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1. Úvod
Antická kultura je základem kultury současné. A to jak v Evropě, tak ve světě. Proplétá
se našimi dějinami, až do dnešní doby. Celé starověké období mě fascinovalo již od
okamžiku, kdy jsem poprvé otevřela Petiškovy Staré řecké báje a pověsti. Zajímám se
zejména o řeckou mytologii, ale i další aspekty tohoto období jako umění, historie,
vzájemné vztahy mezi kulturami atd. Tato práce vychází z tohoto dlouholetého studia a
shrnuje nasbírané znalosti ve formě komparace se současným pohledem na mytologii.
Touto prací chci zjistit, jak se antická mytologie a kultura objevuje v dnešní literatuře,
případně filmu, divadle a kultuře obecně. Jako beletristické demonstrativní dílo jsem si
vybrala první část pětidílné řady o Percy Jacksonovi, plus okrajově i navazující série o
hrdinech Olympu. Tato série byla dovršena v roce 2015, je vskutku současná.
Dnešní doba na antiku nenavazuje tolik, jako tomu bylo v jiných obdobích. Stále ovšem
používáme například antické principy dramatu a výstavby příběhu. Považuje se za
základní vzdělání, alespoň částečná znalost řeckých mýtů. Téměř každý ví, kdo byla
třeba Medúza a jakou měla moc, i když třeba již nezná celý její osud. Na antický styl
můžeme stále narazit třeba v módě, například na plesové či svatební šaty, včetně účesů.
V architektuře můžeme nalézt kopie řeckých a římských chrámů a staveb, ačkoliv se to
zdá spíše jako kýč nežli klasika. I přes dnešní úpadek, nebo spíše ne tak výrazný vliv na
dnešní dobu, se antická mytologie stále objevuje a je významnou součástí nejen
evropské ale i světové kultury.

1.1 Význam antiky pro kulturu
Díky mnichům a jejich opisům se nám zachovalo mnoho z antického písemnictví.
Máme tak dochované základy k dějepisectví, filosofii, umění, lékařství, astronomii a
dalším vědám. Vždy se k ní vracíme, ať už v renesanci, baroku či klasicismu. Odkazuje
na ní divadlo, výtvarné umění, architektura, sochařství i literatura. Neustálé návraty
k principům antiky sami o sobě naznačují, jak významný základ to je. Antická kultura
nás tak prakticky neustále obklopuje. Díky velkému množství dochovaných památek
mělo pozdější umění z čeho čerpat. V centru Prahy nemůžete ujít tři kroky, aniž byste
nenarazili na odkaz starověkého umění.
Významnou součástí antické kultury je řecká mytologie. Její náměty jsou vyobrazovány
od starověku do dnes a to jak ve výtvarném umění, tak i v literatuře a dramatu. Zmínky
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o bozích můžeme nalézt i v jiných žánrech než jsou básně, dramata a próza, např.
v cestopisných a historiografických spisech.
Hlavní zdroje mytologie jsou eposy Ílias a Odysseia, připisované řeckému básníkovi
zvanému Homér. Osoba Homéra je poněkud komplikovaná. Existuje řada teorií,
například že jde o skupinu básníků, vzhledem k tomu, že styl epických básní není
konzistentní. Ílias a Odysseia stojí na počátku evropské literatury vůbec. Dlouhou dobu
byly skladby přenášeny pouze ústně až do jejich zapsání v druhé polovině 8. století př.
n. l., čímž se přestaly vyvíjet a dostaly fixní podobu.
Na Homérské eposy navazuje dílo Hésioda, který sepsal dílo O původu bohů
(Theogónia). „Pokusil se tímto dílem dát řád řeckým bohům a spojit tak četné představy
o bozích, které kolovaly mezi lidem.“1 Theogónia se tak stala v podstatě učebnicí
řeckého náboženství. Řekové navázali na minojskou a mykénskou tradici. Jejich víra se
snažila vysvětlit přírodní jevy, tak, aby pro ně byly pochopitelné. Je založená na
uctívání přírody a přírodních jevů. Dále se zabývá otázkou vzniku světa a člověka,
otázkou smrti a posmrtného života. Mytologické příběhy se snaží odpovědět na tyto
otázky. Hlavním námětem mýtů je jednání bohů a hrdinů.

1.2 Stvoření světa, vznik bohů a lidí
Existuje zde několik generací bohů. Prvním vládcem byl Úranos zrozený ze Země
(Gáia), Úranos ovládl svět a proto se s ním Gáia spojila v manželství. „S Gáiou pak
stvořil druhou generaci bohů, dvanáct Titánů: šest mužských bytostí (Ókeanos, Kronos,
Koios, Kríos, Íapetos a Hyperión) a šest ženských (Rheia, Theia, Mnémosyné, Foibé,
Themis a Téthys).“2 Úranos své děti neměl v lásce. Zejména obry Hekatoncheiry
(doslova Storucí) nenáviděl pro jejich zpupnost a ošklivost. Uvrhl je proto do nitra
země, což rozhněvalo Gáiu, která se pak snažila své potomky Titány přemluvit, aby
svrhly Úrana. K tomu se nakonec odhodlal nejmladší z nich - Kronos. Ten mu uřízl
mužství a zbavil ho moci. Z krve, která dopadla na zem, Gáia stvořila obry Giganty a
dle některých pověstí i bohyně pomsty Erýnye. „Posledním Úranovým potomkem byla
pak bohyně lásky Afrodíta, zrozená z mořské pěny u pobřeží Kypru; podle jiných bájí
byla však dcerou nejvyššího boha Dia a bohyně Dióny.“3
1

SASKA 1938, 4-5

2

ZAMAROVSKÝ 2005, 424 a 433

3

ZAMAROVSKÝ 1965, 327-328
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Jiné verze však tvrdí, že svět byl stvořen bohyní Eurynomé, bohyní všech věcí.
„Nenašla pro nohy pevnou oporu, oddělila od oblohy moře a tančila na jeho vlnách.“4
Při tanci se s ní spojil veliký had Ofión, kterého bohyně vytvořila ze severního větru –
Borea. Severní vítr oplodňuje, a proto počala i Eurynomé. „Vzala na sebe podobu
holubice, seděla na vlnách a v příslušné době vyseděla vejce všehomíra.“5 Z vejce se
pak vyhrnuly všechny věci, které existují.
Eurynomé a Ofión se usadili na Olympu. Ofión si ovšem bohyni rozhněval, když tvrdil,
že svět je jeho dílem, ta mu za to vyrazila zuby a zahnala ho do podzemních děr. Tento
mýtus je předhelénský a dochoval se ve velmi malých zlomcích, zejména v díle
Apollónia Rhódského.
Poté bohyně stvořila sedm hvězdných mocností, kterým přidělila Titána a Titánku.
Prvním člověkem byl Pelasgos, podle kterého se nazývá tento mýtus pelasgickým.
Máme ještě homérský (varianta Pelasgického ale místo Euronymé a Ofióna je zde
Thétys a Okeános), orfický (ovlivněn učením o lásce), olympský (zrod z Gaii) a dva
mýty filozofické (paralely s biblickým stvořením).

1.3 Antika a Bible
Vliv antické mytologie se objevuje v druhém pilíři evropské kultury – Bibli. Hned na
počátku Bible, kdy Eva podá Adamovi jablko, je reflexe Paridova soudu, kdy Paris
podává jablko bohyni Afrodíté jako nekrásnější bohyni. Tento příběh ovlivnil i vlastní
evropský překlad Bible. Soudí se, že ovoce, které Eva podala Adamovi, nebylo jablko,
ale jiný plod. Antický vliv byl natolik silný, že dodnes se používá jablko jako onen plod
a počátek utrpení lidstva. Také v Bibli najdeme téma povodně, která stejně jako
v Řecku byla seslána vyšší mocí (Hospodin, Zeus) na zem, jako prostředek vyhlazení
zkaženého lidstva. Povodeň přežijí jen vyvolení bohabojní lidé, ze kterých vzejde nový
národ. V řecké verzi je vše více barvité, například popisy muk topící se zvěře i lidí.
Také mě překvapilo, že Andromeda, kterou zachránil Perseus před mořskou obludou, a
její rodina jsou Filištínci. „Tento mýtus tvořil i součást hebrejské mytologie: Izaiáš se
zmiňuje, že Jehova (Marduk) rozsekal Rahab mečem na kusy (Izaiáš LI 9); a podle Joba
X 13 A XXVI 12 Rahab bylo moře. V témž výjevu je ošperkovaná a nahá Andromeda,

4

GRAVES I. díl 1982, 23

5

GRAVES I. díl 1982, 23

9

vstoje přikovaná ke skále.“6 Ovšem je tam přikovaná Mardukem, na ochranu před
neřádstvem, protože ona je pro něj „vládkyně mužů“ a svůdnice. Andromeda je zde
totožná s Ištar nebo s mořskou bohyní Astarté, která měla seslat potopu v babylonském
Eposu o stvoření.

