů) je forma dramatu s vážným obsahem. Hrdina se 
obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně 
podléhá a je dohnán k záhubě. 
 

Aischylos   
- tragédie Oresteia   
 
Po návratu z trojské války je Agamemnon vítán svou manželkou. Na počest jeho návratu je 
uspořádána hostina, na které je však Agamemnon zavražděn svou manželkou a jejím 
milencem. Ten pak Agamemnóna pohřbil na pláni u hradeb, oženil se s vdovou a prohlásil se 
králem. Bůh Apollón stále podněcoval Agamemnonova syna Oresta, aby pomstil otcovu 
smrt. Ten uposlechl. S pomocí své sestry Élektry připravil plán a dostal se až do domu své 
matky a jejího nového manžela. Orestés mu pak vrazil do srdce meč a stejným mečem zabil i 
svou matku. 
 
 

Sofoklés  
- v jeho tragédiích se odrážejí i soudobé politické a společenské situace, např. v Králi 
Oidipovi se zmiňuje tehdejší mor, v řadě tragédií představuje problém osudu a neřešitelné 
konflikty mezi povinnostmi, například vůči zákonům obce a nepsaným náboženským 
zákonům rodu7 
 
Král Oidipus 
Théby, kde vládl král Oidipus, zachvátil mor. Bohové tím trestali město za to, že stále nebyl 
potrestán vrah předchozího krále. Současný král Oidipus jde d 
do věštírny a tam je mu sděleno, že vrahem je on sám. Začne pak pátrat po pravdě. 
Dozvídá se, že krále skutečně zabil on sám, když se kdysi v horách potkal s neznámým 
mužem a v hádce ho zabil. A že muž, který ho vychovával, je jen jeho pěstounem. Králem 
Théb se stal tehdy, když uhodl hádanku příšery Sfinx a tím město zachránil. Oženil se také 
s vdovou po bývalém králi. 
Zdrcený Oidipus má nyní jistotu – zabil vlastního otce a oženil se se svou vlastní matkou 
Iokastou. Ta, když se dozvěděla pravdu, v zoufalství spáchala sebevraždu. Oidipus si vypíchl 
oči a odešel do vyhnanství. 
 

Euripidés  
- uvádí do tragédií postavy vášnivých, nezkrotných žen, hlavním motivem je tragická láska 
 
Medeia 
Iáson byl synem iólského krále, ale nemohl na trůn, jelikož ho nezákonně získal jiný král.  
Ten však Iásonovi slíbil, že když mu obstará zlaté rouno, které pochází ze zlatého berana, 
vrátí mu vládu nad Iólkem. 
Úkol to byl takřka nesplnitelný, jelikož rouno vlastnil v Kolchidě Médein otec a aby mu ho 
nikdo neodnesl, ukryl ho do koruny stromu v háji boha Área a nechal ho hlídat drakem. 
Iásonovi se ale rouno podařilo získat, jelikož mu pomohla právě Médea, která uměla čarovat. 
Iáson jí pak nabídl manželství a ona přijala. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Drama
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_Oidipus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_Oidipus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osud
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Jenomže Iáson se pak zamiloval do jiné ženy a hodlal Médeu opustit. Ta se jim pak krutě 
pomstila. Poslala Iásonově nevěstě svatebním darem šaty a zlatý věneček do vlasů. Šaty 
napuštěné jedem ji usmrtily a věneček jí sevřel hlavu jako obruč. Pak zabila své dva syny, 
které měla s Iásonem. Jeho však nechala naživu, aby si své trápení mohl náležitě vychutnat. 
 
