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olympijský l.

. Híerónovi Syraktísskému \ zvítězivšímu ořem běhounem.
·QBSAH: Jako voda nad živly, zlato nad klenoty, slunce. nade hvězdy
vyniká, tak olympijské hry slávou převyšují všecky národní zápasy řecké. ·
Opěvují je pěvci mnozÍ. při dvoře Hierónově, jenž vyniká ctnostmi a láskou
k umění. 'I'ecl'. sluší opěvovati Hieróna, jenž vítězstvím v Olympii, v osadě
Pelopově, se proslavil. (v. 1-2'1.) - Není pravda, co se obyčejně vypravuje, že Tantalos Pelopa Úvařil a za pokrm bohům předložil, nýbrž
Posejdón, oblíb~v si ho, na Olymp jej unesl. (v. 25-54). Nebyl takovým
ohavníkem Tantalos, nýbrž zpyšněv přízi1í bohťtv, ukradl jim nektaru a
ambrósie a dal svým soudruhům. Pro.to potrestali jej bohové v podsvětí
a syna mu vrátili na svět (v. 55-66). Dospěv, Pelops přemohl Ojnomaa
pomocí P~sejdónovou, pojal Hippoclameju za' ženu, stal se otcen1 šesti zna.c
menitých lnúžat a pochován jest při řece .Alfen. Ku hrobu a mohyle jeho
posud se putuje ke slavným hrám olympijským jemu na počesť. (v. 67-96).
- V těchto slavných hrách :zvítěziti jest nejvě0ím štěstím člověka. (v,
97:.:_103). 'l'oho štěstí dostalo se i tobě., Hieróne .. Viz, abys toho bjl
hoden, jako Pelops, a p)rchou nerozhněval božstva sobě příznivého, j~ko
Tantalos. Pak dobudeš zajisté bí·zo vítězství ještě skvělejšího vozem závodním. Toho si přeji tak, jako sobě, abych vážen byl ocl vítězův, vě
hlasem básnickým záře po všém Hellénstvu. (v. 103--120.)
Strofa 1. ·

Nejlepšíť ovšem voda 9 jest, zlato jak planoucí oheň
v noci daleko vyniká nad velrnožné bohatství.
Avšak chceš-li zápasy
hlásati, srdce milé,
'5 nad slunce již nehledej
jiné horoucnější hvězdy zá'íi~é za dne v čirém ovzduší·.
3
- Aniž nad Olympii zápas lepší pověděti umíme ;
ódkud mnohohlasý hymnus ochvívá
věštců skráně, by slavili
10 Ki·onova syna, 4 shromažděrii u· krbu
Hieró~ova požehnaného,
*) Při prád té užito a ve výkladeeh ''ětším dilem úplně následováno rlěl
t.ěc ht.o: · Poetae lyriei Gracci. rec. Theodol'lls Bergk. Ed. IV. v o1. I. Lí psiae 1878.
Pindarlls \Verke, Urschrift, U cbersetzung ... unrl El'lauterungen von Frierlriclr '.rhiersch.
Leipzig· ť820. Pind:Hs Stěg·esgcsii,nge . verdeutscht vou Prof. Dr. é. r'. Sehnitzer. 2:
Anfl. Berlín. - Anthologie aus den Lyríkern de1: Gríechen 1'on Dr. E. Buchhoh< ..
I. Bd. <l. A uf!. Leipzig 1J73. - Authologie. !P'iechiseher Lyriker vou H. W. S~oll ..
H:wnoyer 1857,'58.
·
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A!:ltistrofa 1. .·

55 Anobrž, jestliže kdy smrJelnfka. Olympu strážcové
uctili, byl to Tantalos. tento. Než ztt·á.viti ovšem
blahobyt náramný nestačil, í p!·ebral a kletbu
hroznou na sebe· uvalil, již otec nad ním ·zavěsil,
ohromný balvan skály nad ní1)1,
.
60 jejž on usiluje. od hlavy svrci, bez radosti na věky strádá.

.

jenžto právodatné třímá žezlo. ~e br~vohoj?é ·
Sikelii, ctností všach poupata Sl trhaJe;
kochá se též výkvětem
·'
15 hudebního umění, ·
jakož často se bavíme
muži přátelé kolem stola. - N uže, dórské varyto 5 sejmi
·se hřebu, jestliže Písy 6 a Ferení~n\v 7 půvab
. tvou mysl v nejlahodnější dumy pono1·il,.
20 když podél Alfea se hnal,
nedávaje se bůsti ku běhu ostruhou,
a vydobyl pánu svému vítězství,

Strofa 3.
I ved<:J život .beznadějný tenhle, ti trapy plný,
vedle tří 12 sám v mukách čtvrtý, nesmrtelným že ukracl',
čím_se neúmorným stal,
nektaru s ambrósií,
6 5 hodovníkum soudruhum
.
rozdal. - Avšak mní-li člověk skrytu býti před bohem, hřeše, mýlí se.
Proto zase nesmrtelní syna mu nazpět poslali
mezi rychlomřivé plémě člověcí.
Když pak za kvetoucího vzrůstu
70 chmýří černé. bradu mu věnčilo,
tu pomněl na sňatek nadějný,

Epódos 1.

Syrakússkému králi, mistru v jízdě. Září sláva jeho
v bohatýrské osadě LJďana Pelopa ;8
9
25 jehož velemoe~Ý. ~amil~val si v~e~ěpá~,
· Posejdón, kdyz JeJ z nadoby mste vynala Klóthó,
. slonovinou na pleci jasné ozdobeného.
Věru divů jest mnoho, a často lidskou zvěsť,
nade pravdu pouhou
.
· 30 vyzdobeny výmysly pestrými, kl~mají báje.
Strofa 2.
A Charis, ježto vše líbezné 'spůsobuje _smrtelným,
cti dodávajíc i nepravdě dala pravdou
.
jeviti se nejednou.
Avšak budoucí dnové
35 svědkové jsou: nejlepší.
Člověk mluv jen dobré věci o bozích; menšíť bude vin~ jeho.
Synu Tantal~':'• o tob.~,, př~~~hůdct~m na vzdory hlásám, ·
· kdj·ž otec tvuJ na neJradneJSI hostmu
byl bohy pozval do milého Sipyla,
40 oběd vystrojiv jim v odvetu, .
, .
. tehdy že Trojzubovládce 10 tě uchvat1l,
Antistrofa 2.
podlehnuv touze duše své, a na zlatostkvoucím sp!·ežení
že do vysokého hradu širovládného Dí a tě unesl;
kam· se v dobách pozdějších
45 dostal též Ganymédés 11
k téže službě Diovi:
. Když pak jsi zmizel a pilně hledající mužové matce tě nepřivádě)i,
tu hned kdosi tajně šéptal ze závistivých sousedů
že .ve vodě nad ohněm kypící tě vařili
50 a údy tvoje i·ozsekali sekerou
a na stolech p1·edložili. masa tvého
hostem a do sousta posledního snědli.
Epódos 2.
Mně však nemožno ze blažených někoho žroutem zváti.

Draho nejednou pomluvač zapl~til.rouhání.

Odstup to·
[ode mne,

Antistrofa· 3.
jak dostati od otce Písana 1·3 slavnou Hippodameju.
I pošed blízko k sinému moři sám. a sám za soumraku,
dunícího zavolal
75 Trojz11b,ovníka; a on hned
zjevil se mu u nohou.
·
Řekl jemtl.: Nuže, Kypridy milostné dárky 14 tobě-li k libosti se zdařily,
Posejdóne, ukroť Ojnomaův oštěp kovoVý
a lll}le přeprav mi voze rychloletém
·
80 do Elidy a veď mne k vítězství.
On třinácte ·již mužů ženichů
zahubiv, odkládá pořád sňatek dcery své.
Epódos 3.