1.4 Rozdíly zdrojové literatury
Antické mýty vychází z řady pramenů. Příběhy se od sebe liší zdroj od zdroje. Rick
Riordan čerpá z různých zdrojů a vybírá si příběh, který se mu hodí nebo líbí nejvíce.
V Čechách známe zejména mýty podle Petiškových Starých řeckých bájí a pověstí, dále
pak Zamarovského knihy a pak teprve Homéra. Se znalostí jiných zdrojů se obecně u
veřejnosti nesetkávám. Mě nejvíce překvapily další verze příběhu Ariadny. Riordan si
vybral verzi, kde byla Ariadna ponechána napospas na Naxu Théseem. V Petiškovi tam
však ona sama dobrovolně zůstane, protože si jí vyvolil bůh Dionýsos. Riordanovi se
ovšem více hodila verze Ariadny opuštěné hrdinou, protože to Dionýsovi dává silný
motiv k nenávisti vůči všem polobohům.
Kréťané odmítají existenci Mínotaura. Labyrinthos bylo jen vězení pro zajatce, které
pak používali k pohřebním hrám nebo jako otroky či oběti. Tauros měl být Mínoův
šampion a vojevůdce. „Zklamal i Mínóovu důvěru, protože se o něm povídalo, že má
s Pásifaé (Mínova manželka) cizoložný poměr a Daidalos jim pomáhá.“7 Uvítal tak
Théseovu nabídku, že bude s Taurem zápasit a za odměnu mu pak dal Ariadnu za
manželku. Podle této verze ji tedy neukradl. Zanechání Ariadny na Naxu nekomentují.
Dále existují varianty, že Dionýsos vyděsil schválně Thésea a ten na Ariadnu zapomněl.
Nebo mu pohrozil, že chce Ariadnu pro sebe. Některé verze říkají, že za tím stál Zeus.

1.5 Autor
Autorem knih, o kterých chci mluvit, je Rick Riordan, který napsal řadu bestsellerů.
Mimo série o Percym (Percy Jackson a Olympané), napsal její pokračování Hrdinové
Olympu, knihu o severské (Magnus Chase and the Gods of Asgard) a egyptské (Kane
Chronicles) mytologii a mysteriózní romány. Původním povoláním byl učitelem na
druhém stupni základní školy (middle school). Během své učitelské kariéry psal
6

GRAVES I. díl 1982, 254

7

GRAVES I. díl 1982, 355
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mysteriózní romány pro dospělé o Tress Navarre, za které získal řadu ocenění. Série o
Percym byla původně určena jako pohádka před spaním pro jeho syna.
Rick Riordan se narodil 1964 v Texasu. Mezi své oblíbené knihy, které ovlivnily jeho
psaní, uvádí Pána Prstenů a knihy, které se věnují řecké a severské mytologii.
Pracoval tři roky na letním táboře jako hudební ředitel a zde se inspiroval táborem pro
polobohy v knize. Poté pracoval jako učitel na plný úvazek. Každý rok vyučoval
mytologii. Měl specializovanou třídu dětí s ADD (porucha pozornosti), hyperaktivitou,
dyslexií a jinými poruchami učení. I pro tyto děti vymyslel Percyho, který má obdobné
potíže. Série tak působila jako studijní materiál mytologie a zároveň jako psychologická
pomůcka pro děti s poruchou učení.

2. Dílo
Kniha Zloděj Blesku je první částí ze série Percy Jackson a Olympané. Celý děj je
vázaný na příběhy antických hrdinů a v páté knize vyvrcholí parafrází na Trojskou
válku. Každá kniha je volně inspirována řeckým hrdinou. První je nejvíce vázána na
Persea, druhá na Odyssea, třetí na Hérakla, čtvrtá na Thésea a pátá na Achillea.

2.1 Svět
Příběh Percyho se odehrává v současnosti v našem světě. Rick Riordan velmi efektivně
vymyslel, jak je možné, že řečtí bohové a mytologická stvoření se objevují v dnešním
světě. Nepoužívá alternativní svět. Místo toho antický svět a náš koexistují, ale jsou
odděleny mlhou (v originále Myst – mystická mlha). Mlha kryje vše, co je mystické
před zraky smrtelníků. Případně změní to, co vidíme v něco jiného. Například souboj
s meči se zdá jako vzájemné vyhrožování si zbraněmi, případně Kyklopy vidíme jen
jako velké lidi s normálním párem očí.
Nelidská stvoření, která byla zabita v antických bájích, jak je známe, se po čase
v podsvětí znovu rodí do našeho světa. Takto je například naživu bájný kentaur
Cheirón. Ten zemřel nešťastnou náhodou, když ho zranil jeden z Héraklových
otrávených šípů. I když tradičně jeho smrt má více verzí. Učitel bohů i hrdinů se vrací a
sídlí v Táboře, aby vycvičil mladé hrdiny.
Rick Riordan umístil Olymp – město bohů nad Empire State Building v New Yorku.
Vysvětlením pro tento fakt je, že Olymp se stěhuje nad centrum moci ve světě.
Dokud bylo nejmocnější Řecko, byl Olymp v Řecku, poté se přestěhoval nad Řím.
11

Následně autor poněkud mlží, ale naznačuje, že se objevil v Anglii či v Německu. Nyní
jsou nejmocnější Spojené státy americké, takže se bohové přestěhovali do New Yorku.
S každým stěhováním se i lehce mění osobnost bohů. Bohové jsou tak trochu
amerikanizovaní. Jejich sféra vlivu se také adaptuje novému prostředí a době. Například
Hermes jako posel bohů se stará i o poštu smrtelníků a údajně vymyslel internet. Jeho
hůl s hady – Kaduceus - se proměňuje v mobilní telefon. A spravuje olympskou
televizní stanici.
Hrdiny z bájí nepotkáme, byli to smrtelníci, takže nemohou opustit Hádes, pokud se
nerozhodnou pro reinkarnaci nebo Elysium. Jediný hrdina, který se v sériích objeví je
Hérakles, jako strážce Gibraltaru a Héraklových sloupů. Ovšem to je jen díky tomu, že
ho jeho otec povýšil mezi bohy po jeho smrti. Například podle Diodóra Sicilského však
Hérakles byl nesmrtelný již od útlého dětství, kdy Athéna oklamala Héru, která dala
maličkému dítěti napít ze svého prsu. „Héra ho bezmyšlenkovitě vzala a obnažila prs,
z něhož Hérakles zatáhl takovou silou, že ho samou bolestí odhodila, pramínek mléka
vytryskl přes celou oblohu a proměnil se v mléčnou dráhu.“8 Čímž pro něj byla
zajištěna i ochrana, před hněvem žárlivé bohyně. Hérakles také znamená Héřina sláva,
jméno které Zeus vybral na usmíření své manželky. Bohužel mu to moc nepomohlo.
Héra způsobila hrdinovi nejedno trápení. Po jeho smrti ho ale adoptovala. „Od té doby
považovala Héra Hérakla za svého syna a měla ho nejraději ze všech hned po Diovi.“9

2.3 Hlavní hrdina
Hlavním hrdinou série je Percy Jackson. Dvanáctiletý chlapec, jehož prostřednictvím se
seznamujeme s antickým světem a mytologií. Jeho osud sledujeme až do jeho
osmnáctin. Je polobůh neboli hrdina. Narodil se smrtelnici Sally Jackson, do které se
kdysi zamiloval bůh moří Poseidon. Jejich vztah byl komplikovaný přísahou tří
hlavních bohů – Poseidona, Háda a Dia, o které budu mluvit později. Tato přísaha mu
neumožňovala zůstat se Sally a Percym. Percy tak vyrůstá bez otce, pouze s otčímem.
Ten o Percyho nestojí a nejraději by ho vyhnal z domu. Otčím bije Sally, která s ním
zůstává jen kvůli Percyho ochraně. Gabe Ugliano totiž tak páchne, že tento pach
překryje Percyho vůni poloboha, podle které ho mohou vyhledat a napadnout
mytologická monstra.
8

GRAVES II. 88

9

GRAVES II. 202
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Mladý hrdina je označován za problematické dítě. Musí často střídat školy, kde
nevydrží déle jak jeden rok. Percy trpí ADD a dyslexií v našem světě, jakmile ovšem
vstoupí do světa řeckých bohů, stávají se tyto poruchy jeho nejlepšími zbraněmi. Jeho
hyperaktivita ho udržuje v neustálém střehu a tak se může vyhýbat nebezpečím, které
ho obklopuje. Dyslexie je důsledek neustále snahy jeho mozku veškeré texty překládat
do staré řečtiny, proto se mu přehazují písmenka v angličtině a dělá mu problém ji číst.
Řečtinu ovšem čte bez problémů a rozumí jí, ačkoliv se jí nikdy neučil. Jedním
z charakteristických znaků ADD je, že postižený vypadá, že je neustále v jiném světě a
vidí jiné věci než jeho okolí. U Percyho má být příčinou to, že vidí mytologický svět,
plný bájných monster a postav, které normální lidé nevidí.
V okamžiku, kdy Percy zjistí, že je synem řeckého boha, musí se dát na útěk. Jeho vůně,
která láká monstra, se zesílí, když si je vědom, že není obyčejný smrtelník. Útočiště
nalezne v Táboře polobohů. Tábor je pod ochrano Dia a smrtelníci ani monstra do něj
nemohou vstoupit. Tábor funguje jako výcvikové centrum a útočiště pro všechny
polobohy. Autor se inspiroval svou zkušeností z letního tábora, kde pracoval. „Chtěl
zachovat atmosféru letního tábora.“10 Zde se setkává se svými novými přáteli a objevuje
pro něj nový svět.

