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Ante urbem conditam 
Poslední přání 
Píše se úterý, den Martův, roku DCCXXXV AUC, tedy 735 od založení Města, chcete-li. Či ještě jinak, 21. 

září roku 19 př. n. l., den smrti největšího římského epika - Publia Vergilia Marona. Kvůli náhlé nemoci 

musel přerušit svůj pobyt v Řecku, kde plánoval dokončit své poslední a největší dílo. Po návratu do Itálie se 

zesláblý ubytovává přímo v Brundisiu, jednom z největších přístavních center Ausonie. 

Již se blíží okamžik, kdy básníkovo tělo naposledy vydechne, a chronický perfekcionista si uvědomuje, že po 

něm zůstane nedodělek. Že jeho opus maximum, Aeneida, nebude dotažen do finální dokonalosti, již si pro 

něj vysnil. V básníkových očích se takový stav nedá tolerovat. Své jméno nehodlá spojovat s literárním 

pahýlem. Rozhořčen nepřízní osudu se tedy rozhoduje, že po jeho smrti musí být zničena. Vysílá posla k 

císaři Augustovi, na jehož počest své dílo skládá, aby mu podal zprávu o svém skonu a vyřídil poslední 

předsmrtné přání… 

Iulii mythici 
Jako když ve velkém městě se občas roznítí vzpoura, 
náhle, a sprostý lid, pln vzteklosti, zuřivě bouří, 

lítá už kamení s ohněm, vztek spoury jim dodává zbraní: 
Náhle tu šlechetný muž, jenž velkých zásluh si dobyl, 

přijde jim vstříc - hned zmlknou - a stojí s napiatým sluchem. 
Ten pak krotí jich vášně, a řečí konejší srdce 

-Aeneis I, 148-153 

Konec našeho letopočtu přinesl také zásadní změny v Římě a po století plném občanských válek se ze středu 

davů vynořuje jako přeživší vítěz Gaius Iulius Caesar Octavianus, adoptivní syn zavražděného Iulia Caesara. 

Vytváří pro sebe novou roli v rámci říše a se zdánlivým de iure zachováním či přímo obnovením 

republikánských institucí de facto koncentruje veškerou moc ve svých rukou. Do historie pak dále vstupuje jako 

Augustus, tedy Vznešený. Spolu s dynastií, již hodlá založit a udržet při moci, vzniká také potřeba 

legitimizovat její vládu v očích veřejnosti. Zde přichází na řadu značná imperiální propaganda. A jedním z 

rekrutů nové armády císařských umělců se stává také geniální Vergilius, jemuž je svěřeno dílo vůbec největší - 

vytvoření ještě stále chybějícího eposu oslavujícího vznik římského národa. Potřeba zdůraznění 

nenahraditelnosti Caesarova rodu při tomto procesu je samozřejmostí. A tak se básník vydává na cestu, při 



níž neoddělitelně sloučí osudy národa s osudy císaře, jeho předků i nástupců. Mýtus o založení Říma se 

identifikuje s mýtem rodu Iuliů. 

A to hned na počátku. Za Augustova praotce můžeme označit samotného Aenea . Zakladatelem nového 1

rodu se stává v rámci aktu spočívajícím prvotně v odvržení, resp. nuceném oddělení od rodu, jako jehož 

součást se sám narodil. Aeneas by rád žil po vzoru svých otců, avšak posloupnost se násilně přerušuje 

zničením města. Kromě toho dochází také k odtržení od manželky Kreúsy, ačkoliv jeho nástupcem zůstává 

jejich společný syn Iulus (od něhož pochází jméno Iuliů). Aby bylo dílo dokončeno, umírá i jeho otec 

Anchíses ještě před příchodem k vyvoleným břehům. Tak dochází k nucenému založení rodu nového. 

Zároveň se vytváří spojení s historií státu tím, že Aeneas se na základě svého postavení v rámci původní 

trójské hierarchie a svých nadlidských schopností stává otcem nejen nového rodu, nýbrž i vznikajícího národa 

pocházejícího ze skupinky, jíž předsedá. 

Zajímavou roli v rodinné historii hraje také proces adopce. Octavius, jenž v eposu sám vystupuje, byl osvojen 

svým prastrýcem (z matčiny strany) Caesarem. Ačkoliv zde nedochází k přerušení přímé linie mezi Venuší a 

Augustem, je důležité si povšimnout, že buď není ani pokrevnost nijak zpochybňována nebo se vztah otec-syn 

vnímá pouze jako instituce bez nutnosti biologických spojitostí. O tom svědčí často používané označení 

Augusta za syna boha (zbožštělého Caesara). 