Než veliké 'uebezpečenství chabého .muže nevábí.
A když l~omu zem1·íti nutno, proč by on v temnotách
85 dřepě neslavné stáří darmo trávil,
.
všech radootí jsa pozbaven? Ale já zápas ten
podstoupím; ty pak dej,· byeh šťastně pořídil.
'l'ak ·pověděL I nebyla slova jeho oslyšána.
Cbtěje'ho oslaviti bl"th,
90 dal 1~u zlatý vůz a. kří_dlaté," spřežení neunavné.
Strofa· 4.
I jal Ojn0\11á~vu moc, za choť l)oj:;tl si pannu, .
i zp!Qdil. voj evodů šest 15, ctnostmi závodídeh synů.
'rerf on hrdina dostává
krvavé žerty. 16 slavné, .
95 na břehu Alfea pochován,
pod-mohylou u oltáře, 17 kam cizinci valně putují; ·a sláva
her olympijských daleko záH se zavodiště .Pelopova,
~de křepkosť nohou .během zápasí
a síly bojechtivé napnutí.
'
100 Vítězi po všecek život ostatní
už kyne pohoda líbezná.

-....';

•'7
Antisttof~.

4.

pro základ dobytý .. Slava zajisté P9 všeCJcy dni trvající
.všem snwteln ým nade všecko jest. I p'f'ísluší mně
'vítěze v nápěvu jezdeckém 18 · ·
165, věnčiti ajolskou písní.
·
Yímť, že hostě žádného
.
ni lu'ásna znalejšího, ni mocí n:wžnějšího není, .
co jich koli žije, bych jej slavným zpěvů vínkem ozdoi;Jil.
Bůh ochranný bdí nade tvými záměry,·
ilo Hieróne, o ně péči maje;
a jestliže náhle tebe se nespustí,
doufám, že jaště libější
Epóclos 4.
vynajda řeč'i zdatný proud, oslavím tě vítěze na voze závodním,
až pi·ijclu k výslunnému vrchu Kroniu. 19
20
velepádnou silou odkájí.
. _115 Mně jistě Músa sti·elu
J souť jiní větší nad jiné; však vrchol nejvyšší strmí
králůn}. Dále ku. předu již nezírej.
Dej. Bůh, abys po všecek čas kráčel na výši,
a já bych tolikéž k· vítězům
120 se ch;užiti směl, věhlasem záře po všem Hellénstvu.

i Báseň tato složena jest -na oslavu. vítězství, jehož 1'. 472. p~. Kr~ (ol.
71, 1) Hierón dobyl pi·i. závodech v Olympii ořem .běhounem. Hierón
ťbyl od r. 478 pi'. Kr. (ol. 76, 3) samovládéem Syrakúsským a .dosáhl
právě vrcholu moci .své, poraziv nad řekou Akraganteín Thrasydaja,
syna Thérónova, · samovládce Himérského a. Akragantského. 1'aké
s Karthágiňany a Tyrrhénskými válčil a porazil lócfstva jejich u Kúm.
Hierón byl muž vzácných vlastností; byl nejen udatným válečníken1,
nýbrž i her a zápast"t milovníkem a pHteiem mnění. Zvítězilť několi
kráte ve hrách olympijských a pýthických a p'í·i dvoře ~vém choval
· nejznamenit~jší básníky té doby:· Simonida, Bakchylida, _Aijschyla, Epi. ~harma, Xenofana; i Pin dar býval tam hostem. N ež i pý4ha a. ctižádosf
ncobyčejná byly znaky povahy· Hierónovy, čehož i Pin~ar .se dotýká ..
Vítězná báseň· tato provozována. byla ve královském paláci Hierónově.
2 V od nazývá se nejlepší z věeí stvo'í·ených, snad že básník na mysli
měl naukU: Thalétovu o původu všeho z vody, jistě však i proto, že
, voda rostlinstvo, i zvíi'ectvo živí a zachovává, ve p'í·h·odě vt"tbec mocí
svou blahodárně účinkujíc.
.
3 Smysl vv. 1-7. jest: Jak:o voda ze živh\ jest n~jlepší, jako zlato vyniká v oboru věcí clrahocenných, ja]w slunce v n~jstkvělejším lesku
z.a dne zastiňuje ostatnÍ· hvězdy nebeské: tak hry olympijské slávou
a nádherou převyšují všecky zápasy a národní slavnosti hellénské.
4 Kronův syn = Zeus,· ochránce her olympijských.
.
5 Dórské varyto t. j. forminx tonorodem dór.ickým naladěná, jest na
DziÍačenou vážnosti a vznešenosti zpěvu, jenžto jinak dle .slov v. 105.
'ajolskym chodem se ubírá.
.
.
,
·
6 Písa, bývalé hlavní 1Jlěsto Pelopova panství v Elidě blízko. Olympie.
~R:azbo'í·eno bylo ocl EJejských po 3. válce' messéhské, p,oněvadž Písané
za. krále Paritaleóna Blejské vyloučili od her olympijských, sami y čelo
-sl;:wnosti se postavivše. (ol. 34.). Za Pausania (r; 150 po Kr.) nebylo

a·

1

po městě Píse už ani stopy a půda jeho po~ázena ,byla révpvíin. Písa
často jmenuje se místo Olympie.
_
7 :B'éreníkos slul kůň,'(ldisna), jímž Hierón zvítězil. Byl neméně slavný
než válečny oř Alexandrův. I Bakchylidés bá~ník zmiňuje se 'o "zlato-'
vlasém Fereníku, l~~íb~ti ~~chr~letém( · zví~ěziv,ším u širókopr:oudriého
~lfeu." Byl. to zaJISte kun neJen uslechtilostl plemene,· rychlostí a
s1lou; nýbrž 1 barvou vzácný, asi takový, co mtl Němci· Hkají Goldc
fuchs, srsti červené do zlatova lesklé.
.
8 Město Písa bylo osadou Pelopovou. Obratem tím básník přechází ku
pověsti o Pelopovi.
·
9 Dlev• běžné P?vě~ti ]'antalos,. syn ~íův, k.rál Lýdickf ve městě Sipylu,
?l:teJe zkusrtl '~seve~?ucnosotl b~h~ v, zabil, syna sveho Pelopa, uvařil
JeJ v kotle a predloztl bohum, J6z pozvane u sebe častoval.. Ale boe
hové nedotekli se jídla toho hrozného; jen Démétér požíla jednoho
ramene, klamu nepozorovavši. Když na to Rea nebo Hm;més na rozkaz
Díův údy ilestavili a Klóthó v kotle osudovém k životu je vzkřísila
neq~stá;al~ se onol~o ramene:., ~ dala prý pé~étér Pelopovi ze slonové.
kosb rame, a od te doby meh Pelopovm bllou skvrnu na rameni
známku svého starého, šlechtického plJ,vodu. Proti této bezbožné'
prý, a bohův nedůstojné pověsti vystupuje básník a opravuje ji; vy~,·
kládaje, kterad povstala. Také on věří, že Pelops měl rámě ze slono~
vir~y t. j. bíl~, jako by .ze sloviny bylo: Ale zamítá, co pověst vypra"
VUJe o tm~, Jak se ho Jemu dostalo. Nybrž pro toto bělostné rámě, dí
básník, t. J- proto, že byl krásný a ze starého rodu šlechtického za~
miloval si jej Poseidón, Klóthó pak, Sudička, vyňala ho ne z oha;ného
~oltle, .. z~ vroucí. vovd'yk, nýl?držl ro prvvní ~cloupepb· z .bumyvadla "čistého",
Ja w .Jllla novorozenat a 1 s (a. zm c one ez ožné pověsti . jakož
i jiných podobných, vysvětluje básník tím, že poetický půvab (char·is)
často i lichým smyšlenkám víru a platnost zjednává.
·
10 Trojzubovládce, vlastně: trojzubem slavný, ozdobený
Posejdón ..
ll PHklad ten uvádí Pindar na dotvrzenou svého výkladu pověsti . 0 Pelopovi.
·
12 Tito tři jsou: Sisyfos, Tityos, Ixíón.
13 Otec Písan jest Ojnomáos, jenž dceru svou Hippodameju ·a s ní království své to.mu sliboval, kdo by nad ním zvítězil v dostizích vozových. IGiždému dal kus naphd, ale když ho dohonil proklál ho ze
)
za d. u osvtvepem.
·
_
14 dárky Kypricly, Afroclíty = láska Posej(!pnova k Pelopovi.
15 J~nenují se: Atreus, ·Thyestés, Pittheus, Alkathoos, Plcisthenés, Clu-ý~ · •
s1ppos.
.
16 Obětovávali prý mu čei·ného skopce. .
17 Pelopejon, svatyně Pelopova · se svatoborem a s mohylou Pelopovóu
v něm, bylo ve svatém Altise na blízku oltáře Diova, kde cizinci
především obětovávali.
.
·
18 "Nápěv jezdecký" jest výraz technický napevu složeného na vítěz3tví
dobyté v dostizích jezdeckých; Pindar nazývá tak pl·ítomnou báseň
proto, že v ní slaví se vítězství Pelopovo jízdou vozovou a vítězství
Hierónovo ořem běhounem.
'19 Kronion · vrch na blízku Olympie se· svatyr1í Kronovou.
20)S~r·elám. básn~ vsvé, stl·clbě bást~ictví a ter~i oslavence připodobuje
Pmdar l v,e Vltez. zp. ol. II. v o\) nn .. pmve: "Nuže vzhůeu, duch ll
mt\j! 'feď.k terči napni luk. Koho zasáltnem', z útroby blahovolné opět
střely ·slavné metajíce? Aj hle tam k Akmgantu naměřím .."
I
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·'Vítězný zpěV: oly:inpijsk,ý ll:-·