 

Médeia 
Již vyjevím vám, družky, celý záměr svůj,   
však – nečekejte věci příliš radostné! 
Chci poslat nyní služku k Iasonovi 
a požádám ho, by se ke mně dostavil. 
Až přijde, omámím ho slovy sladkými, 
že souhlasím už se vším, že je dobře tak, 
však poprosím, by děti směly zůstati – 
ne proto, že bych chtěla zanechati je 
zde v nepřátelské zemi vrahům pro posměch: 
toť úklad, kterak zničit dceru královu! 
Já pošlu po svých dětech dary nevěstě, 
šat jemně tkaný s vínkem kutým ze zlata; 
jak oblékne ty skvosty, bídně zahyne, 
a tak i každý, kdo se dotkne nevěsty; 
neb jedem smrtonosným natru dary své! 

 
 
 

Starořecká komedie 

Komedie – literární nebo dramatický útvar, který vždy skončí šťastně (stejně jako pohádka). 
Od komedie se očekává humorný nadhled nad lidskými slabostmi a lidskou nedostatečností. 
Problémy hrdiny se podaří nakonec vyřešit a vše se v dobré obrátí. 

Mezi prvky patří komické scénky ze života (v kostýmech: vycpaná břicha a zadnice), sborové 
písně, tance ve zvířecích maskách. Ve starověkém Řecku byla považovaná za nižší formu než 
tragédie a skládala se z řady výstupů spojených pouze postavou šprýmaře, bez dějové, 
časové a místní souvislosti.  

 

Aristofanés  
- komedie Žáby 
 
 

Filozofie – Sokrates, Platón, Aristoteles (učitel Alexandra Velikého) – idealistická filosofie 
 

Přírodní vědy – matematika a fyzika – Pythagoras, Archimédes, Euklides 
 
 
 
 

Však o té věci nechci zatím mluviti. 
Co dále? Běda, běda, jaký hrozný čin 
pak musím spáchat: vlastní děti 
zavraždím! 
A nic a nikdo nemůže jich zachránit! 
Chci vyvrátiti celý Iasonův rod 
a odejíti odtud, prchnout před krví 
svých drahých dětí, před svým děsným 
zločinem. 
Ó ženy, nelzeť snášet posměch nepřátel! 
Jen směle! Nač mi žíti? Nemám domova 
ni rodné vlasti, není vyváznutí z běd. 
Ó chybila jsem tenkrát, že jsem poslechla 
slov Řeka, utíkajíc z domu otcova! 
A tomu se teď pomstím s boží pomocí! 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drama
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C3%A1dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko
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BOHOVÉ  A  HRDINOVÉ  ŘECKÝCH  BÁJÍ 
 
Augeiás, počeštěno Augiáš 
 
Byl velmi bohatý, ale do mýtů se dostal pro hroznou špínu ve chlévě, o který vůbec nedbal.  
Odtud pochází i rčení: Vypadá to tady jako v Augiášově chlévě – znamená to obecně velká 
špína a nepořádek. 

Damoklés 
 
Nepatří vlastně do mýtů, byla to historická osobnost. Svým přisluhovačstvím a podlézavou 
povahou dosáhl vysokého postavení. Jednou ho jeho vládce pozval na hostinu a posadil ho 
do čela stolu. Damoklés si ale brzy všiml, že mu nad hlavu pověsil na tenkou žíni ostrý meč. 
Žadonil pak, aby ho té pocty sedět v čele stolu zbavil. 
Když se tedy řekne, že nad někým visí Damoklův meč, znamená to, že mu hrozí nějaké 
nebezpečí. 
 

Pandóra 
 
Lidé na zemi si žili tak šťastně a pohodlně, až se to Diovi přestalo líbit a rozhodl se, že jim 
trochu ztrpčí život. Nechal zhotovit z hlíny dívku, vdechl jí život a pojmenoval ji Pandóra. Dal 
jí skříňku, do které jí všichni bohové vstrčili to, čeho se chtěli zbavit. Pak ji poslali na zem. 
Tam ji snad Pandóra ze zvědavosti otevřela. Jakmile nadzvedla její víko, okamžitě z ní vyletěly 
všechny nemoci, bědy a zla a rozletěly se mezi lidi po světě. Pandóra pak víko rychle zavřela, 
a tak ve skříňce zbylo jen to, co utrpení zatlačilo až na samé dno – naděje. 
Pandóřina skříňka je dnes symbolem zhoubného daru a semeniště zla. 
 