2.4 Nastínění zápletky série
V této sérii hrdinové bojují proti znovu povstalým titánům v čele s Kronem, který se
snaží svrhnout olympské bohy a obnovit Zlatý věk Titánů. Podle Platóna lidé nebyli
stvořeni Prométheem nebo z hadích zubů, ale zrodila je Země/Gaia. Tito lidé patřili
k pokolení, kterému se říká zlaté. „Vládl jim Kronos a žili bez starostí a námahy, jedli
jen žaludy, divoké plody a med, který kapal ze stromů, pili ovčí a kozí mléko, nikdy
nezestárli, hodně tancovali a smáli se.“11 S každým dalším věkem jsou lidé krutější,
nešťastnější, jedí více masa, zabíjejí pro potěchu. Páté pokolení je dnešní, železné.
„Jsou to nehodní potomci čtvrtého: zvrhlí, krutí, nespravedliví, zlomyslní, chlípní,
nevděční rodičům a zrádní.“12 Věk hrdinů spadá do věku čtvrtého – bronzového.
Kronovi se podařilo znovu povstat a získat tělo. Titáni se ovšem v prvním knize zatím
nevyskytují, jen intrikují v pozadí a nikdo o nich zatím nemá tušení. Po porážce titánů
10
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v páté knize navazuje druhá série knih, kde jsou na vzestupu Giganti v čele s Gaiou,
která chce svrhnout své nehodné olympské děti a své oblíbené Giganty dostat k moci. Je
utvořena skupina sedmi hrdinů, dětí hlavních olympských bohů, aby bojovali spolu
s bohy proti Gigantům a jejich matce Gaie. Tato situace vyústí v bitvu na athénské
Akropoli, která je reflexí Gigantomachie. Hrdinové spolupracují s bohy, stejně jako
v původním mýtu spolupracovali s Héraklem a Dionýsem.

2.5 Děj Zloděje Blesku
Zloděj blesku je první kniha ze série Percy Jackson a Olympané. Kniha byla adaptována
jako film a jako grafická novela v roce 2010. Kniha vypráví o Percy Jacksonovi a jeho
objevování pro něj nového světa, kde je okamžitě falešně obviněn ze zločinu proti Diovi
a porušení dlouholetého příměří.
První etapa knihy se odehrává na školním výletě. Percy momentálně navštěvuje školu,
která se specializuje na hůře zvládnutelné děti nebo na děti se speciálními potřebami.
Během školního výletu do New Yorského muzea se po prohlídce výstavy zaměřené na
mytologii, Percy zastane svého nejlepšího kamaráda Grovera, kterého začala šikanovat
spolužačka. Percy si není jistý, co přesně se stalo, ale jeho spolužačka je náhle a velmi
nepřirozeně zmáčena vodou z blízké fontány. Dozor třídy, slečna Doddsová, si vezme
Percyho stranou, aby ho pokárala. Když jsou o samotě, slečna učitelka se promění ve
Fúrii.
„Fúrie jsou bohyně pomsty a kletby, služebnice boha podsvětí Háda a jeho manželky
Persefony.“13 Jejich řecké jméno je Erýnie. „Představovaly zosobněné výčitky
svědomí, které ještě dnes dokáží v pohanské Melanésii zabít člověka, jenž ukvapeně
nebo z nepozornosti poruší tabu.“14 I apoštol Pavel by byl umřel hlady v Damašku,
kdyby nepřišel na jeho záchranu Ananiáš (Skutky apoštolů IX 9ad.).
Erýnie jsou tři a jejich hlavním úkolem je pronásledovat zločince – lupiče, vrahy atd.
Pronásledovaly například Oresta. „Řekové si Erýnie představovali jako staré
ohyzdné ženy v černém rouchu a s rudým pásem; oči měly podlité krví, místo prstů
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drápy, místo vlasů zmije.“15 Později se dozvíme, že Fúrie, která zaútočila na
Percyho, se jmenuje Allektó, která je nejnesmiřitelější ze tří sester.
Percy je před Allektó zachráněn svým učitelem na latinu panem Brunnerem, jenž je
upoutaný na invalidní vozík a který mu v kritickém okamžiku hodí pero, které se po
sundání víčka změní v meč. Percy v sebeobraně zabije Fúrii.
Nikdo si následně ovšem incident nepamatuje, včetně existence slečny Doddsové.
Všichni ve škole jsou přesvědčeny, že jejich učitelkou je od počátku roku slečna
Kerrová, kterou Percy do té doby nikdy neviděl. Percy je zmatený a domnívá se, že si
vše představoval. Ke konci roku však zaslechne Grovera a pana Brunnera, jak se baví o
něm a o paní Dodssové, což ho zmate ještě více.
Na konci školního roku se Percy vrací domů do New Yorku. Cestou autobusem vidí u
cesty tři staré ženy, jak pletou ponožky a přestřihávají vlnu. Řekne o tom Groverovi,
protože mu to připadá neobvyklé. Grover začne panikařit a mluvit o sudičkách –
Moirách a o tom, že vlákno představuje život člověka a jeho přestřižení symbolizuje
konec neboli smrt. Percy si myslí, že jeho přítel je tak trochu blázen a po příjezdu do
New Yorku se zbaví Grovera a uteče domů.
Moiry jsou dcery Dia a bohyně zákonitého pořádku a osudu Themidy. Hésiodos
jmenuje tři Moiry, Homér pouze jednu v jiných pramenech jich je neomezené
množství. Rick Riordan si vybral verzi podle Hésioda. Myslím si, že kvůli větší
dramatičnosti a i pro častější použití mimo mytologii. I v evropských pohádkách
často narážíme na tři sudičky. Moiry se jmenují Klóthó, Lachesis a Atropos. „První
z nich rozpřádá lidský osud, druhá ho rozvíjí a třetí ukončuje; podle pozdějších bájí
všechny tři předly „nit nutnosti!, přičemž svým zpěvem doprovázely nebeskou
harmonii sfér.“16 Řecké slovo „moira“ neznamená osud ale spíše úděl, nezávisí tedy
na vůli člověka, ale je daný a neměnný. Na četných zobrazení je můžeme vidět, jak
první má v ruce vřeteno, druhá glób, na kterém vyměřuje osudy a třetí se slunečními
hodinami, na kterých ukazuje hodinu smrti anebo s knihou života. Nejstarší
dochované zobrazení pochází z 5. století př. n. l.