Divi Caesares 
Apollo bujných vlasů se s výšin nebeských právě 
na šiky italské dívá a zároveň na tábor trójský. 

Na mraku seděl právě a vítěze Iúla slavil: 
“První chrabrosti zdar! Jen takto se ke hvězdám stoupá! 

Z bohů jsa sám, též bohům dáš vznik! Pak přestane právem 
pod rodem Assarakovým už válčení, určené losem. 

Trója ti nestačí již!” 
-Aeneis IX, 638 - 644 

Obraťme se nyní na roli bohů a božství v rodinné historii Iuliů, která sama představuje velmi zajímavou 

otázku. Posmrtným zvykem se stalo prohlašovat císaře za boha. Poprvé se tak děje právě u Caesara (jakožto u 

první historicky doložené osoby v Římě vůbec). Proto báseň několikrát zmiňuje, že z rodu Aenea, samotného 

pocházejícího z bohů,  vzejdou bohové další - naprosto bezprecedentní tvrzení. Kromě toho, podíváme-li se 

 Mohli bychom tak označit i jeho otce Anchísa, jemuž je však věnována minimální pozornost a nedožije se 1

samotného usazení bloudící komunity Trójanů, přímo tedy neovlivňuje akt založení nové říše a její dynastie 
(jejíž součástí logicky sám není). Stejným argumentem můžeme zamítnout také Dardana (zakladatele původní 
Tróje), jehož nezanedbatelný význam spočívá jinde, jak bude ještě ukázáno. Původ z Venuše se také často 
zdůrazňuje a sama bohyně zásadně ovlivňuje děj eposu, avšak není vykonavatelem zakladatelských aktů a do 
děje spíše zasahuje, než že by jej od počátku tvořila.



na Augusta a opomineme jeho vlastní apoteózu, jež nastane až mnoho let po Vergiliově smrti, nalezneme 

alespoň dvě další významná božstva, s nimiž se identifikuje. 

… 

nebo dlíš-li v podobě proměněné 
jako jinoch na zemi, okřídlený 

synu Maiin, svoluje, bys tu zván byl 
  Caesarův mstitel: 

pozdě vrať se v nene a dlouho rád tu 

proudly mezi národem Quirinovým, 
pro Nase pak viny se neder v hněvu 

  unésti vánky 

chvatně: zde rač triumfy skvělé slavit, 
zee chtěj otcem zván být i knížetem nám, 

dél pak nerts, Caesare, za spé vlády 
 nájezdů medských. 

-Horatii Carmina I, 2 

Horatiova óda ztotožňuje Augusta s Merkurem (tj. synem Maiy) a prosí jej, aby zůstal co nejdéle mezi Quirity 

(Římany) jako jejich vůdce. Tato identifikace nemá žádné zjevné vysvětlení. Merkur jakožto bystrý posel, ale 

také úspěšný obchodník či prolhaný zloděj, jistě není postava, jejíž rysy by císař sám chtěl u sebe vyzdvihovat. 

Nabízí se tedy otázka, zda se nejedná spíše o ojedinělý případ básníkovy invence. A opravdu tomu tak může 

být. Už samotná existence této spodoby však naznačuje, že mezi běžným pověrčivým lidem takovéto názory 

dost dobře panovat mohly, i když k jednoznačnému závěru pochopitelně nemáme dostatek materiálů. 

Zajimavým se jeví také rozmach kultu boha Apollóna za Augustovy vlády. Vzhledem k jeho atributům se zdá 

pochopitelné, že jej Augustus vyvolil za svého oficiálního osobního patrona jehož pózy si přivlastňoval, 

kdykoliv to jen trochu bylo možné. Suetonius nám dokonce dokládá pověst, dle níž měl údajně (ještě v době 

triumvirátu) pořádat malé večeře 12 bohů, v nichž sám hrál roli Apollóna. Důvěryhodnost této povídky není 

vysoká, ale ukazuje, jak moc se Augustovi povedlo spodobnit se v očích veřejnosti s tímto bohem - patronem 

umění, krásy, vždy rozvážným, symbolem vědění a reflexe. 

Pokud se podíváme na Vergiliovo dílo, i zde nalezneme všudypřítomné reference na tohoto boha (viz 

předposlední ukázka). Můžeme jej jednoznačně prohlásit za boha, k němuž se v průběhu celého eposu modlí 

lidé nejčastěji (alespoň mezi Teukry) - zjevně se při bojích využívají luky více než například v Illiadě. Jako 

jediný rozumný důvod se zdá cílená snaha protlačování apollinského kultu. Zároveň hraje významnou roli 

jako bůh věštění a trestá špatné interpretace svých výroků (např. mor na Krétě - nemoc, jejímž je patronem). 