Sísyfos 
 
Nechtělo se mu odejít do říše mrtvých, rozzlobil bohy útěkem a ti ho potrestali – v podsvětí 
neustále musel valit do kopce obrovský balvan a když už byl skoro nahoře, balvan mu 
vyklouzl a spadl na zem. Sísyfos musel začít znovu. Odtud sísyfovská práce = zbytečná, nikdy 
nekončící práce. 
 

Tantalos 
 
Myslel si, že je mocnější než samotní bohové. Jednou je pozval na večeři, zabil svého syna a 
v podobě guláše ho nabídl k jídlu. Zeus se rozzuřil a Tantala potrestal – uvrhl jej do říše 
mrtvých, tam stál Tantalos po kotníky ve vodě a když se chtěl napít, voda zmizela, nad hlavou 
mu visely větvě s ovocem a když se chtěl najíst, větvě uhnuly, navíc nad ním neustále visel 
kámen a on měl strach, že na něj spadne. Odtud Tantalova muka = obrovské trápení. 
 

Prométheus 
 
Ukradl bohům oheň a dal ho lidem. Za tento čin byl potrestán – bůh Hefaistos ho přikoval ke 
kavkazské skále, každý den k němu přilétal orel a trhal mu játra, kterými se živil. V noci 
Prométheovi játra dorostla, takže orel je měl každé ráno čerstvá. Vysvobodil jej až Herakles – 
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orla skolil šípem a okovy rozdrtil. A aby nebyl zrušen trest, nosil Prométheus na prstě železný 
prsten s kouskem skály z Kavkazu. 
 

Midas 
 
Král Midas se připletl do sporu mezi boha pastvin a stád Pana a boha múz Apollona. Podařilo 
se mu Apollona urazit a ten mu za trest přikouzlil oslí uši. Midas měl svého holiče, který 
jediný ho směl stříhat, ale nesměl vyzradit tajemství o oslích uších. Holiče to trápilo, šel na 
osamělé místo, vyhloubil jamku a do ní zašeptal to tajemství. Z jamky vyrostlo rákosí a když 
zafoukal vítr, zašeptalo:“Král Midas má oslí uši!“ 
Znamením hlupáků se tak staly oslí uši. 
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Římská literatura 
 

- vzniká asi ve 3 stol. př. n. l., tedy později než řecká 
- Římané převzali od Řeků veškerou vzdělanost, římská literatura je tedy 

mnohem mladší a nepůvodní. 
 

A) Divadlo 
 
Plautus – autor komedií 

- hlavní postava sluha, vytváří divadelní typy postav – chytrý a mazaný sluha, 
lakomec  

- např. Komedie o hrnci – později se touto hrou inspiroval Moliére při psaní 
komedie Lakomec 

 
B) Poezie 

 
Vergilius - autor rozsáhlého eposu Aeneis ( Éneas ) 

- rozsáhlý epos o trojském bojovníkovi Aeneiovi, legendárním praotci římského 
národa, který se po dobytí Tróje a dlouhém bloudění vrací do Itálie. Zde se 
ožení s dcerou krále Latinů a dává tak počátek světovládě Říma.  

- autor se nechal inspirovat Homérovými eposy 
 
Horatius – lyrik 
 
Ovidius   – Proměny  

- básně, zpracoval 250 řeckých a římských bájí, základem každé je proměna 
člověka v něco a naopak  

- např. Pygmalion – sochař vytvoří sochu překrásné ženy, zamiluje se do ní a 
bohové mu ji oživí 

 
Ukázka: 

Ovidius – Proměny 
Daidalos a Íkaros 

 
Daidalos na vyhnanství a na Krétu zanevřel zatím, 
zatoužil po Athénách, z nichž utekl, synovce zabiv. 