15

ZAMAROVSKÝ 1965, 98

16

ZAMAROVSKÝ 1965, 216

15

Při návratu domů ho již čeká jeho matka Sally a ta mu oznámí, že jako odměnu za
dokončení dalšího školního roku pojedou na výlet do Montauku. Po hádce s Percyho
otčímem okamžitě odjíždí matka se synem do tohoto pobřežního města.
V noci se strhne silná bouře a uprostřed ní přijde do chatky, kde Percy se Sally tráví
noc, Grover. Ten řekne Sally, že musí okamžitě utéct do Tábora Polokrevných. Sally
ihned vezme Percyho a naloží ho do auta a i s Groverem okamžitě odjíždí. Cestou Percy
zjistí, že se jeho matka s jeho nejlepším kamarádem znají a také zjistí, že Grover je
satyr, čili je od pasu dolů koza. Toho si Percy nikdy nemohl všimnout, díky mlze a také
Grover běžně nosí kalhoty a boty, které teď neměl, protože potřeboval rychle utíkat.
Satyrové jsou synové boha Herma nebo podle jiných zdrojů Siléna, což byl
vychovatel a průvodce boha Dionýsa. Silénos se v sérii později také objeví jako
předseda rady satyrů. Satyrové jsou nezbední a prohnaní, což se často projevuje i
v Groverově projevu, který nejraději mluví o krásných nymfách, které jsou často
satyry pronásledovány. Satyrové rádi hrají na dechové nástroje, jako jsou různé
flétny nebo třeba i dudy. Riordan používá pozdější podobu satyrů, kdy mají téměř
lidský vzhled, ale kozí nohy a růžky. Ve starších zobrazení byli v obličeji více
podobní zvířatům s plochými a širokými nosy, kozlíma ušima a naježenými vlasy.
Percy se samozřejmě vyptává na to, co se kolem něj děje, ovšem bez jasných odpovědí,
jen se dozví, že jde o jeho otce. Percy ví o svém otci pouze to, že se ztratil na moři a má
na něj jedinou vzpomínku z doby, kdy byl velmi malý, že někdo stál u jeho dětské
postýlky. Teď se dozvídá, že se nikdy se svým otcem ani nepotkal. Skupina v autě je
napadena Mínotaurem.
Jde o stejného tvora, kterého měl zavřeného v labyrintu král Mínos na Krétě a
kterého zabil Théseus. Veškerá monstra jsou nesmrtelná a mohou se tak po nějakém
čase vrátit z Tartaru zpět na zem. Podle Riordana, jejich smyslem života je
terorizovat a zabíjet polobohy, aby se pomstili jejich rodičům – olympským bohům.
Mínotaurus byl synem manželky krále Mínoa Pásifaé s posvátným bílým býkem.
V příčinách se zdroje značně rozcházejí. Riordan mluví o tom, že jí proklel Poseidon,
za rouhání jejího manžela, Hésiodos tvrdí, že se Pásifaé do býka zamilovala. „Díky
Daidalovi se tužba Pásifaé naplnila a časem se jí narodil monstrózní muž s hlavou
býka a ten si hrál s lidmi a pojídal je. Mínos donutil Daidala k vystavění Labyrintu,
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kam pak Mínotaura uzavřel.“17
Pásifaé byla setra čarodějky Kirké. Mýtus o Théseovi a Mínotaurovi je jedním
z nejstarších mýtů, protože antické mýty začínají od minojské kultury. Zřejmě proto
se objevuje hned zkraje knihy jako první očividně nadpřirozený tvor od prvního
pohledu.
Trojice je uvězněná v autě, které Mínotaur napadl, podaří se jim dostat se ven a utíkají
do blízkého lesa, kde má být Tábor. Protože smrtelníci a monstra nemohou vstoupit za
Diovu ochrannou bariéru, ani Mínotaur ani Sally nemohou vkročit do Tábora. Trojici se
podaří získat náskok nad nemotorným a špatně vidícím tvorem, Sally ovšem nemůže
pokračovat a je chycena Mínotaurem a ten jí zmáčkne v obří dlani. Sally se rozpadne na
zlatý prášek. To Percyho pochopitelně rozzuří a vrhne se na nestvůru. Podaří se mu
čirou náhodou ulomit roh z jeho hlavy a tím probodne Mínotaura, který se následně
rozpadne v prach. Z vyčerpání pak upadne do přerušovaného bezvědomí, kdy se mu u
lůžka střídají různé postavy. Dívka se světlými vlasy, Grover a muž, který má oči po
celém těle.
Posledně jmenovaný je Argos, který v táboře působí jako strážce, jelikož vidí vše co
se děje okolo. V bájích bylo Argů hned několik, toto je ovšem ten samý Argos,
kterému se říkalo stooký. Byl to pastýř a byl oblíbencem Héry, pro kterou hlídal její
kněžku Ió, kterou záletný Zeus proměnil v krávu. Tato služba mu byla osudná. Zabil
ho posel bohů Hermés. Héra truchlila pro nešťastného pastýře a říká se, že jeho oči
dala pávovi, ptáku, který je součástí její ikonografie.
Když se Percy probudí po několika dnech, Grover mu dá ambrózii neboli pokrm bohů,
který na polobohy v malém množství působí jako lék a vzpruha. Při podání většího
množství však může spálit životní esenci hrdinů. Smrtelníci by byli spáleni ihned, stejně
tak monstra. V bájích například Tantalos chodil na hostinu bohů a jedl s nimi ambrozii,
protože byl synem Dia, tak mu neublížila.
Grover poté vezme Percyho za kentaurem, který cvičí mladé hrdiny v Táboře. Ukáže se,
že to je pan Brunner, který učil latinský jazyk a mytologii Percyho v jeho poslední
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škole. Ukáže Percymu, že se může přestrojit za muže na invalidním vozíku, ve
skutečnosti je ale kentaur. Samozřejmě jde o Cheiróna, o kterém jsem mluvila výše.
Jako Cheirónův otec se uvádí Diův otec Kronos, což z něj činí nejstaršího kentaura.
Kentauři jsou považováni za potomky bohyně oblaků Nefely a lapithského krále
Íxióna. Většinou byli krutí a suroví, protože v nich zápasila jejich zvířecí stránka
s lidskou. Často rádi popíjeli, což zapříčinilo převahu stránky zvířecí. Dovolím si
vložit zajímavost, na kterou jsem při výzkumu narazila. Robert Graves po dlouhém
výzkumu došel k závětu, že kentaurové a většina bytostí, které následovali Dionýsa,
pili alkohol, jen aby spláchli mnohem silnější drogu, houbu nazývanou Amanita
muscaria. Ta vyvolávala halucinace a výboje zuřivosti, zvyšovala fyzickou sílu a
způsobovala věštecké vidiny apod. Vysvětluje to i chování bakchantek, které
rozsápali Orfea. „Po několika hodinách této extáze následuje naprostá netečnost.“18
Amanita muscaria má být podle Gravesovi teorie Ambrozie neboli pokrm bohů. „Na
etruském zrcadle je Amanita muscaria vyryta u Ixionových nohou: byl to thesalský
héros, který pojídal ambrozii u jednoho stolu s bohy.“19 Řada mýtů i faktů zapadá do
této teorie. To by ovšem vydalo na celou samostatnou práci.
Problém s výbušnou povahou a omamnými látkami způsobil i válku s Lápithy, kde
byla vyhubena většina kentaurů, a zbyli jen zbabělci, kteří utekli a ti co se boje
neúčastnili. Mladší generace je tak mírumilovnější a následují Pana a Dionýsa.
Cheirón je jedním z nejslavnějších kentaurů. Sídlil v jeskyni, ve které vyučoval
vědám, gymnastice a umění. Byl přítelem bohů i hrdinů. Vychoval například Iásona,
když byl vypuzen z domu svého otčíma, vycvičil Achillea, Kastóra a Polydeuka.
V bájích se objevuje několik verzí jeho smrti, dvě jí dávají za vinu Héráklovi, který
omylem zranil Cheiróna šípem otráveným jedem hydry. Cheirón se vzdal své
nesmrtelnosti, protože rána se nedala vyléčit a bolest byla příliš velká.
Riordan přivádí Cheiróna nazpět jako ideálního učitele nových polobohů. Bohové ho
povolali nazpět jako částečně nesmrtelného, nemůže zemřít věkem, ale může umřít
na zranění. Výměnou za nově darovaný život Cheirón musí vyučovat děti bohů, a
kdyby ve svém poslání selhal, byl by poslán zpět do říše stínů.
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Vedoucím Tábora je pan D. Jde o boha vína Dionýsa, který byl potrestán Diem, za
pronásledování jeho oblíbené Nymfy. Zeus ho poslal do exilu a musí se teď starat o
děti, které nemá rád a nesmí pít žádný alkohol po dvě stě let (ve filmovém zpracování,
vždy když si nalije víno, tak se promění v čirou vodu a Dionýsos závidí Kristovi, který
umí udělat stejný „trik“ obráceně, a říká, že je proto lepším bohem). Není bezpečné na
zemi vyslovovat mytologická jména bez rozvahy. Pokud hrdina vysloví jméno nějakého
monstra, může se dotyčné monstrum zhmotnit a zaútočit. Je to jako volat do světa:
„Tady jsem!“. Proto se mu říká jen iniciálou. Díky Dionýsově přítomnosti v Táboře, se
do něj stahují jeho následovníci, jako Silénové a satyrové, nymfy, najády a dryády,
které zde nacházejí útočiště i díky Diově ochraně. Také protože je zároveň bůh
ovocných stromů, keřů a úrody, pěstují v táboře jahody. Jahodová farma je i krycí název
pro Tábor a zároveň forma výdělku pro transakce v našem světě.
Percy se od Cheiróna a Dionýsa dozvídá, že věci, které se učil v rámci mytologie, jsou
pravda a bohové stále existují a že on je synem některého řeckého boha nebo bohyně.
Pak Cheirón předá Percyho dívce Annabeth, která ho má provést Táborem a ukázat mu
jak zde vše funguje. Annabeth je světlovlasá dívka, která se o Percyho starala, když
ležel v bezvědomí po jeho příchodu do tábora. V Táboře je jedenáct chatek. Každá je
pro děti jednoho z hlavních dvanácti bohů. Chatka bohyně Artemis a Héry jsou prázdné.
Artemis je věčná panna a Héra jako bohyně manželství a věrnosti a proto nemá žádné
děti se smrtelníky. Jejich chatky jsou tak jen čestné. Chybí chatka pro Háda, který má
zákaz vstupu na Olymp kromě jedné schůzky za rok během letního slunovratu. Diova a
Poseidonova chatka je také prázdná kvůli přísaze, kterou tři bratři uzavřeli před padesáti
lety, aby zamezili dalším konfliktům mezi jejich velice mocnými potomky. Mezi tyto
konflikty patří i světové války, které byly tak velké, že stojí na počátku jejich
rozhodnutí, že už by neměli mít děti se smrtelníky. A také kvůli proroctví, že syn
jednoho ze tří bratrů zničí nebo zachrání Olymp.
Percyho pak Annabeth uvede do chatky, kde žijí děti boha Herma, kam přicházejí
všichni noví polobohové, kteří neznají svého otce, protože Hermés je bůh pocestných.
Tato chatka je silně přeplněna, protože ne každý bůh se hlásí ke svým pozemským
dětem.
Annabeth je dcerou bohyně moudrosti Athény. Ačkoliv ta je také panenskou bohyní,
její děti se rodí stejně, jako se zrodila ona – z myšlenky. Pokud Athéna najde někoho,
s kým dojde k souznění myslí, může se jim zrodit dítě. Je to koncept, který si autor
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podle všeho vymyslel, nenarazila jsem na žádný pramen, který by tomuto tvrzení
odpovídal. Riordan se později také zmíní, že Daidalos byl jedním z jejích dětí.
V bájích se mluví o tom, že má ochranitelské znamení a patronát od bohyně, pro jeho
vynikající mysl. Nicméně pro příběh se hodila ženská hrdinka, která je velice
inteligentní, jako ideální průvodcovská postava, která zná mytologii nazpaměť. A
vyvažuje tak Percyho, o kterém nemůžeme říci, že je hloupý, ale často rychleji jedná,
než myslí. Mně osobně se koncept dětí Athény líbí.
Ovšem i pověsti o zrození Athény se zdroj od zdroje opět liší. Některé tvrdí, že měla
smrtelného otce, že byla dcerou říčního boha nebo dokonce Poseidona, kterého se
zřekla a nechala se adoptovat Diem. Kněží Athény jsou ovšem zajedno s tím, že Zeus
je jejím otcem. Její matkou měla být titánka Métida. Matka Země Diovi prorokovala,
