2

Epika a mytologie
Samo slovo epos znamená téměř totéž, co mýthos: „vyprávění“. Zatímco mytické vyprávění se tváří, jako kdyby tu bylo odjakživa, je epos dílem lidským, někdy i dílem tvůrce, jehož jméno a životní osudy známe. Nadto se význam slova epos zpřesnil a znamená především „vyprávění ve verších“, tedy epickou báseň. V počátcích národních kultur bývá epika velmi častým prvním projevem vznikající literatury. Tak je tomu i u Řeků. Nejstarší řecký epos o plavbě hrdinů na lodi Argó za zlatým rounem se nezachoval. Zachovaly se však dva velké eposy připisované Homérovi: Ílias a Odysseia. Vznikly nejspíše kolem roku 800 př. n. l. (Odysseia asi o něco později) v Iónii, tedy v řecké oblasti na jihozápadě Malé Asie, podle tradice v okolí Smyrny. Vznik eposů souvisí s působením rapsódů, tedy pěvců a básníků, kteří působili v domech řecké aristokracie a oslavovali velké hrdinské předků. Přejímání starých motivů, improvizace, spojování témat i jejich přeznačování postupně ústí ve vlastní tvorbu. Značná část přejímaných a upravovaných motivů jsou původně mýty. Jednotlivá mytická vyprávění však v básnické podobě často dostávají nový kontext. Staré mýty, historické události a básnická fantazie vytvářejí nový celek. Vzniká dílo, které jednotlivou opěvovanou událost zařazuje do souvislostí mytického světa. Epos je vytvořen básnickou fantazií, a proto se v něm vedle sebe tak dobře snášejí mýty i historické události. V pohledu zevnitř je ovšem pravda básně seslána od Mús, dcer božské Paměti, prostřednictvím inspirace, „vdechnutí“.
Homérské eposy jsou kromě své poetické krásy také důležitým pramenem poznání starořeckých mýtů, ale kupodivu i historickým pramenem, jak to překvapivě potvrdila moderní archeologie. Historické události ovšem nejsou „pravdivým jádrem“ mýtu, nýbrž jedním z jeho mnoha tkaniv. Zvláště Ílias, líčící závěr války o Tróju, uchovala mnoho z mentality i reálií mnohem starší řecké civilizace, achájské neboli mykénské. Odysseia upoutá spíše svou svébytnou poetikou a oslavou lidské chytrosti Odysseovy, která není zpupná, a proto ve spojení s posvátnou úctou dochází ke kýženému cíli, k návratu domů. Odysseova chytrost je v kontrastu vůči naivně přímočaré ctnosti starších hrdinů. Intelekt bude hrát stále větší roli.
Vliv homérských eposů na řecký svět je obrovský. Už od 6. století př. n. l. se stávají také předmětem podrobného studia, vzniká několik vykladačských čili exegetických škol, narůstají výkladové poznámky k textu, scholia. V archaickém Řecku působí „homérovci“. Původně je to společnost rapsódů v okolí Smyrny, která asi opravdu navazuje na tvůrce Íliady. Později jsou to prostě stoupenci mytického vztahu ke světu, kteří se dovolávají autority homérských eposů a cení poezii výše než filosofii. Vznikají také parodie, např. Žabomyší válka. V metodách výkladu lze sledovat kontinuitu tradice od těchto homérovských exegetických škol až po křesťanské biblické školy.
Asi kolem roku 700 př. n. l. vznikají eposy Hésiodovy. Epos Práce a dni svým řazením „věků“ výborně ilustruje mytický vztah ke světu. Věk zlatý, stříbrný, bronzový a železný; samozřejmě v tomto sestupném pořadí. Pouze mezi měděný a železný věk je vsunut „věk héroů“, který se nějak vymyká postupnému úpadku. Je to reminiscence na slávu Achájů koncem doby bronzové. Jinak platí, že na světě je čím dál tím hůř! Jak vůbec lze v takovém světě žít, to se právě snaží Hésiodos ukázat: Sepětí s přírodou v rolnické práci a věrné rodinné svazky jsou více než všechno hrdinství a důstojenství. K tomu se ovšem hodí nejrůznější ponaučení, ať už se týkají zemědělství, mořeplavby nebo pití vína. Některá z nich na nás působí jako nějaký náznak vědy v zárodečném stavu, jiná spíše jako podivné pověry. Mnohé z toho Hésiodos přejímá nejspíš z blízkovýchodních tradic. Podobné motivy spatřují novodobí učenci také v Hésiodově mytologii. Hésiodem totiž začíná také snaha o soustavný a přehledný výklad jednotlivých mýtů. Různost verzí mytických vyprávění už začíná být pociťována jako slabina a vzájemné neslučitelnosti mezi mýty už mnohé lidí pohoršují. Mýtus proto začíná být popisován a podpírán mytologií, soustavnější řečí o mýtech, systematickým zpracováním mýtů. Hésiodova Theogonie (Zrození bohů) je prvním známým dílem tohoto druhu a zůstává ještě blízko básnickému přepracování mýtu v epos. Jednotlivé verze mytických příběhů vzájemně harmonizuje i tím, že předpokládá tři vzájemně antagonické generace bohů:
Úranos a Gáia (Gé) čili hvězdné Nebe a Země. Tento pár se ustavuje z Chaosu působením Eróta (Theogonie 116n.): „Tak tedy nejdříve vznikl Chaos, ale pak Země širokoprsá ... a s ní Erós...“ Pak Země zrodí „Úrana plného hvězd, aby ji halil kol dokola“.
Kronos, později vykládán i jako Čas (chronos), požírající své vlastní děti, a Rhea, jejíž jméno souvisí s prouděním vody. Tato generace bohů bývá pak běžně označována jako „dávná“ a „temná“, ale současně je Kronos považován za vládce „zlatého věku“.
Zeus a Héra, kterými začíná vláda „jasných bohů olympských“, současná podoba světa.
Rozčlenění bohů na tři generace i antagonistický vztah mezi nimi je pokusem o racionalizaci v jakémsi proto-evolučním stylu, a to pod vlivem maloasijské a babylonské mytologie, zprostředkované Féničany.