Přijmeme-li tezi binarity apollinské a dionýské kultury, můžeme jeho výsadní postavení posoudit také 

nepřímo pomocí způsobu, jakým se zachází s Bacchem. Následuje téměř jediná zmínka o tomto bohovi v 

celých dvanácti knihách: 

Také do lesa letí a jakoby posedlá Bakchemm 

větší se dopouští viny a v šílenství větší se vrhá. 
Konečně letí do hor a v houští ukrývá dceru, 

aby tak zmařila sňatek a Tróům zdržela svatbu, 
křičíc, “Euoë Bakchu, tys jediný hoden té dívky,” 

volajíc: “Hebký thyrsus má v pravici ku poctě tobě, 
tančí okolo tebe a svaté vlasy ti pěstí.” 

… 

Tak tam v hustých lesích a v pustinách divokých šelem 

Alléktou se všech stran jest ostnem Bakchovým štvána. 
-Aeneis VII, 385-405 

Tyto verše snad mluví za vše. Bacchus se zde objevuje výhradně v negativním světle. A ačkoliv sám do děje 

nikde přímo nezasahuje, spojení s ním a oddání se jemu je průvodním jevem počínající války mezi Latíny a 

Teukry. Zmínka o Bacchovi jako dle Amáty ideálním ženichovi Lavinie jej staví do přímé opozice vůči 

Aeneovi, jemuž (a jehož rodu) se tímto zároveň nepřímo přisuzuje minimálně apollinský charakter, v extrémní 

interpretaci snad až přímá identifikace s tímto bohem - zjevná podpora císařova kultu Foeba. Oponování 

Bacchovi zapadá i do konceptu Augustovy rodinné politiky tvrdě trestající cizoložství . 2

Augustus futurus 
Tamto teď obrať svůj zrak - jen pohleď na tento národ, 
Římany své, toť Caesar a veškero Júlovo plémě, 

které stoupnouti má až k nebes vysoké klenbě - - 
Tamhle je, tam - ten slíbený muž, jak často jsi slýchal, 

Caesar to Augustus sám, syn Božského, kterýžto znova 
v Latiu zlatý věk nám zavede, v jehožto nivách 

Sáturnus kdys byl králem. - 
-Aeneis VI, 788 - 794 

Prozkoumejme nyní detailněji práci s časem. Stejně jako Homérovy eposy, i Aeneida nás ihned vhodí in medias 

res. Až při hostině u královny Dídó se dozvídáme o počátku celého příběhu. Kromě tohoto vloženého 

vypravování již čas plyne vždy vpřed, v průběhu bitev se příběh vypráví na několika místech zároveň. 

 Augustus dokonce za veřejný skandál poslal svou jedinou dceru do vyhnanství a vydal explicitní příkaz, aby 2

po smrti nesměla být pohřbena v jeho mauzoleu.



Zajímavé jsou však především dvě epizody pojednávající o čase budoucím - první z nich je Aeneovo 

podsvětní setkání s Anchísem, druhou pak podrobný popis jeho štítu. 

Ve scéně z Elysia vystupují kromě živéhe Aenea také duše zemřelých jednotlivců (např. Anchísa či Dídóny) a 

budoucích Římanů, z nichž Aeneovi otec ukazuje ty “významné”. Na jednom místě tedy koexistují lidé 

spousty epoch. Dochází ke splývání několika různých časů. Z hlediska Aenea se jedná o čas minulý, přítomný 

a budoucí, z hlediska básníka o čas minulý a přítomný , čímž dochází současně k navázání spojení mezi 3

dobovým čtenářem a národním praotcem - oba mohou popatřit na stejné osoby. Z nich samozřejmě žije jen 

jedna - Augustus. Římský vládce se tak stává jediným pojítkem a poutem s minulostí a kořeny říše. 

Popis Aeneova štítu pak zajišťuje naopak spojení Aeneových současníků s budoucností. Stejně jako na 

Achillově štítu nalezneme celý svět, na štít Aeneův vykoval Vulkán (pro soudobého čtenáře) kompletní historii 

Říma. Do jejího středu, místa, kam vše směřuje, vůči němuž jsou všechny ostatní části štítu podřízeny 

souměrností, místa, jehož existence spolu se vzdáleností od nejzazších dějin s nezvratnou matematickou 

přesností určuje celý kruh, místa, jež z vypouklého povrchu štítu vystupuje nejvýše, do tohoto místa pak bůh 

vpracovává obraz bitvy u Actia, díky níž si Octavianus zajistil prakticky absolutní moc v říši, spolu s dalšími 

jeho triumfy. Augustus se tak stává středobodem a vrcholem celé římské historie, obrazně i doslova. Z toho 

také vyplývá, že kdokoliv tento štít spatří, bude pohledem na něj spojen naopak s hvězdnou budoucností. 