že se mu s ní narodí děvčátko, ovšem pokud s ní bude mít ještě jedno dítě. To mělo
být chlapcem, kterému bude souzeno zabít svého otce stejně, jako Zeus zabil Krona a
Kronos Úrana. Zeus raději těhotnou Métidu spolkl. Zeus poté tvrdil, že mu titánka
z břicha radí. Po čase Dia přepadla příšerná bolest hlavy. Hermés poznal, že příčinou
je spolknutá titánka. „Přesvědčil Héfaista nebo, jak někdo tvrdí, Prométhea, aby
přinesl klín a palici, a udělal do Diovy lebky skulinu, z níž s mohutným výkřikem
vyskočila Athéna v plné zbroji.“20 Do sepsání Theogonie byla moudrá vždy bohyně.
Pak nastává období, kdy je moudrost vlastností mužskou. Hésiodovi se tak podařilo
skloubit protichůdná tvrzení do jednoho celku.
Každá chatka má vždy jednoho hrdinu jako vůdce, většinou to bývá nejzdatnější hrdina,
který vyniká v hlavní disciplíně svého rodiče. Pro chatku Afrodíté je to ten nejkrásnější,
pro Héfaista nejzručnější atd. V Hermově chatce je to Luke Castellan. Luke je nejlepší
bojovník v Táboře a Percy s ním trénuje boj s mečem.
Několik dní po Percyho příchodu do Tábora se hraje hra na kradení vlajky. Hrají proti
sobě všechny chatky rozdělené do dvou týmů. Na konci hry stojí Percy v říčce, která
protéká Táborem a Annabeth si všimne, že zranění, která utržil během hry, se mu hojí.
Pak se mu objeví nad hlavou trojzubec. Což je znamení, že se k němu přihlásil jeho otec
Poseidón. Pro všechny je to šok, protože to znamená, že Poseidón porušil výše
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zmíněnou přísahu a tak pravděpodobně dojde ke konfliktu na Olympu, což by mohlo
mít nedozírné následky.
Přijetím Percyho Poseidónem se vysvětlí některé události z poslední doby. Někdo
ukradl Diovu zbraň, symbol jeho moci, Hlavní Blesk, kterým ovládá veškeré ostatní
blesky. Percy je obviněn, že je pachatelem a že ho navedl jeho otec Poseidón, který
údajně chce svrhnout svého bratra z trůnu. Cheirón ví, že Percy je nevinný a chce mu
pomoci dokázat jeho nevinu a zabránit tak konfliktu mezi bohy. Percy tak dostane úkol,
kdy se má vydat za třetím bratrem Hádem. Ten si také myslí, že Percy ukradl Diův
Blesk a chce ho získat pro sebe. Proto na něj posílá svá monstra, jako Fúrii
v Metropolitním muzeu či pekelného psa. Percy musí Blesk najít a vrátit ho do deseti
dnů, kdy je letní slunovrat a rada bohů, na Olymp. Pokud to nestihne, tak se
pravděpodobně během rady rozpoutá velký konflikt a válka mezi bohy.
Cheirón předá Percymu pero, které mu půjčil v metropolitním muzeu a které se mění
v meč. Jde o meč Anaklusmos, který získal Hérakles od jedné z Hesperidek na jednom
ze svých úkolů. Meč je dar od Poseidona a má magické schopnosti. Vždy se vrátí
Percymu do kapsy nebo do ruky, takže ho nemůže nikdy ztratit. Je z takzvaného
Nebeského bronzu, což je materiál posvěcený na Olympu a který nemůže ublížit
smrtelníkům, ale je osudný každému mytologickému monstru a i polobohům. Riordan
tak ušetřuje hrdiny problémů, kdy by omylem zabili nějakého smrtelníka a pak
následujícího trestu. Což se stalo Héráklovi, Oidipovi, Orestovi a dalším.
V Táboře mají vlastní věštírnu s kněžkou. Ve starověkém Řecku byla celá řada věštíren.
„Dar věštby přišel z egyptských Théb v podobě dvou holubic. Každá se posadila na dub
a označila ho jako Diovu věštírnu.“21 Nejslavnější je Delfská věštírna, která nejdříve
patřila matce Zemi a její věštkyně byla Dafnida. Ta vdechovala páry ze země a
prorokovala, podobně jako později Pýthie. Je sporné, jak se dar dostal později
k Apollonovi, kterému je věštírna v Delfách zasvěcena dodnes.
Věštkyně v Táboře je mumie, která sdělí proroctví hrdinům před jejich úkoly. Pozice
věštkyně se předávala z dívky na dívku, prostřednictvím média. Poslední dívka však
byla prokletá Hádem a nebyla schopna předat svou roli dál. Dívka sice zemřela, ale i
nadále musí věštit a není jí dovoleno odejít do Hádu. V páté knize se podaří Háda
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usmířit a duch mumie je osvobozen. Nová dívka převezme médium a stane se novým
Orákulem.
Mumie dá Percymu proroctví týkající se jeho úkolu, proroctví je jako vždy enigmatické
a ve skutečnosti jen zamotá hrdinovi hlavu. I ze staré mytologie víme, že pokud hrdina
dostal proroctví, vždy když se ho pokusil vyložit, dopadlo to špatně nebo úplně jinak
než si představoval. Jako se to stalo Oidipovi či králi Kýrovi, jemuž se dostalo
proroctví, že pokud překročí řeku Halys, zničí velkou říši. Vyložil si to po svém tak, že
vyhraje. Bohužel pro něj, správný výklad byl ten, že zničí svoji velkou říši.
Proroctví, jež Percy dostal, znělo takto: „Půjdeš na západ a budeš čelit bohu, jež se
odvrátil. Najdeš, co bylo ukradeno a bezpečně to navrátíš. Budeš zrazen svým přítelem
a na konci nezachráníš to, co je nejdůležitější.“22 Proroctví je samozřejmě veršované,
překládám však přímo z anglického originálu, takže nepřebásňuji. Proroctví si Percy
vyložil tak, že půjde na západ a potká Háda, najde Diův Blesk a vrátí mu ho. Dělá si
starosti s tím, kdo ho má zradit, protože nevěří, že ani Annabeth ani Grover, kteří ho
mají doprovázet, by toho byli schopni. Poslední věta naznačuje, že nebude úspěšný ve
splnění úkolu a Zeus nebude návratem Blesku upokojen.
Luke věnuje Percymu okřídlené boty, které má od svého otce Herma. Percy se ale
nesmí pohybovat vzduchem, jelikož to je Diova doména a pravděpodobně by ho zabil,
pokud by se o to pokusil, takže boty dostane Grover.
Hrdinové se vydávají na cestu, cílem je Los Angeles, kde je nejbližší vstup do podsvětí.
Je v tom lehce cítit kritika americké společnosti, když vstup do pekel je pod hlavním
městem bohatých a privilegovaných lidí.
V autobuse jsou napadeni všemi třemi Fúriemi, hrdinům se podaří uniknout a schovají
se v obchodě se zahradními sochami, kde je uvítá zahalená žena se silným východním
přízvukem. Pohostí je a pak jim navrhne, že by si je ráda vyfotila jako modely pro její
nové sochy. Annabeth vycítí nebezpečí a ukáže se, že žena je Medúsa.
Medúsa byla jedna ze tří sester Gorgon. „Byla na rozdíl od svých sester smrtelná, ale
jinak se jim svou rozšklebenou tváří, promáčknutým nosem, ohyzdnými tesáky,
zvířecíma ušima, kovovými pěstmi, svištícími křídly a zmijemi místo vlasů navlas
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podobala: při pohledu na ni člověk zkameněl.“23 V bájích ji zabil Perseus a později
její hlavu použil Théseus. Často se její hlava objevovala na štítech, k zastrašení
nepřítele. „Perseus usekl Medúse hlavu a z jejího mrtvého těla vyskočily
Poseidónovy děti Chrýsaor a Pegásos, její hlavu si připevnila Athéna na aigidu.“24
„Ale někteří (Hésiodos) tvrdí, že aigida byla z kůže Medúsy, kterou Athéna stáhla.“25
Aigida je Athénin štít. Kolem postavy Medúsy existuje více příběhů o jejím původu.
Riordan použil příběh, kdy Medúsa byla krásnou kněžkou bohyně Athény a
zamiloval se do ní mimo jiné i bůh Poseidon. Athéna žárlila, že její kněžka má více
pozornosti než ona, tak jí proklela, aby se na ní už nikdy nikdo nemohl podívat a její
krásné vlasy proměnila v hady.
Percy nechce využít moc, kterou má hlava Medúsy a nepoužije jí jako jeho předchůdci
Théseus a Perseus a pošle balík na Olymp jako dar bohům.
Po konfliktu s Medúsou, hrdinové pokračují v cestě. Dále na své cestě jsou napadeni
Echidnou a Chimérou.
Echidna je dcera výše zmíněného Chrýsáóra. Je to napůl žena a napůl had. Říká se jí
matka monster. Dala světu monstra jako je Chiméra, Hydra, nemejský lev, thébská
Sfinx, či Kerberos. Echidna se zamaskovala za ženu s čivavou. Čivava byla její dcera
Chiméra, která má hlavu lva, tělo divoké kozy a zadní nohy a ocas dračí. Z tří tlam
chrlí oheň. V mytologii ji zabil hrdina Bellerofóntés. „Do řecké mytologie se
pravděpodobně dostala z východu. Její nejstarší zobrazení bylo nalezeno v troskách
chetitské pevnosti Karchemiše na Eufratu.“26
Percymu se nepodaří tyto nepřátele porazit, je zraněn a otráven Chimérou a musí
uniknout. Uprchne tedy do vody, protože spoléhá na to, že by ho snad mohla vyléčit.
Jeho volba byla správná. Zjišťuje, že může dýchat pod vodou a ovlivňovat proudy
kolem sebe a snadno se tak pohybovat. V řece potká posla od otce, Néreovnu, která mu
sdělí, že než půjde do podsvětí, že by měl navštívit oceán. Poté Percy najde své přátele a
pokračují v cestě.
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Néreovny vznikly ze spojení Moře a jeho Řek. Jejich jméno znamená „mokré“.
Jejich krásu urazila Kassiopeia a Poseidón na ní jako trest poslal mořskou obludu a
vyžadoval obětování Andromedy. Tvořily často čestné stráže, či tančily při
slavnostních událostech bohů. Podle Apollodóra provedly Argonauty mezi bludnými
skalami.
Celý incident s Echidnou se objeví v televizních zprávách a Percy je hledaný policií
jako delikvent, který ukradl auto svému otčímovi a unesl svou matku. Přibude mu tak
další starost a musí se cestou ještě vyhýbat policii.
Po přesunu do Denveru potkají boha války Aréa, který jim nabídne, že pokud mu
vykonají službu – přinesou jeho štít z nedalekého Mořského světa, tak jim zařídí odvoz
dál na západ. Protože hrdinové jsou bez peněz, nabídku přijmou. V zábavním parku
najdou štít, ale jak se ukáže, je to past od Héfaista, který ji nachystal, aby chytil Aréa na
schůzce s jeho manželkou Afrodíté. Past je měla spoutat a pak se měla jejich aféra
vysílat přes Olympskou televizi, aby je všichni viděli a měli tak ostudu mezi všemi
bohy. V pasti se však chytili Percy s Annabeth, naštěstí je společnými silami přelstí a
vrátí se zpět k Aréovi a předají mu štít. Ten jim na oplátku ukáže dodávku, ve které
převáží zvířata do Las Vegas a ve které se budou moci potají svézt. Od Aréa dostanou
batoh plný zásob. Také jim sdělí, že Percyho matka Sally je naživu a Hádes jí drží jako
rukojmí.
Trojice pokračuje v nákladové části dodávky dál na západ. Zvířata jsou držena ve velmi
špatných podmínkách. V malé dodávce se tísní v klecích zebra a lev. Jejich ošetřovatelé
jim nedali žrádlo ani vodu. Percy objeví další schopnost, kterou má díky otci, rozumí
koním (v tomto případě zebře), protože Poseidón je stvořil. Grover navíc rozumí všem
zvířatům. Rozhodnou se zvířatům pomoci, nakrmí je a před Vegas je vypustí z dodávky.
Ve Vegas se nechají přesvědčit, že mohou zůstat zdarma v hotelu Lotus. Protože jsou
vyčerpaní, hladoví a špinaví, rádi nabídku přijmou. Hotel je plný her a všeho na co si
vzpomenou. Percy potká chlapce, který se baví starou hrou a při rozhovoru zjistí, že
chlapec si myslí, že je rok 1977. V tu chvíli se Percy vyděsí, najde své přátele a
společně utíkají. Annabeth si uvědomí, co se stalo a že hotel Lotus byl sídlem Lotofágů,
pojídačů lotosů, které potkal Odysseus na své cestě domů. Pokud ochutnáte jejich
ovoce, nebudete nikdy chtít odejít.
24