Thěr:ónovi .Akragantskému, zvUězivšímu vozem, 1
OBSAH: Cím jest pro hry olympijské z bohův ·Zeus, z ·bohatýru
Hérakles,- tíll1 jest pro ne z lidí Thér(>!J, vynikaje nade vše vítěze olympijské cnostmi a slávou předkův, kteří po mriohých útrapách na Sícilii
veiill:ého štěstí dosáhli (v. 1~11). · - Zeus budiž. i na dálé přÍZliiv rodu
· 'tomu. Nelze sice odčiniti toho, co se stalo, ale přítomiJé blaho na nehody
. aspoň zapo,menouti dává (v. 12'--22). Toho důkazem jsoll dcery Kadmovy,
Semelé a Inó, jež po yelikých útrapách bohyněmi učiněny jsou. (v. 22~_:., ·
30),' Osud lidský jest nejistý a pln proměny, jak vidno při Láiovi, Oj dipoví, Polynejkovi a konečně při Thersandrovi, jímž po velikých pohromách
_·rod·u nová spása vzešla. Od něho pocháú Thé_J:ón, vítěz v zápasech. Takové vítězství zajisté radost působí a zapuzuje žal a zármutek. (v'. 31-.
52). Toho však. dosíci můžé toliko ten, kdo bohat a ctnosten jest. N eboť
bohatství se ctností sdružené budí v muži šlechetnou ctižádost, je.ž ho hi
slávě vede, ale zároveň nabádá k čini'lm- dobrým, vědoucího, C:o koho. na
onom světě čeká. Tam totiž zlým pokuty, dobrým pak odměny se dostává,
a kdo třikráte beze hř~chu vykonali tuto pout; ti dojdou blažeností elysejllkých (v. 53-83). - Kdo jemného vtipu jest, bez v.),kladu mi porozumí-. Pravý bá;sník mluví, jak mu v srdce dáno. Proti němi1 řeč učenníkův
· a ,nohsledů. jest pouhé krákání. I Théróna, ovšem, a,čkol_i vší chvály hoden
jest, nevděčníci na,padají, ale v hojnosti dobrých skutkův jeho lání jéjich.
se utopí; (v. 83~100.)
$trofa l.

Aj zpěvove varyto'vládn-í,
koho z -bohův, koho z hrdin, koho medle z muzuv oslavíme?
Zévova Písa jest; h1y olympijské založil Héraklés ·
·
.
z prvotin kořisti válečné ;2
5 však Thér6na pro čtverospřežení vítěwé
velebiti dlužno, práva hostinného strážce,· záštitu Akragántu,
města spásu, 3 staroslavných dědů ratolest,
Antistrofa ·l.
kteří· mnoho se
při svaté řecé

natrudivše v mysli,
zarn;zili bydla _sva a by li zřltedlnicí /
10 _Si~?lie; k~y; nadešl:" doba souzená, bohatstvím a, les)i::em dafíci ·
ryz1, poctJve ctnosti.
.
/
Aj Kronovče, synu Rein, sídlem Olympu vládnouct
i- výkvětem zápasuv_ i tokein Alfea, potěšen zpěvem naštm;
rač milostivě dědiny ?tcovské jim zachovati

na krásnosídlých dcm·ách Kadmovych, jež vytrpěly mnoho. Ale z:Ít·~
[inutek těžky
překonán výbornou náhradou.
. - ·· .
25 - Žijeť mezi Olympany zahynulá h1'omu rachotem
Semela kadeřavá, i miluje ji Pallas 6 povždy, · ·
-i otec Zeus velnii, miluje ji břečtanozdobný hoch 7 •
Atitistrofa 2.

Dle pověsti též v tůni mořské
t;nezi Néreovými pannami podvodními život nehynoucí
30 InojíB uchystán jest.po vše věky. Ale zjištěn není člověku
smi·ti cíl nikterak,
ani, kdy ve blahu nezkaleném k pokoji věčnému
den, sluncovo dítě, dokonáme poslední; vlna za vlnou se v_alí,
brzo radosť nesouc, na člověka~ brzy žal.
Epódos 2.

35 Tak Sudice také, ježto dědičný
.
, tohoto rodu blahý osud řídí, dopuštěním božím _
.
vedle štěstí lee.kdy i strasť p1·ivádí, jež mizí opět časem svým;
od té doby, co zabil Láia syn osudný, 9
utkav se s ním, a starodávné ·proroctví
40 pýthónské jest naplnil.
Strofa -3.

Jak postřehla to Lítice bystrá,
_
pobila mq vzájemnou bratrovraždou 10 pokolení hrdinské:
.
Jen Th~rsandros 11 po ztl. stal padlému Polyn~ikov!, v zápasech junáckých
i v půtkách váleč,ných ·
, . ·
··
45 se vyznamenavsí, domu Adrástovců spasná ratolest
Tam odtud símě a kořen má syn .Ajnésidámův,
jenž chvalozpěvu s hudbou slavně si zasloužil.
A~1tistrof~J. 3;

Neb v Olympii on sám dobyl
.
základu, v Pýth6nn a na Isthmu jeho bratrovi rodném11 12
50 Charitky družné za čtverospřežení během dvanácterým vítězné.
věnce získaly. Vyhraje-li kdo, pokoušeje se v závodech, trudnomyslnosti uniká. Bohatství zajisté ctnostmi ozdobené tento zdar i onen
s sebou přináší, hluboko vštěpujíc touhu neskrocenoú,

Epódos 1.
ďl5

z pokoléni na pokolení. Co stalo se již,
buď že právem, buď že proti právu, toho a~1i čas,
on otec všeho; dovršení odčiniti nemůže.
Jen zaponíenutí snad s osudem šťastným p1·ijde: 5
Neb od radosti vzácné umírá žal, podlehaje,
20 propukne-li znova,
Strofa 2,

jakmile zdvihne Sudba boží
zas vysoko -vzhůru bývalé blaho·,

Ten výrok se osvědčil

SÚofa 4.