Stejně jako se Augustus stává pojítkem s uctívaným praotcem, stává se Aeneas pojítkem s ním. Existence 

jednoho tedy podtrhuje význam druhého. Augustovi se navíc dostává i schválení jeho počinů od samotného 

praotce: 

Nad tím, co na štítě bůh byl zhotovil, matčiným darem, 

žasne, ač obsah nezná, však přece jej obrazy těší, 
zvedaje na své plece i osudy vnukův i slávu. 

-Aeneis VIII, 729 - 731 

Dominus fatorum? 
Vzhledem k tematizaci věštěné budoucnosti se také nabízí otázka předurčenosti. V průběhu všech 12 knih se 

neustále opakuje, že osud Říma je předurčený a daný osudem (a sním také vláda Augusta). Znamená to tedy, 

že jsou jím určeny také akty bohů? Že nemohou jednat jinak, než jednají? Ať posuzujeme prakticky cokoliv, 

můžeme obhájit toto tvrzení, pokud celý svět vepíšeme do rámce osudu. Pak se jeho dílem stává i zdánlivá 

náhoda či chaos. Aeneida se v konfliktu determinismu a svobodné vůle zdá být sama značně rozpolcená. 

 V náznacích také velmi brzký budoucí, ačkoliv svou dobu se neodvažuje nějakým zásadním způsobem 3

překročit, aby v časech budoucích nemohl mýtus ztratit prokazatelně lživou věštbou na své absolutní 
pravdivosti.



Ačkoliv bychom ji, právě díky ujišťování o příchodu Říma, mohli číst jako fatalistickou, smrt královny Dídó 

celou věc komplikuje: 

Tehdáž všemocná Júnó, jež soucit cítila s dlouhým 
bolem a těžkou smrtí, jí poslala Íridu z nebes 

zbavit zápasu duši a spojení s údy ji zprostit. 
Ježto ni pro zlý skutek ni osudem nemřela Dídó, 

nýbrž předčasnou smrtí a náhlým návalem vášně, 
dosud rusý vlas jí s temene nevzala ještě 

bohyně Persefoneia a Dítovi nepřiřkla hlavu. 
Pročež rosná Iris se snáší na zlatých křídlech, 

tisícem měňavých barev se kmitajíc naproti slunci, 
načež nad její hlavou se postaví: “Tuto já oběť 

Dítovi z rozkazu vzdávám a tvého tě zprošťuji těla.” 
Potom pravicí vlas jí ustřihne: najednou všechno 

zmizí tělesné teplo, a do větrův ustoupí život. 
-Aeneis IV, 693 - 705 

Kromě zajímavé výpovědi o dualistickém pojetí duše a těla a jejich vzájemném propojení, o němž se 

dozvídáme další informace v podsvětní epizodě, se jako zajímavý jeví především fakt, že Dídónina smrt se 

vzpírala osudu. Nebyla takto předurčena, a proto její trápení museli ukončit bohové. Pokud však explicitně 

zmiňujeme, že tento akt popíral osud, připouštíme tím současně jeho existenci. Nemůžeme tedy mluvit ani o 

absolutní svobodné vůli. Tento problém dále osvětluje Iovova promluva k Iunoně, jež se snaží přemluvit 

manžela, aby jí dovolil zachránit Turna: 

“Žádáš-li za pouhý odklad a zdržení hrozící smrti 
jinocha zralého pádu a myslíš-li, v mé že to moci, 

útěkem odstraň Turna a kvapící smrti ho vyrvi!  4

Potud ti vyhovět smím - však hlubší-li nějaká přízeň 

v prosbách skrývá se tvých, neb smýšlíš-li celou tu válku 
odvrátit, neb snad změnit, pak živíš naději marnou.” 

-Aeneis X, 622 - 627 

Celá tato rozmluva se jeví do značné míry inkonzistentní a jednotlivé výroky sebe navzájem popírající. 