Během jejich pobytu v hotelu uběhlo pět dní, ačkoliv měli pocit, že to bylo jen pár
hodin. Zbývá jim tak pouze jeden den na splnění jejich úkolu. Díky kreditní kartě,
kterou dostali v hotelu a na které je nekonečně mnoho peněz, si mohou dovolit zaplatit
taxi až do Los Angeles. Dostanou se tedy konečně k oceánu. Pro Percyho si pod vodou
připlave žralok, který ho doprovodí k další Néreovně. Ta mu věnuje tři perly, které má
použít až bude v tísni. Ale vše od bohů má nějakou cenu, která není předem známá.
Při hledání vchodu do podsvětí potkají Prokrústa, který uvězní Annabeth a Grovera na
postelích ve svém obchodě s ložním nábytkem.
Prokrústés byla přezdívka proslulého lupiče Damasténa. Jinak se mu také říkalo
Polypémonos. Přepadával pocestné a pak je povalil na svou postel. Pokud jim byla
velká, tak je natahoval, dokud nepraskli a pokud jim byla malá, přečnívající kousky
uťal. Jeho odkaz se objevil ve středověku v mučírnách. „V přeneseném smyslu se
s ním setkáváme dodnes, i když méně než před několika lety: v dílech nejrůznějších
oborů, jejichž autoři vtěsnávají či upravují objektivní fakta tak, aby odpovídala jejich
apriorním schématům nebo dogmatickým teoriím.“27 Nebo v dnes tolik oblíbeném
slově prokrastinace, kdy lidé natahují čas, aby mohli odložit jinou důležitější činnost.
Percy ho porazil obdobným způsobem, jako to udělal Théseus. Lstí donutil Prokrústra,
aby si lehl na postel, která ho uvěznila. Protože mu přečnívala hlava, tak mu ji usekl.
Poté navštíví DOAi Nahrávací studia, což je krycí jméno pro bránu do podsvětí. Je zde
celá řada duší, které čekají na převoz přes Styx. Charón bohužel stávkuje, protože
nedostal od Háda plat už několik stovek let a tak jsou duše uvězněné v limbu. Percy
podplatí Charóna, aby je převezl přednostně a přehlédl, že jsou živí.
V bájích je Charón popisovaný jako nevlídný stařec. Jeho jméno znamená ohnivý
jas. Očividně i na něj zapůsobil přesun do Ameriky, velmi si užívá americký životní
styl, ke kterému ovšem potřebuje peníze. Chce nosit značkové obleky a kupovat si
drahé věci. Proto stávkuje. Kromě Charónovy stávky je jeho čekárna přeplněná i
kvůli tomu, že lidé už v řecké bohy nevěří a nedávají tak svým zemřelým peníze na
převoz.
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Charónovi se musí za převoz zaplatit a je zajímavé, že tento pohřební zvyk se
objevuje u řady národů. Jak severských, tak třeba i u Slovanů a objevuje se i ve
východních náboženstvích.
„Když duše sestupují do Tartaru, jehož hlavní vchod leží v háji černých topolů
nedaleko Ókeanových proudů, každá z nich má minci, kterou vložili zbožní příbuzní
mrtvému pod jazyk. Tak mohou zaplatit skrblíku Charónovi, jenž na zpuchřelé
pramici převáží přes Styx.“28.
Po přeplutí Stygu narazili hrdinové na další překážku – Kerbera. Podsvětní pes, syn
Echidny s Tyfónem, má tři hlavy a kolem šíje se mu vinuli hadi a ocas končil dračí
hlavou; hlídal na březích řeky Acherontu vchod do Hádovy podsvětní říše. 29 Vyjde
ovšem najevo, že Kerberos je vlastně jen nešťastný pes, se kterým si nikdo nikdy
nehrál, když Annabeth vytáhne z batohu balónek a začne s ním hrát aport. Percy a
Grover mezitím projdou a Annabeth se mu ještě chvíli věnuje a používá své zkušenosti
z psího cvičiště, pak mu hodí balónek co nejdál opačným směrem a utíká za svými
kamarády. V tomto podání si člověk nemůže pomoci a je mu Kerbera líto, obzvlášť
když si vybaví, jak ho Hérakles v rámci svých úkolů vytáhne z podsvětí na denní světlo
a jak špatně to Kerberos nese.
Při přechodu Asfodelu vidí vstup do Tartaru, v tu chvíli se náhle probudí okřídlené boty
na Groverových kopytech a snaží se ho stáhnout do jeho hlubin. Protože však naštěstí
na kozích kopýtkách boty nedrží tak pevně, podaří se Groverovi uniknout.
Trojici se podaří vstoupit do Hádova paláce, kde konfrontují Háda ohledně krádeže
Diova Blesku. Hádes to odmítá a viní Percyho nejen z krádeže Blesku ale také
z krádeže jeho Přilby neviditelných, což je symbol Háda stejně jako Blesk je symbol
Dia. Percy ke své hrůze zjišťuje, že Diův Blesk je v jeho batohu, který dostal od Aréa.
Použije tedy perly, které dostal od Néreovny, aby mohli všichni tři rychle uprchnout a
vrátit Blesk Diovi. Bohužel Sally musí nechat v podsvětí, protože mají jen tři perly,
čímž se naplní poslední věta proroctví, o tom že nezachrání to, co je nejdůležitější.
Perly vrátí Percyho, Grovera a Annabeth zpět na břeh oceánu, kde na ně už čeká Arés.
Percy vyzve Aréa na souboj, kvůli jeho zradě Olympu. Dokonce se mu podaří Aréa
zranit, ale proti bohu války nemá šanci. Když Arés chce zasadit smrtelnou ránu, zastaví
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ho černá mlha. Arés dá Percymu Hádovu helmu a odejde. Helmu dají Fúriím, aby jí
vrátily Hádovi. Percy je pak nucen letět sám napřed letadlem zpět do New Yorku,
spoléhaje na to, že když má u sebe Blesk, že ho Zeus nesrazí z nebe.
Vystoupí na Olymp, který je na vrcholu Empire State Building a předá Diovi jeho
Blesk, omluví se a vysvětlí, co se zhruba stalo. Poprvé se také setkává se svým otcem.
Následuje cesta zpět do Tábora. Jeho matku Hádes propustil po přijetí helmy a je již
doma. Pak se potká s Lukem, kterému děkuje za jeho pomoc na začátku úkolu, Luke si
vezme Percyho stranou do blízkého háje.
Luke odhalí, že je zrádce, on ukradl Přilbu a Blesk a jím darované okřídlené boty měly
Percyho stáhnout do Tartaru. Spolupracuje s Kronem, který chce svrhnout Olympské
bohy a krádež jejich symbolů měla zažehnout spor, který je měl zlikvidovat a
zjednodušit tak Kronovu snahu. Poté Luke použije prudce jedovatého škorpiona, který
uštkne Percyho a uprchne z Tábora. Percyho naštěstí najdou dryády a přivedou
Cheiróna, který ho zachrání. Celý Tábor je ve stavu paniky z Lukovy zrady a z hrozby
titánů. A jak bylo pro Krona jednoduché ovládat bohy. Podle všeho i Aréova zrada byla
způsobená Kronem, který mu našeptával, že mu zařídí velkou válku, což se Aréovi
samozřejmě líbilo. Po zjištění jak se věci mají, se samozřejmě postavil zpět na stranu
Olympu.
Následuje zakončení na veselou notu, kdy všichni táborníci na konci léta dostávají
korálky s motivem, který charakterizuje celé léto. Pro tento rok to byl korálek
s trojzubcem na znamení jedinečné události, jako je příchod potomka jednoho
z nejstarších tří bratří. Percy se vrací domů a shledává se se svou matkou. Veškeré
nedorozumění s policií se svedlo na Aréa, protože jejich souboj byl natočen a vysílán
v televizi, i když měli místo mečů pistole. Příběh pro policii byl takový, že je Áres unesl
a že se jim podařilo utéct. Tak byl Percy očištěn a zároveň se tím pomstil Aréovi za to,
že mu podstrčil Blesk a způsobil tolik problémů. Od té doby je mezi Percym a Aréem
silná nevraživost. Áres ho dokonce prokleje, že v kritické chvíli jeho schopnost boje
s mečem selže. Což se také stane při pozdějším souboji v třetí knize, kdy Percy bojuje
proti titánovi Atlantovi a má to za následek smrt jedné hrdinky, čehož nakonec i Arés
lituje.
Na konci je již jasná správná interpretace počátečního proroctví. Po cestě na západ za
Hádem, bůh, který se odvrátil je Arés, který se nechal svést Kronem a zradil Olymp.
Percy našel a vrátil nejen Diův blesk ale i Hádovu Přilbu. Přítel, který ho zradí, byl
27