Však sfjné za nocí povždy
a stejné za. dnu všech tam slunce vidollcc, spravedlivíjsou živi beze' strasti ani zemi ncbrázdícc prací rukou syých

'·~tl

10
ani ll10Ťskou hladinu·. '
65 za skrovným výdělkem; nýbrž s vyvolenci božími
věk tráví boluprázdný, kdož věrně plnívali pí·ísahu,
však .ó1úno snášejí muka nesnesitelná.
.
Antistrofa 4.
Kdo po třikráte, zde i onde,
vytrvavše, zúplna dovedli uchovati od kí·ivdy ·
70 svou duši, ti putují po cestě Diově ku hradu Kronovu 14, kde ostrov
z··ókeanu vánkové
[bla~ený<;h
· oyívají ; .tam stkví se l~větiny ze zlata, ,
jedny ze zem'ě vzrostlé na leskriavém stromoví, jiné voda živí;
i nich věnce kol rukou si vijí ·a na hlavu ·
Epódos 4.
75 dle pravého nálezu Radamanthova,
. jejž otec Kronos vyvolil sobě ssmdu pí-ísedícím,
Oll; manžel Rein, jež vysoko nade všemi sedí na stolci.
Péleus a Kadmos též u nich váženi jsou,
i Achillea, 15 Diovo prosbami oblomivši srdce,
80 tam dopravila máti;
Strofa 5.
jenž Rektora skolil, 'l'róje .
neudolaný, neotÍ'ésený sloup, a Kykna 16 se světa sprovodil,
i syna Zoi·y Ajthiopa 17 • - Mnoho ještě mám na pleci rychlý?h střel
v toulci ukrytých,
.
85jež chápavým jasně zvučí; davu ovšem třeba jest
' tlu.nioČiiíka 18, Ten moudrým, kilo sám sebou mnoho ví. Učenníci
svou žvastavostí, jako havr~ni na piano krákají
(dotěrní
Antistrofa 5.
na Diova posvátného ptáka. '
Nuže, vzht"tru duchu můj! Teď k terči napni luk! Koho zasáhnem',
90 z. útroby blahovolné 19 opět střely slavné metajíce?. Aj hle tam
k Akragantu :r;taměřím
a pod pl'ísahou vypovím řeč myslí pocti':"ou,
že od sta let n~zrodilo to město dobroděJe
více spanilomyslného a ruky štědí·ejší
. Epódos .5.
95 nad Théróna. -· Arciť slávu pych napadá,
po právu jí neutkav, nýbrž popud·em potřeštěnců, .. ,
tlachu jsa oddán a krásné činy šlechetníků chtěje uvésti
v zapomenutí. - Však jestliže písek mořský počtu uniká,
co radostí onen jiným způsobil,
100 kdo pověděti by mohl?

1

Báseň tató slaví víťězství, jehož 'fhérón, syn Ajnésidámův, samo- .
vládce Akragantský r. 476 (ol. 76, 1) dobyl v Olympii ·vozem .závod-

ním, a byla zpívána při hostině v.e ln:álovském pálá;cí Akragantské;m.
- Thérón byl muž ctnostmi vynikající, vládl moudře a mírně,. jsa .
vážen a milován od svých občariů, tak že po ~mrti za héróa,ctěn pyL
Nejen on, nýbrž všecken rod jeho zkusil nad jiné proměnlivosti S~~:
stěny, ale ve štěstí. i v neštěstí důstojnosti a lesku svého rovně uháJiti
znal. Původ svůj odvozoval až ocl Kadma, maje slavné bohatýry rodu
toho, Láia a. Oj'clipa, wezi předky svými. Pocházelť z rodu Emmenovců, jenž počátek svt\j měl od Thersandra, jenž z Adrástovy dcery
Argeje narodil se v Argu Polynejkovi, synu Ojdipovu. Potomci Thersandrovi uprchli s Argu, do Athén, odtud přestěhovali se na Rodu~ a
konečně do Gely na Sicílii, kde s jinými založili Akragas a vyvrátivše potom panství Falarisovo, sami stali se králi Akragaňtu. Zakla~
datelem samovlády Alu~gantské byl Thérón r. 488 př. Kr. (ol. 73, l),
jemuž i Himéra a jiná města poddána byla. Ale i jemu neblahý osud
předků~ nepřízeň svou osvědčil. Chtěje tužším svazkem phpoutati •
k sobě mocného Gelóna, bratra Hie1~ónova a Polyzélova, Thérón dal
mu (!ceru svou Démaretu za manželku., Do smrti Gelónovy oba rody
panovnické žily ve shodě, po ní však Thérón zapleten ·byl ve spor
pozůstalýčh bratří. Umíraje totiž, Gelón poručil Hieronovi spr~vu Sy~
rakús, mladšímu pak bratt·ovi Polyzélovi odevzdal manželku svou a
nad vojskem velení. Potom Thérón pojal za manželku dceru Polyzélovu, tak že oba navzájem byli sobě zároveň tchány a zeti. Ale veliká moc, jíž takto dosáhl Polyzélus, vzbudila bázeň Hieróhovu. Před
stíraje válku se Nybaritskými, Hierón odeslal bratra s vojskem pryč.
Když pak i tu Polyzélqs vítězně skončil; jal se. ho viniti ze r~poury.
.Ro:thněvav ·se z toho, 'l'hérón chopil se zbraní proti Hierónovi, a obě
vojsl(a setlutla se, nad řekou Gel on. V tom nebezpečí povstali proti
. Thérónovi. Kápys a Hippokratés, str)rčenci jeho, ponoukajíce město Himéru k odboji. Ale Simónidés básník sjednal smír mezi Thét•óneni
. a Hierónem, a vzpoilra himérská byla potlačena. Za takových ·ol\;ol~ ·
nostf Théron dobyl zmíněného vítězství a Pindar složil báseň h~to;
v níž m'ocně ozývají se dojiny udalostí připomenutýclt, jsouce střec
diskem a jednotnou vazbou její. Ale .již Thrasydájos, syn Thérónův,
byl od Hieróna poi'ažen r. 470 pi·. Kr .. a Akmganští jako svobodna
. · .
.
.
obec stali se spojenci Syrakús.
2 Skončiv šťastně válku s Augejou, Héraklés založil hry olympijské a
obětoval při tom dvanácti bohtlm v Olympii vybrané prvotiny ko!·isti
válečné.
•
3 Téhož dne, co svedena bitva salamínská, Thérón porazil Karthágiňany
u Himéry a osvobodil tak ocl poddanství nejen své město rodné, ny~rž
·všecky Řeky sicilské; běžícího pak roku porazil odbojníky Kápysa a
Hippokrata a dobyl Himéry .
4 Akátgas na řece téhož jména byl osadou města Gely.
5 Básnlk oběma králúm, 'l'hérónovi i Hierónovi, stejně milý a stej n)'
obou. p!·ítel, vyhybá se opatrně zmínkám, nemil)rm a přeje si, aby 'mintilé zlo v· zapomenutí upadlo nějakou šťastnoú příhodou.
.
.
6 Pallas při Diovi stojí ptt;Jti Héí·e a má zde místo jakožto ochramiá
bohyně Akragantu.
7 :pionýsos, Bakchos.
·
.
~ 8 Inó, druhá dcera Kadmova, pronásledpvána jsouc šíléným m~nželem ,
svým Athamantem, vrhla prý se do 1noí·e se synem svým .Mehkertem
a tak stala se bohyní mo1·skou Leukotheou.
.
.
9 Ojclipf1s dle věštby měl z.abíti otce svého Láia. Sotva tedy se narod1l,
Láios pohodil jej na hoře Kithajróiut. Al~ Ojclipús byl zachráněn ·<1