Juppiter zjevně nebere jako samozřejmé, že by mohl do předem daného osudu zasahovat, přesto jej však 

nakonec dovolí narušit. Zdá se tedy, že osudy Vergiliových postav mohou bohové měnit jen do jisté míry. Že 

by snad i na Olympany platila charakteristika mýtických hrdinů jakožto jedinců balancujících na hraně a 

trestaných za překročení míry (s tím rozdílem, že jim samotným zjevně míru překročit ani není možné - ať již 

 Vaňorného překlad zde významově plně nevystihuje originální “tolle fuga Turnum atque instantibus eripe 4

fatis” (tedy raději “útěkem vyzvedni Turna a hrozícímu osudu jej vyrvi”). Právě zmínka o vyrvání osudu je pro nás 
přitom zásadní.



kvůli neporušitelným vnitřním stanovám mezi sebou či kvůli moci, již nemohou ani oni překonat)? Nebo se 

jedná jen o velmi propracovanou iluzi svobodné vůle bohů? Vždyť na počátku X. knihy sám Juppiter říká: 

“Velcí nebeští bozi, proč takto se smýšlení vaše 
zvrátilo zas? Proč zlobný váš duch tak zuřivě válčí? 

Vždyť jsem já přec nechtěl, by Italsko válčilo s Teukry! 
Jaký tu s rozkazem mým jest nesouhlas? - Jaká pak bázeň 

přiměla toho neb toho, by železo dráždil a válčil? 
Pravý k zápasu čas - jen nekvapte! - přijde sám sebou, 

až kdys Karthágó divá si Alpami otevrouc cestu, 
římským hrazeným chlumům pak strašnou ponese zhoubu.” 

-Aeneis X, 6 - 13 

Juppiter je zde válkou překvapen a nepřímo tvrdí, že pro ni není správný čas, nebyla naplánována. Přesto již 

v první knize otec bohů odhaluje Venuši synův osud včetně této války: 

“Syn tvůj - řeknu to teď, vždyť strach ten stále tě hlodá, 
osud rozvinu dále a odhalím tajemství jeho - 

povede velkou válku a divoký italský národ 
zdrtí, položí hradby a vydá zákony lidu. 

… [Založení Alby Longy] … 
Po tři sta dlouhých let tam potom potrvá vláda 

pod žezlem trójských králů, až konečně královská kněžka, 
Ília, stane se matkou a zrodí dvojčata z Marta. 

Potom ve vlčí rouno jsa zahalen, z pěstounky šedé, 
Rómulus převezme národ a založí k Martově poctě 

hradby, a trójský lid svým jménem Římany nazve…” 
-Aeneis I, 261 - 264, 272 - 277 

Přímo tvrdí, že rozvine předivo osudu a odhalí, co v něm je zapsáno. Vyplývá z toho zároveň, že osudu může 

z bohů nahlédnout pouze Juppiter (popř. větící Apollo), když se jej Venuše musí ptát? Jako snad jediné 

konzistentní vysvětlení se jeví absolutní moc Juppitera nad osudem, kterou se ale snaží v rozhovorech s bohy 

maskovat. I pokud bychom však přijali tuto hypotézu, museli bychom předpokládat, že smrt Dídó takto v 

osudu naplánována byla, neboť to nebyl Juppiter, kdo ji osvobodil z těla. V tomto případě nám nepomůže ani 

náhled na osud ne jako na daný řetězec událostí, nýbrž jako na koridor určující směr, jakým se věci mají 

vydávat, ne však konkrétní podobu tohoto procesu, v níž by bohům (potažmo i lidem) byla dána do jisté míry 

svobodná vůle. Tento model by sice vysvětloval ambivalentní Juppiterův postoj, stále by však Dídó nemohla 

zemřít, neboť, jak je řečeno, s touto možností náš koridor nepočítal. 



Můžeme tedy zavést ještě další model - představme si již zmíněný koridor určující směr, z něhož není možné 

vybočit. V rámci něj (a pouze v rámci něj) pak bohové, respektive Juppiter, mohou dávat konkrétní podobu 

přízi osudu. Královnina smrt by tak porušila pouze tuto božskou přízi, očekávání krále Olympanů, avšak ze 

samotného koridoru by tím nijak nevybočovala. Pokud bohy ponecháme na této přízi nezávislé (naprostá 

nutnost) a fakt, že ostatní Olympané do příze (zpravidla) nezasahují, přiřkneme ne jejich bezmoci v tomto 

ohledu, nýbrž vnitřním ustanovením, dle nichž (oficiálně) toto právo náleží jen jejich králi, či dokonce 

prohlásíme přízi Iova za pouhé “instrukce”, jež by ostatní bohové neměli překračovat, přerušení Juppiterovy 

vůle už si dovedeme představit mnohem lépe, především vzhledem k vysoké zainteresovanosti dalších 

předních bohyň. 