Luke, který pracuje pro Krona. A poslední věta o tom, že nezachrání, co je
nejdůležitější, byla o tom, že Percy nemohl vysvobodit svou matku z podsvětí. Percy
tak má vlastní zkušenost, že nemá smysl si vykládat význam proroctví.
Po návratu domů Percy najde vrácený balík s hlavou Medúsy, kterou věnuje své matce,
kdyby se chtěla zbavit svého manžela Gaba Ugliana. Což nakonec udělala, ačkoliv
nechtěla a přišlo jí to jako extrémní trest. Protože však Gabe odmítal odejít a dokonce
došlo k nějakému násilí, proměnila Gaba a jeho kamarády při hře v poker v sochu,
kterou pak prodala známé galerii Soho a vydělala si tak na nový život. Rozhodla se, že
si dokončí vzdělání a stane se spisovatelkou.

3. Postavy
3.1 Percy Jackson
Jeho jméno je ve skutečnosti Perseus podle hrdiny z mytologie. Jeho matka jméno
vybrala, protože Perseus byl snad jediný hrdina, který měl šťastný konec. I když
Percyho nejoblíbenější hrdina byl Héraklés. Perseus znamená ničitel nebo ničit. Což
odkazuje jak na jeho nedobrovolné ničení škol, tak vědomé ničení nepřátel. A zároveň
se to vztahuje i k jeho otci Poseidonovi, který ničí bouřemi, zemětřesením a dalšími
přírodními katastrofami.
Stejně jako jiní mytologičtí hrdinové se v dětství uměl bránit, aniž by si toho byl vědom.
Podobně jako Hérakles byl Percy napaden také hadem, kterého zadusil.
Příběh Percyho můžeme sledovat až do jeho osmnáctin a za tu dobu se v knihách objeví
většina dochovaných mýtů a to včetně méně známých příběhů.
Percy je silný bojovník a rodilý vůdce. Je ochotný riskovat svůj život pro své přátele,
což je také jeho největší slabina, protože jeho nepřátelé se toho snaží využít. Svou
odvahou, humorem, odhodlaností a sebevědomím si ho oblíbili i bohové, kteří obvykle
nevychází s hrdiny nebo s lidmi potažmo muži obecně. Patří mezi ně Artemis, Dionýsos
a Hádes. Osobně si myslím, že to není pro to, že zachrání Olymp a svět a pro jeho
zásluhy, ale hlavně pro to, že si od bohů nenechá nic líbit a když si myslí, že se chovají
nespravedlivě či pošetile, dá to přímo najevo. Samozřejmě že byl za svou prostořekost
několikrát potrestán a proklet. Když na konci páté knihy, kdy po finální bitvě s titány a
porážce Krona, se ho Zeus zeptá, jaké má přání za svou odvahu a je mu nabídnuta
nesmrtelnost, Percy to razantně odmítne. Místo toho si přeje, aby se bohové více
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věnovali svým dětem, aby se všichni bohové, včetně všech malých bohů, přihlásili o své
děti. To se ukázalo od Percyho jako velice chytrá volba, protože celý konflikt s titány
byl komplikovaný polobohy a menšími bohy, kteří si připadali Olympem odstrčení. A
nebýt této úmluvy, tak by Olymp prohrál nadcházející konflikt s giganty.
Jeho slabou stránkou v bojových uměních je lukostřelba. Ale díky přátelství s bratrem
Apollónem, když opravdu potřebuje vystřelit obzvlášť obtížnou střelu, mu pomůže
navedením střely. Výbušnost je jeho další slabostí. Často se vrhne do boje před tím, než
plně zhodnotí situaci a obvykle to skončí zraněním nebo ztrátou důležité věci,
informace a podobně. Nechá se snadno vyprovokovat, což jeho nepřátelé využívají proti
němu.
Jak jsem již výše zmínila, Percy trpí poruchami učení a soustředění Moc se mi líbí, že
se autor snaží těmto dětem pomoci zvládnout svůj handicap takovouto pozitivní formou.
Můj bratr má také tyto poruchy, takže s vlastní zkušenosti vím, jak je pro něj těžké
studium, udržení pozornosti či čtení.
Autorovu synovi bylo v době, kdy psal Zloděje blesku diagnostikováno ADHD a
dyslexie. Což bylo inspirací pro takto postiženého hrdinu.
„Byl jsem překvapen, že ADHD a dyslexie se často objevují spolu. Knihy mi tak
potvrdily, co už jsem věděl: že dyslektické/ADHD děti jsou kreativní a nad rámec
uvažující lidé. Musejí být, protože nevidí nebo neřeší problémy stejným způsobem jako
ostatní děti. Ve škole jsou bohužel často odepsaní jako líní, nemotivovaní, drzí nebo
dokonce hloupí. Ale nejsou. Pokud se jim podaří překonat těžké školní roky, často se z
nich stanou velice úspěšní dospělí. Zaměstnavatelé je mají rádi, protože mají jiné a
originální nápady. Tím že jsem Percyho udělal dítětem trpícím ADHD/dyslexií jsem se
snažil vzdát čest potenciálu těchto dětí. Není špatné být jiný. Někdy je to znamení, že
jsou velmi talentovaní. Což je něco, co o sobě Percy zjistí ve Zloději blesku.“30