jintle vyGho'v:&n: Dospěv, potkal se. s otcem neznámým v p,oli, dostal
se s ním do hádky ::t zabil jej. 'l'ím počíná. se ř.ada tragických .ósudů
'rodiny té.
·.
. ·
_..
. •
.
,
10 Synové Ojdipovi, Etiloklés a Polynejkés, po_smrti otcově vedouce spolu
· válku o 'l'héby) zabili. se na vz~j em v souboji.
.
11 'thersandrofl, syn Polynejkův a 1\.drástovy dcery Argeje, po skončené.
válGe epigonů prbti Thébám stal se králem 'l'b~bským. Spolu s Diomédem pomstil otce i d,ěda svého Adrásta, kteří před Thébami padli,
a. zahynul potqm ve válce trójské, zabit byv Télefem, když loďstvo
poprvé v Mýsii pí·istalo.
·
.
.
12 Vítězství bratra Xenokrata rozmnožuje· štěstí Thérónovo a slávu veškerého ro-du.
.
13 -smýsl veršů 51-56 jest: Účastní-li se krlo závodů, tu radost ze slavného vítězství zbavuje ho tmdných ·myšlenek a snadno dává zapomín~ti i. na 11ehody (dle v. 18). Ale toho (t. j. účastniti se závodů) i
onoho (t. j. se zdarem dobyti skvělého vítězství, jež by člověka potě
šilo v z;ármut}ru) dosíci může pouze ten, kdo .má bohatství ctnostmi
ozdobené t. j. kdo bohat jest ale zároveň e:nostmi znamenitými vyniká.
Jen takové bohatství vyvýší muže na vrchol slávy, protože hluboko
Ý nitru jeho budí ctižádost neúmornou, za kterou on jako plavec za
hvěi;dó1l nebo. za světlem majáku se ubírá. A má-li kdo bohatství
takové, se ctnostmi sp-ojené, ten jistě má na mýsli budoucnost t. j. život
.. po smrti, kde dob:H o('[měněni a zlí trestání budou, ten jistě dobře
jednati bude, v naději, že na onol)1 světě odměna ho nemine.
_
14 Dle Platóna (ve Faidn1. 249. A.) duše těch, kteří poctivě po moudrosti
se snažili, třetím oběhem tisíciletým, když vyvolily si třikráte po'ěobě
týž života spůsob, operutněvše roku třítisícího odcházejí v místa bla"
ž_ených. Tak "i zde Pindar pomýšlí na jakési putováni duší s tohoto
světa v podsvětí a z podsvětí zase na ten svět. Kdo tuto pouf po tři-.
'krát,e· za seb,ou beze hříchu vyko.na, ten půjde za Díem cestou, jíž on
~ho.dí přes Okeán na ostrovy blaženych,. ku hradu Kronovu.
15 Kadmo.s uvádí se zde, jsa praotcem Thérónovým, Péleus a Achilleus,
poněvadž takovými ctnostmi jako. Thérón vynikali, tento udatností, onen
pohostinstvím. Achilleovi byla však prchlivost jeho ria závadu; proto
bylo třeba přímluvy matčiny.
16 Rylmos, syn Po.sejdónův a .Kalykiní král Kólónskýye Tróadě. Přispěl_
'l'í·ójauům s loďmi ku pomoci a položil se při !\žíně mořské, aby. Hel. lénům s Jocfmi přistati bránil ; ale A;chilleus jej skolil.
17 MemnÓJ1 1 král ajthiopský, byl syn Eóin (Zory) a /J:'ithónů.v. · .
· 18 Pindar naznačil, příklady právě uvede::1ými míněrií své, že Thérón též
.· jědnou do Elysia se dostane; i doufá, že ThéJ'ÓJ1 narážce té i bez vý. kladu porozumí. H~jí se však slovy· těmi též protj sokům a nepřátelům,
_kteří básním jeho vytýkali, že jsou n~jasny a přetíženy učenostmi ku·
věci prý nenáležit,ými. Soky své, snad Simonida a Bakchylida, tehdy
u Hieróna v Syrakusách meškajicí, přit·ovnává havrám'í.m krákajícím,
sebe .sama k orlovi, ptáku Díovi svatém u.
·
· 19 Z 'tjtroby blahovolné, praví teď. básriík, jelikož právě několik střel nepřátelský-ch na pro.tivniky své byl vypustil. · _, ·
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. Thérónovi Akr~gantskému k theoxeniím. 1
· OBSAH: Zpěv slavící Théróna neclútt. vzalíbí .~e .~éŽ. ?~os~ú~·~m, j;e:;
.jichliíto svátku _určen jest. (v. 1---;-5). - . Vencel pm1z ",1tez 1. ucaSt!ltCI
slavnosti ověnčeni jsou, vybízejí mne, ,abych opevoval, Hentklea, kt~r~k ·
v Olympii svatou olivu štípil,' ~ její.chž ra.to~estí věnec v~Itěž;tÝ d:leS Tl~ero~.
obětuj~ Dióskúrůln (v. o-34),; ~ jur: steJna chvála ppslu~l,v a~l ThéronOV1
pro zbožnost jeho pomohli k v1tezstv1. Jsa na .vrcholu stestl, nechat se
umoudří Thérón a nežádá více míti. (v; 34-45).
. Strofa 1.
Hostinným Tyndareovcům nechať spolu s lepoúpletnou Helenou ·
se zalíbím, velebě slavný Aktagas,. , ,
.
.
,
když vítězný olympský zp~v :~ď T~ero~ov1 zav~du, n~mna~~nych
.
to koní zdobu. Músa mocne prr mne stala, kdyz se mt zdanl~ s!rvost.
·
[ným napevem
'5 v dórské stopy upraviti zvuky svoje
Antistrofa 1.
slavnosti na počest: Nebo~ věnce 9 kolem kadeří ovinut~
vymahají od boha půjčený ten dluh\
·
bych varyto mno.hozvuké} ·pí~ťal hl:s ~~ u~ělou ?snov~ .slo.v
Ajnésidámovu synu 4 sdruZll nadherne; 1 P1sa mne pob1z1, odkud boží
dai·
10 písrd vylévá se na člově!ra,
Epódos 1.
jemuž,. plně starodávné stanovy Héraldeovy,
.
, o
kolem čela, Ajtolan původem/' pravdomluvný soudce Hellenuv
olivy zelenolisté ozdobu do vlasů vplétá. Kterou kdys ·
přinesl od ten:enis~m -Istru lešnaté~? ~mfitl'yónův syn 6
15 za památku: prekrasnou hel' olympiJskych.
Strofa 2.
·. Pl·emluviv Hyperborejský národ, 7 Apollónovi posvěcený,
on v dobrotě vyžádal Díovu háji strom, ".
_. .
v ,
jenž lidstvu: by shromážděnému. dával stí~ a za ctnosti·. ov::mcen!, ·
Neb oltáře již otci četné zasvětil, a z vecera na voze zlatem- v uplnku
20 jasnjrm okem zazáři,la jemu Ména1 8
v

v

Antistrofa 2.
velikých závodů soud též poctivý a slavnost pětiletou
byl založil na svatých březích Alfea
,
.
Však stromovím nezelenal se krásným Pelopův prostor v _uvaleo Kror:~a:·
·. I zdál se jemu nahým býti luh a v ·pospas horoucím paprskum zare
[sluneční. ,
25 Tehdy duch jej vyda!i se pudil v zemi
Epódos 2.
Istrii.· kde Latónina koně pudící dceř 9 ·
. uvíta'la přišlého z Arkadských ·hor a křivola~ých úpadů v,
kdyžjemu rozkaze!ll Eurystheovým velela vule otcova

~latorohou lapiti rychl~u lani, již kdy~i 'l1áygeú,to
30 ze

vděčn 0 st( posvětila Or~hósii.