Veniat historia! 
Z úvah o předurčenosti pak ihned vyplývá také potřeba určit, zda se nacházíme v mýtickém či historickém 

čase. Jak bývá pravidlem u mýtů, i Aeneida se musí tvářit jako absolutně pravdivá, proto natáhli bychom-li ji 

a pokračovali v jejím ději, museli bychom dospět až do současnosti. Na rozdíl od Homérových (či spíše 

homérských) eposů však Aeneida odkazuje přímo na čas historický a pro ujištění o své pravdivosti se o něj 

přímo opírá! Pokud po Aeneidě postavíme Liviovy (taktéž poměrně fantaskní) dějiny Ab urbe condita, jež 

vznikaly současně s Vergiliovým opus, uvidíme, že ačkoliv se mění styl psaní a dostává se nám navíc různých 

skeptických komentářů autora, obě díla jakoby navazují. Můžeme na historické dílo pohlížet jako na 

chronologické přímé pokračování eposu. Či opačně - na epos jako na prequel celých zveřejněných dějin 

táhnoucích se až k současnosti. Vzhledem k tomu, že tematicky dochází i k jistému překryvu (děj Aeneidy se v 

podstatě shrnuje v prvních několika větách a autor dále pokračuje až do přítomnosti), zda tento průnik 

budeme považovat za historický či mýtický ovlivňuje spíše naše vlastní perspektiva. Ačkoliv pro nás se může 

zdát velmi lákavým zařadit celý epos buď do bezčasí, nebo jej označit za součást historie, tato návaznost 

ukazuje, že pro soudobého čtenáře stále ještě existuje mezi oběma druhy vnímání, přinejmenším pokud se 

zabývají dávnými dobami, minimální rozdíl. 

Mýtus tedy svým způsobem připravuje půdu pro příchod historie. Dává zde vzniknout dávným nepřátelstvím 

reflektujícím se i v soudobé či nedávné politice. Naprosto zjevný je vznik antagonie s Karthágem. Stejně tak 

nepřátelství s italskými kmeny. Všichni si zde však zachovávají svou tvář. Karthágo sice označuje slovem 

zpupné (superba Carthago), ale stejný výraz využívá i při popisu Tróji. Jako by se Vergilius snažil těmto 

nepřátelstvím vytvořit substrát, na němž vyklíčí budoucí konflikty, pomocí nichž se bude oslavovat velikost 

Říma, ale současně vylíčit národy, jež v jeho čase již jsou součástí impéria, v co nejlepším světle. Etruskové, 

dlouhou dobu významná minorita Apeninského poloostrova, se hned od začátku přidávají k Aeneově 

armádě. Všechny kmeny říše tak spojuje jedním zakládajícím mýtem. 

Půjdeme-li ještě dál, můžeme spatřit také odlesky nedávných činů Iuliů. Tak například popis, jak skvěle Iulovi 

sedne na hlavě diadém, tvoří jasnou paralelu k událostem luperkálií roku 44 př. n. l., kdy byl Caesarovi před 



zrakem veřejnosti několikrát nabídnut Markem Antoniem královský diadém, on jej však za ohromného jásotu 

veřejnosti vždy odhodil. Ať už bylo původním plánem tohoto incidentu provést Caesarovu korunovaci na 

římského krále či dát najevo, že takovéto ambice nechová, Vergilius se korunu rozhodl udělit autorovi jeho 

jména a tím jako by tento nárok na ni posmrtně legitimizoval. Že nejde o náhodu dosvědčuje fakt, že jiný 

diadém se v celém eposu nevyskytuje. 

Stejně tak jistá letargie ze strany Aenea, při níž říká, že vlastně o žádnou věčnou vládu nestojí a pokud by 

mohl, zůstal by raději u své milované Dídó (či ještě dříve rovnou na pláních Tróji). I to může odkazovat na 

politické divadlo, při němž Octavianus odmítl titul věčného diktátora, nechal se přemlouvat o bídném stavu 

republiky a potřebě jeho vlády k jejímu obnovení a nakonec jen neochotně přijmul sjednocenou tribunskou a 

konzulskou moc na období následujících deseti let pod podmínkou, že každých deset let bude situace znovu 

posouzena a nebude-li jej již potřeba, bude této povinnosti sproštěn. A tak se opravdu každých 10 let znovu a 

znovu stávalo. Ceremoniál obnovování císařské moci vydržel několik dalších staletí ve formě výročních her. A 

to, že tuto funkci přeci jen přijímá, vysvětluje sama Aeneova pietas. 