Prchnout mu bránilo moře, však řekl si: ”Zemi i vodu 
ať mi uzavřel Mínós, vzduch volný jest, tudy já prchnu; 

všecko ať v moci má Mínós, přec není on ovzduší pánem.” 
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Řekl a v umění nové se pustí důvtipem bystrým: 
přírodní zákony změní. Hned do řady peruti skládá, 

počav od nejmenší, vždy delší za krátkou klada, 
takže stoupaly vzhůru, jak Panovy píšťaly stébla 

různou se zdvíhají délkou, když pastýř si vyrábí sýrinx. 
Uprostřed sváže je nití a vespod zalepí voskem, 
takto složené v celek je zahne v nenáhlý oblouk, 

ptáci jak mají svá křídla. Syn Íkaros stál vedle něho, 
netuše nijak, že s nebezpečenstvím si pohrává vlastním: 

chvílemi bavil se tím, že peří, jež létalo vzduchem, 
do ruky chytal, a někdy zas palcem vosk žlutavý mělnil. 

Touto dětskou svou hrou se do díla divného pleta, 
překážel otci. Ten naposled ruku když přiložil k dílu, 

výtvor si připjal, a vyváživ tělo své na páru křídel, 
zamává jimi a na zkoušku ihned se do vzduchu vznese. 

 
Vystrojí křídly i syna a dí mu: ”Hleď, Íkare, létat 

střední jen cestou, by vodou sis nesmáčel křídla, níž letě, 
letě pak výše, by vazivo vosku ti netálo v slunci. 

Hezky uprostřed leť! Jen nehleď na Vozataje, 
ani na Velký vůz ni tam, kde je Órión s mečem, 
ale přímo leť za mnou!” A současně ponaučení 

dá mu jak létat, a neznámá křídla mu k ramenům připne. 
Při této práci a radách slz proudy z očí mu kanou, 

otcovské třesou se ruce, když naposled celuje syna, 
jehož víc líbati neměl. Pak zamávne křídly a vzlétne, 

před synem letě a o něj se boje jak samička ptačí, 
která poprvé vyvádí z hnízda svá písklata mladá; 

k letu pak vybízí syna a učí jej v umění zhoubném, 
svými sám mávaje křídly a na křídla synova hledě. 

 
Mnohý uzřel je rybář, jenž chytal udicí ryby, 

mnohý pastýř a oráč, jsa o hůl a radlici opřen, 
užasl podívanou a věřil, že bohové jsou to, 

když létají vzduchem. A minuvše Délos a Paros, 
po své levici mají již Samos, Júnóně svatý, 

Kalymnu bohatou medem, a Lebinthos po pravé straně, 
když vtom Íkaros počal mít radost, jak odvážně létá, 
opustil svého vůdce a po krajích nebeských touže, 
příliš vysoko vzlétl. Hned blízkost žhavého slunce 

vonný mu rozhřává vosk, jenž pera křídel mu pojil. 
Roztaje vosková vazba, hoch holými pažemi mává, 

nemaje pernatých vesel, vzduch zachytit nemůže žádný, 
zděšením zbledne, a otcova jména se dovolávaje, 
padá a utone v moři, jež Íkarské po něm je zváno. 

 
Marně nešťastný otec, ne otec již, ”Íkare” volá, 
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”Íkare, Íkare, kde jsi? Kde hledati mám já tě nyní?” 
Nadarmo syna tak volal, až na vlnách peruti spatřil. 

Proklel teď umění svoje a tělo do země pohřbil 
na malém ostrůvku v moři, jenž Íkarie má jméno. 

 
B) Satira 

- skrytý výsměch, kritika 
- např. básník Petronius – satirický dobrodružný román Satiricon 
- žil na dvoře císaře Nera, spáchal kvůli němu sebevraždu 

 
C) Filosofie 

- např. Seneca – básník, dramatik, filozof, politik,  
- žil na dvoře Nerově, spáchal sebevraždu 

 
D) Řečnictví 

- nejvýznamnější Cicero – jeho jazyk se stal příkladem dokonalé latiny 
 
 
http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/sapfo 
 