Strofa 3.
Za_ ní se žená, i v onu zemi přišel mrazivým za Boreou.
Tam krásnému stromoví, stanuv, divil se,_
_
a _líbezná touha ho jala, kolem mety_ objet.é. dvanáctekrát
koňské drá~y je štípiti. - r dnes on přišel milostiv s bohonvnými
35 ku slavnosti, se sy~ý tenkopasé Lédy.
_[blíženci
.,

Antistrofá 3.

Těmhle on, na Olymp vzatý, svěřil správu zápasů podivuhodných,
kde závodí mužná ctnosť a dostihy
vůz unášející. I. nezapru, že Théi·ón a. Emmenidé
-- se proslavili z vůle Tyndarovcu lepojízdných1 -že nejvíce z lidí všech
40 stolem hostinným jich štědře uctívají, .

Epódos

hry olympijské, jednou již je slavil a usta'uovil, že opětovati se mají
každého pátého roku. Tu znamenal, že prostoru záp!1sů nedostává se
stínu.
9 Artemis.
10 'l'áygeté, dcera Atlantova, jedna z Plejad, byla od Artemidy proměněna
. v laň,. aby unikla nástrahám Diovým. Osvobozena byvši z podoby té,
posvětila bohyni Arter:p:idě laň zlatorohou, davší jí na krk zlatý opasek
s nápisem: Táygetá posvětUa Ademidě. Tuto laň. Héraklés z rozkaz CI
Eurysth~ova lapil a jemu odevzdal. - .Orthósia ·= Artemis.
11 Tímže podobenstvím Pind;:tt' počal vít.· zp. ol. I.
12 'Herkulovy. sloupy byly Řekům konec a kraj světa dle přísloví: Za.
Kadix už cesta nevede. - Slovy následujícími Pindat· Théróna jemn~
.k rozvaze a .k moudrosti napomíná.
·

Vítězný zpěv

Agésiovi Syralcússlcému zvítězivšírnu povozem. 1_.

a.

zbožnou myslí bohoslužby šetříce nebeiHanů
. .Test-li voda nejvjrbornější a zlato nejvzácněji§J z pokladů :11
Thérón ted', k vrcholu ctností proniknuv, daleko slyne po světě,
z domova ke sloupťun Héraklov.ým. 12 Záze moudrým i nemoudrým vše
45 nep'í·ístupno. Nejdu dále; šílen byl bych. .

1 Básen tato, jako vít,ěz.ný zpěv olympijský II., slaví vítězství 'l'hérónovo

z I'. tJ-76. a byla zpiVana ve chrámě Dioskúrťt v Aluágantě o theo:+eniích, svátku jim zasvěceném. Dioskúroyé, Kastór a Polydeukés, sy-.
nové 'ťyndareovi s Lédou, brat'í·i Heleny a Klýta,jínnéstry, jsou ochrancové pohostinství; oni založili slavnosť ťheoxenií, p'í·i níž bohové všichni,
hóstěni byli ve chrámě jejich. Slavnosť tu snad Emmenovci do Akra1 gantu př!nesli. -- Dobyv zmíněného vítěz~tví, Thérón dobytý základ,
vě~1_,ec olivový, obětoval Dioskúrům o slavnosti jim posvěcené; byliť
om. vedle Héraklea starostové her olympijských a pon1ohli mu 1.: vítězství.
Velebí te<;ly b:'t,seň Dioskúry, jimž Thérón za vítězství_ díky '
povinen jest, a Héraldea, kt~,rý štípil v Olympii posvátp.ý strom olivový,
z něhož brány ratolesti na věnce vítězův, Báseň tato, bohům díky
vzdávajíd, byla zpívána asi p'í·eď slavnostní hpstinóu, pro niž složen
vít. zp. ol. II.
•
"' . . .
.
2 Věr~ce, jimiž vítěz i účastníci slavnosti ozdobeni jsou, p'í·ivoznjí básní-'
kov1 na mysl pověsť o šíípení stromu olivového v Olympii Héraldeem.
3 Smysl jest: bohu, jenž vítězství propůjčil, slušno díll:y vzdáti.
4 Ajnésidámův syn jest Thérón.
.
.
. ·
. 5 Qxylos, jen~ s dórsl~ými Hérakle9vci do Pelopynéšíic vtrhl, usadil se
s Ajto_lany svými v Elidě. · Proto Elejští slují, Ajtolany., Z nich voleni
bývali soudcové zápasů, kteřj dle starodávných . stanov Hérakleových,
zakladatele zápasů, rozhodovali, kdo je.st vítězem.
6 Amfitryónův syn s Alkménou byl Hér11klés.
-7 Hyperborejský nát·od jsou Seve1·ané, za Boreou, větrem severním, bydlící n(Skde na Dunaj i t.. j. Istm; Klaněli prý se zvláště Apollónovi a
Artemidě, t. j. shmci a měsíc.i;
_
v
•
.
.
8 :Ména, bohyně luny Seléné. Uplněk býval u Reků' pro střed měsíce;
Y tu dobu připadaly h1•y olympijské. _Smysl jest: !J:éraldés již ~alo,žil

olympijský Vl.

OBSAH:. Chvalozpěv na muže
počátku zvláště stkvělého (v. 1-7.).
neméně než uměním věšteckým (v.
slavný. Původ svůj má od nymfy

tak znamenit.ého, jako 4,gésiás, žádá
Agésiás vyniká udatností vojenskou
8-21.). I rocl jeho jest nad jiué
Pitany, jež s Posejdónern zplodila
Euadnu ..· Euadné vychována u Ajpýta ,v Arkadii, ]ulež si ji z~miloval
Apollón. Plodem lásky té byl hoch Iamos, jemuž Apollón udělil dar
věštby a kněžské důstojenství. (v. 22-70). Ctnosti Agésiovy jsotl. příčinou
jeho stkvělých úspěehú, nemériě přízeň bohlt, . kteří jemu se odměňují zá ·
zbožnost jeho předkův. (v. 71-81.). I já jsem po městě roclném příbuzný
Agésiův. Tím ochotněJi všechno umění své vynaložím, abych důstojně
oslavil jeho vlast a slavného vladaře jejího, Hieróna, jehož přízeň a lásku
mu vyprošuji: (v. 82-100.). Kéž popřeje bi'l11 Agésiovi na všem zdaru, ·
zvláště návratu šťastného, !1 kéž i mojim zpěvům požehná! (v. 100-105;).
Strófa 1.
Na· sloupech zlatých postavivše přísiněk nádhemjr
komnaty, podivuhodnou budovu
sroubíme 2 • P!·islušíť počatému dílu
.
dáti velestkvoucí tvá!·. Kdo by vítězem v Olympii byl,
5 a správcem v Píse věštebné svatyně Diovy
a spolustavěl slavné Symkúsy, které by unikl chvále
takový muž, kde by s,. libou písní nezávistných občam'í se potkal? .
Antistrofa 1.
Ať

proto ví, že šťastnou nohou béře se šlépějí tou, 3 .
Sóstratův syn. Neboť. sláVa bez nebezpečí
10 ve vojšťě, jakož í na korábech dutých
nemá cti. Však pamatuje lid, co kdo .provedl luásně.
Agésio, tobě náleží chvála, již po právu _
kdys Adrástos byl hlasně vypověděl nad věštcem Ojkleovicem
Amfiaréem\ kdy se spřežením bělostným jej pohltila země.
Epódos 1.
15 Když potom sedmero mrtvol na hranicích spáleno, T::J,laúv syn
tato slova. před Thébami promluvil:. "Postrádám jasného světla vojska
··
'
[svého,