Transformace soustavy souřadnic 
Aeneův pohyb v průběhu jeho cest můžeme vyjádřit hned v několika vztažných soustavách. Konkrétně jich je 

nekonečně mnoho. Jelikož nám však čas nedovoluje zabývat se každou z nich, spokojme se se dvěma. Jeho 

cestu ke břehům Ausonie jsme již (alespoň částečně) zdokumentovali. Věnujme se tedy nyní cestě Itálie k 

Aeneovi. Neboť stejně jako bohové museli pro založení nové říše vybrat našeho hrdinu, stejně tak museli 

vybrat i zemi, v níž k tomuto tvůrčímu aktu mělo dojít. Proč se právě Hesperie stala touto vyvolenou? 

Sáturnus hrubý ten lid, jenž bydlil porůznu v horách, 
sloučil a dal jim řády, a kraj ten raději nazval 

Latium, poněvaž v něm byl nalezl bezpečný úkryt . 5

… 

“V tomto zde háji,” mu praví, “a na tomto listnatém chlumu 
obývá bůh - však který, kdo ví - sám Júppiter byl prý 

viděn - tak Arkadi věří - jak ve své pravici občas 
tmavou aigidou třásl a sbíral deštivá mračna 

Dále tu těchto dvou měst, jichž hradby tu v sutinách leží, 

vidíš před sebou trosky - toť dávných památka mužů, 
Jánus tento zde hrad kdys založil, Sáturnus onen, 

tento slul Jánikulum, a Sáturnia zas onen.” 

 Ukrývat se, tedy latēre (lateō).5



-Aeneis VIII, 321 - 323, 351 - 358 

Která jiná země se může chlubit tím, že by si v ní otec bohů vybral své sídlo? Za jeho vlády panoval zlatý věk, 

po němž úroveň života lidí postupně počala klesat (znovu narážíme na úpadek do historie - až s Augustem se 

má zlatý věk navrátit, jak nám sděluje Anchísés v podsvětí). Pokud zde však nalezl bezpečný úkryt, 

neznamená to, že sami bohové se o Itálii nezajímali? Snad dočasně, což nemusí být nutně špatným 

znamením (povšimněme se, že s pozorností hašteřícího se pantheonu se rating Itálie okamžitě snižuje na 

stříbrný). Jak se však dozvídáme, oni sami si zde počali zakládat hrady. Někteří zde ještě při příchodu Teukrů 

žijí. Jako by Trójané vcházeli do božské zahrady. 

Toto není jediným důvodem historické vyvolenosti tohoto místa. Jak se dozvídáme, z Itálie vzešel Dardanus, 

zakladatel Tróji. Aeneidu tedy můžeme číst jako příběh o návratu ke svým kořenům (stejně jako politika 

Augusta propaguje návrat tradičního náboženství, vlastenectví a rodinných hodnot). Vzniká zde pak zajímavý 

paradox - pokud by nebylo Itálie, nikdy by nevznikla Trója, nerozpoutala by se trojská válka a tedy by nebyly 

stvořeny ani Illias s Odysseou (řecká kultura by ztratila svá zásadní díla), nebyl by zavdán důvod Aeneidě a 

tedy ani vzniku Říma. Samotná existence této země a prvotní odchod z ní umožňuje oslavu řecké kultury, 

implikuje nevyhnutelný návrat a podmanění celého známého světa jejími prapůvodními obyvateli. Hesperie 

takto získává nepostradatelnou funkci jako hlavní motor veškerých dějin. Na jiném místě snad věčné 

impérium ani vzniknout nemohlo. 

Zajímavým se jeví také popis míst známých i v soudobém Římě. Především pak Ara Maxima, oltář věnovaný 

Herkulovi, na dnešním Foru Boariu. Pakliže na tomto místě stál ještě před příchodem Aenea, znamená to, že 

místní obyvatelé vlastně uctívali poloboha, jenž doslova “rozbořil Tróju” (Aeneis VIII 290-291, ještě před 

válkou v Priamově mládí). Po nich také sami Teukři a Quirité. I když se musíme střežit vytváření spojitostí 

tam, kde neexistují (nebyl jistě uctíván z důvodu zboření Tróji a ani tento jeho čin nevyhnal Teukry do své 

dávné vlasti), při nejmenším můžeme s jistotou tvrdit, že tento chrám symbolizuje završení odcizení od Ília a 

vznik samostatného národa, neboť vidíme jasnou distinkci mezi nepřáteli jednotlivých měst. 

Musa, mihi causas memora… 
Potom k Tarpejské skále je zavede, ke Kapitólu, 

zlatému teď, dřív lesní houšť tam divoce rostla. 
Posvátný pojímal strach jih tehdáž z tohoto místa 

bojácný rolnický lid, jenž lesa i skály se hrozil. 
-Aeneis VIII, 347 - 350 

I při popisu sedmi pahorků nás Vergilius propojuje se svou současností. Nepromlouvá totiž pouze o jejich 

podobě pradávné, nýbrž i aktuální. Co víc, používá jména, jež jsou jim i v bájích přiřčena až mnoho let po 



založení Města - Livius například datuje název Kapitol až do dob Lucia Tarquinia Prisca. Zajímavým 

způsobem tak básník oživuje dějiště a zdůrazňuje historickou perspektivu svého vyprávění. 

Do děje však osobně zasahuje i v jiných příležitostech. V sedmé knize například narušuje kontinuitu děje 

vzýváním Músy Eraty a sděluje, že podniká stále vážnější a vážnější dílo. V takovýchto okamžicích dokonce 

přechází do ich-formy. K těmto přerušením dochází zásadně ve chvílích, kdy se básník chystá vyjmenovávat 

bojovníky, krále či přesné pořadí bojů. Nejde tedy pouze o tematizace autorství, ale i poměrně uvěřitelné 

potřeby si takovouto hromadu dat připomenout. Opět tím pak utvrzuje absolutní pravdivost mýtu včetně 

všech jejích důsledků… 

Unde negant redire quemquam 
Tady je lid, jenž pro svou vlast byl ranami poset, 

kdo byli z kněží čisti, když bývali naživu ještě, 
kdo byli zbožní pěvci a zpívali důstojně Foeba, 

nebo kdo uměním svým, jež vymyslil, ušlechtil lidstvo, 
nebo kdo dobrým skutkem si u jiných památku zjednal. 

-Aeneis VI, 660 - 665 

Ozývá se klepání. Nikdo však neodpovídá. Básníkův posel se odvažuje vstoupit dovnitř, následován 

císařovými legáty. Na lůžku spočívá nehybné tělo. Nikdo k němu nepospíchá. Nikdo se nesnaží přivést pěvce 

zpět k životu. Na hlavě mu zmizel pramínek vlasů. Všichni vědí, že je pozdě. Vědí, že když diktoval svou 

poslední zprávu, byl, jako vždy, jen prostředníkem Helikónských Mús. Že o svém skonu nemohl věštit nic než 

pravdu. 

Na stole leží hromádka papyrových svitků. Legáti ji pečlivě balí a na výslovný příkaz Augustův odnášejí zpět k 

císaři. Za krátkou dobu bude vydána. Populus Romanus tak obdrží dar přímo mýtického rozměru. Svým 

vlastním národním eposem se konečně plně zakoření ve světě, jemuž bude vládnout. Utvrzuje se, s Augustem 

v čele, ve svém božském předurčení. Vstupuje do bezprecedentního období míru a prosperity. Na zemi opět 

nastává zlatý věk. Strmý pád příštích staletí však již číhá za rohem…  



Zdroje 
GIBBON, Edward. The Decline and Fall of  the Roman Empire. Vol. 1. New York: Alfred A. Knopf, 1993. Print. 

HORACE. Q. Horati Flacci: Opera. Garrod, H., W., ed. Oxford Classical Texts. Oxford: Oxford University 
Press, 1901. Oxford Scholarly Editions Online, 1 Jul. 2015. Web. 1 Jul. 2015. 

HORATIUS a Otakar Jiráni. Ódy a epódy. Královské Vinohrady, 1923. 

LIVY. Ab Urbe Condita. Vol. 1: Libri I–V. Ed. Robert Maxwell Ogilvie. Oxford Classical Texts. Oxford: Oxford 
UP, 1974. Oxford Scholarly Editions Online, 1 Jan. 2016. Web. 4 Dec. 2016. 

SUETONIUS. Lives of  the Caesars. Ed. Catharine Edwards. Oxford World's Classics. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. Oxford Scholarly Editions Online, 1 Jul. 2016. Web. 3 Dec. 2016. 

VIRGIL. a R. A. B. MYNORS. Opera: recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors. Oxonii 
(Oxford): E Typographeo Clarendoniano (Clarendon P.), 1969. ISBN 0198146531. 

VERGILIUS a Otmar VAŇORNÝ. Aeneis. Praha: Jan Laichter, 1933.