17
hrdiny věštbou znamenitélío, jako. v boji oštěpem.
Touže slávou Syrakúsan stkví se, té hostiny kráL 5
Jakkoli hádky jsa vzdálen, v nelásce maje i svár,
20 p!·ece bych. přísahou velkou tohle mu dosvědčil rád
· nel~lanině. · lHedohlasé za ptavdu. mně dají lHúSy. ·

"'{,.

-

l

praotce svého, i božsl{ého Délu lučištníka ochrance,
60 žádaje své hlavě hodnOsť pastý!·e národu,
pod nebem nočním. Ttt otcův _ozval se neklamný hlasr
zkoušeje syna, i pravil: "Povstaň, mé dítě, •a pojď
.
se mnou tam do spolli)čné vlasti všechněch 18 za mým hlasem."
'

Strofa 2.

i

7

'

Strofa 4.
I došli k vysoké a srázné Kronia ku skalině,
61? kdežto mu udělil dvojí proroctvá dar,
jednak, by rozumně! hlasúm jeho božským.
.
prostým lží, pak, až by p!·išel bojovník odvahy plný,
vnuk Alkájovic 19, vznešený hrdina Héraldés,
.
a otci velenavštívenou slavnosť a závodů stanovy zřídil,
70 •na vrchu Díova oběti~ tě věštírnu mu ·vztýčiť kázal.

Aj Fintiser,, již mezky křepké zapřahej do povozu
rychle, af po cestě hladké ujíždí vuz,
bychom i ku rodu hrdin našich došli.
- 2/$ Oniť jistě touto· cestou nad jiné potahy lépe
v před jíti znají, věnct''t si dobyvše vítězných
teď v Olympii. Tudiž hymnu bránu slušno jím odevříť chutě. 7
Pitany 8 při toku· Eurótově ještě dnes chci dojíti té chvíle;
Antistrofa 2.
Jez Kronovci, prý, Posejdónu milostně zasnoubená
30 Euadnu violkovlasou 9 porodila. .
·
Kryla však v panenských ňadrech boleflť tajnou;
·.a když p!·išel její čas, tu vyslaným kázala služkám,
b.y dítě daly vychovat dědici Ejlatat 0,
jenž vládl Arkaďanům ve Fajsáně, 11 na řece Alfet~ bydle. ,
35 Dospěvši, zkusila tamo sladkých plodů prvé lásky s Apollonem ..

Antistrofa 4.
A odtud po Hellénstvu slyne daleko Íamuv rod, .
hojností požehnán .. _:_ Ten, kdo v úctě má ctnosť,
po stkvělé dráze se béře. O tom svěd.čí
.
.
každý"jejich čin. Leč hrozí hanebná od jiných závisť
75 těm, které druhdy, dvanáctým oběhenl. vítězn~
.
,
v p!·ed první vyniknu vší, Charis. vábná skropila. spamlou krasou.
.J est~li;' Agésio, v pravdě potomci tvé matky na Kýllénském 20

Epódos 2.

Ajpyta nebylo tajno všecker: čas, že od bohav_poč~l~ ylod;
nýbrž nevýslovnou v mysh zlobu on potlamv us1hm snaznym, do
odešel í·ady u boha hledat v nevolí té náramné.
[Pýthón~ 12
Zatíi:n ona odloživši šarlate_m vroubený pás,
40 stříbrná vědérce vedle, ve stínu pod rokytím
·božského zrodila chlapce. A póll' jí Zlatovlasý
na pomoc Mojry 13 poslal s dobrodušnou Ejlejthýjí 14 •
Strofa 3,
Jí z luna vyšel, po bolestech útěcha, Íamos hoch
na světlo náhle. .T ej matka zarmoucená
45 nechala na zemi; leč dvé jiskrookých
hadu dopuštěním božím kojilo chlapečka šťavou
·včel pře:výbornou pečlivě. 15 Když se pak vrátil král
a přijel o(L\ Pýthó1;a skalnatého, tázal se ~rde ko.ho v domě
po chlapci· zrozenem Euadnou; neb z otce, prav1l, Fojba pošel

.
·uctívali zbožně, Herma, jenž závody vládne a cenami zápast"t;
80 lidnaté Arkadii jsa přízni v: on tě, synu Sóstratuv,
· ..
s otcem hromovníkem stvořil všechen tvůj radostný zdar .
Myšlenka nová mi ostří jazyk, jak zvonivý brus,
ochotriou duši mou vábíc ku zpěvum libodechým. ·
Pramáti má, kvetoucí to Metópa, fe .Stymfalankou,
často

Strofa

s:

85 a maÚwu koněkrotné Théby , jejížto líbezný zdroj
piji a bojovný111 muŽl"tm upletárri
.
..
věnce svých písní. -:- Aj povzbucT druhu- SVOJI~h,
Ajnejo 2 ~, hy před11~ ~él'y P~ne.nské oslavu pěh,
.. Jt;llZnáh pak, zda-h ~~me ,um~h ~~ra;du
· ; .
.. .
,
90 té staré nadávce "BoJ otskych vepru. cm N eboť J Sl hlasatel věr~yJ
·. tajemník krásně česaných lVIús a sladký pohár hlaholicích zpevu.
21

\.
1

Antistrofa 3.
50 a, věštcem buda smrtelníkům, vynílme nad lidi on
d~leko, aniž kdy jeho vyhyne rod.
Takto on hlásal. I přisáhali oni:
"N ezřeli jsme, nezaslechli ničeho.'( Hoch pak už pěť dní
,
_
žil v hustém křoví ukryt a v ·neschůdném rákosí
· 55 an odlesk červených a zlatých fijaL kanul m-tl:·po...j;ěle útlém. . ·
Proto i roznesla .matka, že má slouti tímto jménem·· nesmrtelným 16
Epódos

Epódos 4.

újezdě osedlí bohův hlasatele, modlením, žertvami též

3,

po všechen čas. Ale když mu zlatovínká pod111a zralosti plod ·
milá Hébé 17 sestoupiv on do prostřed Alfea1 zavolal PoseJdónovu moc1

· Antistrofa 5.
Af pomníš také Syrakús, ať pomníš i Ortygie 24,
jíž Hierón vládna žezlem nezka~e~ý~n v, . ·
s r'ozumnou rozvahou, ~nachonohef2a setr1
r >
95 Démétry a dcery její, s bělostným sp1·ežením 26, svátku
i ajtnajského Peruna: ZnaJí:ho lahodní .
. , v•v ,
lyr zvukové j písně. Kéž mu· blaha nezhoH. čas ove pnstl!
> S milostí raději blahovolnou nechať vítá Agésidv pruvod, ,.
.,.,

Epódos {í.

z domova k domovu od Stymfálských hi~adeb slavně s6, bermťéí,
2

,.

19

18
.100 od matky niěst Árkadie bravnaté.

Dobře ~jest za noci bouřné kot"
vice dvě
spustiti z rýchlé lodice na dno.'2 7 - Zde i onde kéž- mu bůh
milostivý dá,ti ráčí slávu a kýžený zdar.
Vlada'Í'i velkého moře, příznivé plavby mu preJ,_
105 úhony prázdné, ty choť jsi Amfitríty, éo má
· ··
přeslici zlatou. Můj pak zpěv množ květem tttěšeným.

vítězství přítele svého, Syrakúsakria ,Agpsied, "
syna Sóstratova, potpmka starého rodu věštců Iamovců, teí;I puvo o
svůj odvozovali od Iama, syna Apollón?va a Euad.~y. R?d.. Iam}I':'C~
rozšířen byl po mnohých krajinách řeckych v Arkadn, Lakonu, v El;de
v Messénii, zabývaje se všude· věštectvhp., jéh~ž se .I? u od Apoll~na
dostalo. V Olympii při oltáí·i Diovu Iamovm věstd_t z obetovanych
žertev, majíce ten ú'í'ad dědičný.· Původní vlastí Agés10v~u ·byl S~ym
fálos v Arkádii, odkud jeden ze pl'edkův jeho s Arch10u, Kormťa
nem, do Sicílie sevystěhovav, založení Syrakús účasten byl. _OdS~y_m
fálu též Pindar odvozuje pNbuzenství s Ag~siou. Tam slav:l ~'g~sta~
11ejprve své vítězství v ol.·]S. (r. př. 'i69-4~D), a k~. slavn?sh t~ basen
p'í'ítomná je složena. Ze Stymfálu chystal VJezd svuJ do Symkus, l~d.~
hlavní oslava vítěze očekávala. Báseň složena byla v Thébá,ch, odkud JI
Ajnejas, Agésiuv pl:-íbuzný přinesl do Stymfálu, aby ~e sborem)i,pacvi?iL
2- Složení básně své Pindar p'l'irovnává stavbě paláce, vstup JeJI zlatym
~loupům pl'eddomí.
"'
,· ~
3 Recký· text praví podle porekadla: ať VI, ze v tomto strevwt ma no~u
. svou t. j. že. tento střevíc hodí se noze jeho t. j. že výrok ten o nem
platí.. Byltě Agésias. 1. vítězem olympijsl~ym 1
knězem a věštcem,
3. skrze pí·edka svého spoluzakladatelem Syrakus.
.. .
,.
·4 Amfiaraós král argejský ·a věštec, p1·i výpravě sedmera proti The_bám
všetn kro~ě Adrásta vrchního velitele, pi·edpověděl, že zahynou. Pod
ním pak otevřela s~ země, a poh~tivši ho . živéh? i. s ko~mi, op.~t se
zaví·ela, tak, že Adrástos mrtvoly Jeho mezt padlymi nenaseL Adrastos
byl Talaův syn a tchán Poly!lej Lnl.v, . jenž od bratra svého Eteoklea,
s nímž ve vládě stí·ídati se měl, z Théb vypuzen byl.
5 Hostiny králem sluje Agéšias, P~?to~e ho~ti;nr tú v~st~·ojil,_ ?'lev:árov_eň
jeJ···ím oslavence.m byl. On poslouz1l Syraku.sam a.Hiero. nov1 1 vestJckym
.
i vojenským uměním.
; .
·,
v• -.
o
6 Fintis byl vozataj Agésiův: Při závodech prý Ages.1as sa~ nd1 · ::?-z;~
•(Přecházeje ku stati básně,-t. j. k velebet1~ rodu A,?.é.stOva, _Pm~ar uztva
obrazně vítězného vozu a spřeženít chtěJe naznamtl básntcky l~t. myšlenek, jenž jindy vozem :Mús nebo. jízdou. Pégasovo,u se, n~zn~c.uJ~· _- ·
8 Bohatýrka Pitana, dcera Eul:ótova a nymfa osaqy lakonsk~ tehoz Jmen~,
byla prail).atkou rodu Iarp.ovců:. Od ní a od PoseJdona pochazela Euadne,
od Eua;dny a Apollóna Iamos.
.
.
,
. ·
.
9 Jméno Iamos odvozuje Pindar níže ve v. 55 a n, od I·eckého t. on= fiJalk:,
načéž naráží se zde p'L'ívlastkem vio lkovlas·é o matce Jeho Eu~<;ll;le•
·· '10 Dědic Ejlatů:v jest Ajpytos, Ejlatův s.yn, král Arkadskt· ·
'
; li FaJsána město v jižní Arkadii na horním Alfť\u.
·
i2 Pýthó nebo Pýthón je stár'é jmép.o krajiny pod- horou Parnásem ve
Fól~idě~ kde' l~~ely Del!;y !1· věští,rna Ap?~ló~?~a.
, v
v
_
· .• 13 MoJry ,__ Suqwky; maJlť 1 ,ony~ ukol svuJ · pn parozet;~ ,cloveka.
··-~
·14 Ejlejthýja -,-- bohyně ochranná žen ku P.orodu praCUJICICh. _
1 Básní touto slaví Pindar

v

v

?·

·J

,

•

,

15 že-hadi Í-ama medem živili, thn náznačeno jest. bud·oucí jeho umění,
věštecké .. Hadi; přebývající v temnotách zemských, pokládáni jsou za
potomstvo 'Gáje, _jež u Ajschyla (Eum. v. 2.) slove prvověštkyní. Proto
had posud jest symbolein všeho tajného vědění.
16 Viz pozn. 9.
17 Smysl jest: když mladík dospěl a v muže dozrál.
18 Společná všech vlasť jest Olympia, hle4ě ku pozdější slávě její a k návalu hostí se všech světa stran ku hrám olympijským.
19 Amfitryón, otec Hérakleí'tv, byl Alkájův syn.
20 Kylléné, pohoří arkadské, Hermovi svaté.
21 Thébé, nymfa rodného města Pindarova, byla dcerou bojótského pt;oudu
Asópu a arkadské řeky Metópy, dcery Ladóna, proudtt adctpskéln.
Phbuzepství Pindarovo s Agésiou zaklá'.lá -se tedy na torn1 že Agé3ias
rodem Iamovců pocházel ze Stymfálu, města admdského, Pindar pak
z Théb rodilý Admctanem slotiti může potud, že nymfa Thébé byla
dcerou arkadské řeky Metópy, jež opět byla: dcet·ou arkadského prou,
du Ladóna.
·
·
22 Ainejas, vůdce sboru, jenž báseň od Pindará slož0nou se sborem pěvců
nacvičiti měl.

23 Ta:k pořekadlo posměšně nazývalo staré Bojóťaný pro nevzdělanost
jejich.
.
•
·
24 Ortygie jest jméno ostrova na východním pobřeží sicilském, jenž spojen
· jsa se Syrakúsami, činil čásť města se l1l'aclem a s palácem královským.
25 Nachonohou slove Détl}etét· dle Prellera (Griech. :Mythol. L p. 47:).)
,,jakoby přirudlá luása žitrí.)rch polí byla lmneni roucha jejího.''
. •
26 Bělostné spi·ežetiÍ Persefonino ukazuje k tomu, že ona jest dcerou
SV;ětla. (Preller l. c. p. 485.)
27 Smysl jest: Dvojí vlasť, dvojí domov míti v nebezpečí boul'livých dob
dobře jest. ·Bohužel Agésiovi dvojí vlasť nepomohla; neboťť o tři Jeta
později jakožto přívrženec Hieróm'ťv ustmcen byl od svých závis~ivých
spoluobčanů, na něž naráží se ve v. 74.
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