3.1.1 Percyho činy podle mytologických hrdinů
Pokud bych měla shrnout jeho hrdinské činy, pravděpodobně v jejich počtu dosáhne i
na Hérakla.
Příklady činů ve srovnání s řeckými hrdiny:
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Perseus: Zabití Medúsy, sebral oko třem sestrám, aby se dozvěděl lokaci zlatého rouna
(stejně jako Iáson)
Théseus: dvakrát zabil Mínotaura, porazil Prokrústa, prošel Tartaros a vstoupil do
Daidalova labyrintu.
Héraklés: zabil nemejského lva, erymanthského kance, Hydru, vyčistil chlévy (ovšem
v tomto případě obra Géryona a ne krále Augeia), vstoupil do zahrad Hesperidek,
vstoupil do podsvětí a vyvázl živý (stejně tak Orfeus, Odysseus a Riordan ještě přidal
slavného kouzelníka Houdiniho), držel místo titána Atlanta nebesa, a bojoval ve válce
s Giganty (stejně tak Dionýsos, než se stal bohem), odrazil stymfalské ptáky a další.
Iáson: získal zlaté rouno, přenesl přes řeku na zádech Héru, postavil se králi Fíneovi a
plavil se na lodi Argó II. (odkaz na Argonauty a Iásona)
Odysseus: potkal Sirény (ale s voskem v uších), přežil setkání se Skyllou a Charybdou,
Kirké ho proměnila v morčeii, potkává laistrygony, obelstil svého bratra Polyféma a
strávil čas s Kalypsó.
Také se vykoupal ve Stygu a získal tak Achilleovu kletbu, kdy byl nezranitelný, kromě
jednoho místa. O tuto ochranou později přijde.

3.2 Annabeth Chase
Je dcerou Athény, bohyně moudrosti, bitvy a řemesla. Otec Annabeth potkal Athénu,
když studoval na Harvardu historii. Athéna mu pomáhala během jeho studií. Došlo u
nich k tak silnému intelektuálnímu souznění, že Athéně se narodila holčička. Annabeth
se narodila stejně jako sama Athéna. Vyskočila bohyni z hlavy. Po jejím narození došlo
ke sporu mezi bohyní a otcem Annabeth, protože ten nebral dítě jako dar, ale spíše jako
přítěž. Nicméně, bohyně nemůže vychovávat své smrtelné dítě na Olympu. Hrdinové
musí zůstat se svými pozemskými rodiči.
Její otec se oženil, když bylo Annabeth pět let a založil novou rodinu. Dcera Athény si
tak připadala nechtěná a nadbytečná. Zároveň jí neustále napadala monstra, čímž
uváděla celou rodinu do nebezpečí. Annabeth proto utekla z domova ve svých sedmi
letech. Její matka jí pomáhala odrážet monstra obyčejným kladivem po několik měsíců.
Poté potkala nové přátele Luka a Thálii, kteří ji nechali se přidat a ochraňovali jí po
několik let, než se konečně vydali do Tábora polokrevných.
Mezi Annabeth a Percym je silná rivalita. Z počátku vyložená nevraživost. Po
společných dobrodružstvích se ovšem smíří a stanou se z nich přátelé. Jejich rodiče
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z olympské strany mají mezi sebou řadu konfliktů. Jejich přátelství vede i k částečnému
smíření jejich božských rodičů.
Annabeth jako dcera Athény je vynikající stratég, jak na bojišti, tak během táborových
her a mnohokrát stojí proti Percymu a většinou zvítězí. Společně ovšem tvoří téměř
neporazitelnou dvojici. Velice dobře se ve svých schopnostech doplňují.
Ambicí mladé hrdinky je stát se architektkou. Obdivuje klasickou řeckou a římskou
architekturu. Tento sen se jí splní, když na konci páté knihy po velkém boji proti
Kronovi, je Olymp z velké části zničený a její matka pověří Annabeth, aby navrhla nové
budovy a řídila rekonstrukci Olympu.
Annabeth umí být velmi žárlivá, pokud jde o její přátele a zejména pak o Percyho.
Percy se několikrát ztratí a Annabeth to vždy velmi těžce nese. Z tohoto důvodu dlouho
odmítá uvěřit ve zradu Luka, který byl její první láska. Ani když se Luke stane
hostitelem Krona, stále věří, že je stále její přítel a že jde jen o nedorozumění.
Během setkání se Sirénami Annabeth zjistí, jaká je její osudová charakterová chyba.
Jako Percyho je jeho bezmezná loajalita, Annabethina je smrtelná pýcha. Věří ve svou
inteligenci a ve své schopnosti, někdy až příliš. Často jí to postaví do smrtelně
nebezpečných situacích, ze kterých se obtížně dostává nebo jí musí někdo zachránit.
Díky své matce má fobický strach z pavouků. Arachné posílá pavouky, aby týraly
všechny Athéniny děti jako pomstu za prohranou výzvu a prokletí od Athény.
„Arachné byla velmi zručná tkadlena. Její umění tkát obrazy lidé tak vychválili, že jí
to stouplo do hlavy; odvážila se vyzvat na soutěž samotnou Athénu.“31 Arachné
samozřejmě prohrála a oběsila se. Athéna ji pak proměnila v pavouka, protože
sebevražda byla pro ni jen útěk. Jako pavouk je tak Arachné navždy vázána k vláknu,
ze kterého musí věčně tkát a věčně na něm viset. Annabeth obrovského pavouka
potká, když má za úkol najít původní Feidiovu sochu Pallas Athény. Arachné jí střeží
pod Římem. Annabeth jí úspěšně obelstí a získá sochu zpět.

3.3 Grover Underwood
Nejlepší přítel Percyho. Je to satyr. Jeho prací je nacházet polobohy v našem světě,
chránit je a bezpečně je dovést do Tábora polokrevných. Groverovou ambicí je stát se
jedním z Hledačů, kteří se snaží najít Pana.
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Panův původ je nejasný. „Žil v Arkádii, kde střežil včelíny, stáda bravu a skotu a
oddával se s horskými nymfami radovánkám a pomáhal lovcům vyhledat kořist.“32
Je proslulý svým svůdnictvím, svedl nejednu nymfu, menádu či bohyni. „Pan je
z bohů jediný, který v naší době zemřel.“33 Svět se to dozvěděl prostřednictvím
námořníka Thama, která plul kolem ostrova Pax. „Po moři se rozlehl boží hlas:
,Thame jsi tam? Až dopluješ do Palódu, nezapomeň rozhlásit, že mocný bůh Pan je
mrtev!‘“34 Ovšem protože mohlo jít o chybu v překladu, (Thamos byl Egypťan)
satyrové nevěří v Panovu smrt a stále ho hledají.
Jeho ambice je splněna hned v druhé knize. Ve čtvrté knize dokonce Grover boha najde
úplnou náhodou v Daidalově labyrintu, který v Riordanově knize probíhá pod celým
světem dodnes. Pan mu sdělí, že už je jen vzpomínka, protože ho satyrové stále hledají
a odmítají uvěřit, že zemřel. Daroval Groverovi svou sílu ovládat přírodu a paniku a dal
mu za úkol, aby všem satyrům vysvětlil, že Pan opravdu již není. V tomto momentu byl
i silný ekologický podtext a implikace, že my všichni nesmíme spoléhat na to, že se o
přírodu a životní prostředí postará někdo jiný, ale že je to v našich rukách.
Grover je velmi veselá a optimistická postava, zároveň prostředek komických situací
v knize. Když je nervózní, začne se projevovat jeho kozí stránka a začne okusovat
nábytek. Jídlo z rychlého občerstvení jí i s obaly a pochutná si dokonce na prázdných
plechovkách od pití. Snadno se rozpláče a je tak často ve škole šikanován a Percy ho
musí bránit. Miluje kávu a mexické enchiladas. Rád běhá za krásnými nymfami a
dokonce si najde přítelkyni mezi lesními najádami, Juniper (jalovec). Nesnáší králíky,
jelikož jsou to prý šikanátor a kradou mu celerovou nať a velmi se obává svého
nadřízeného Dionýsa. Naopak velmi obdivuje Artemis a její lovkyně.
Protože je napůl koza, nedělá mu problém lézt po obtížně dostupných místech a je
schopen velmi rychle utíkat. Má velmi ostře vyvinutý čich, cítí snadno přítomnost
polobohů i monster a může tak včas dát varování o blížícím se nebezpečí.
Je velmi zdatný ve hře na rákosovou píšťalu, kterou může ovládat rostliny a zvířata
kolem sebe a s touto hudební magií umí i obstojně zacelovat rány. Dokáže komunikovat
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s jakýmkoliv zvířetem, schopnost, která má řadu využití, zejména při získávání
informací.
Po smrti Pana je mezi ostatními satyry odstrkován a obzvlášť rada starších, v čele se
Silénem, ho nemá ráda. To vyústilo až v jeho vyhoštění z jejich komunity. Grover tak
cestuje po celé Americe, a snaží se šířit Panovo poselství mezi nymfy, dryády, zvěř a
satyry, kteří jsou ochotní ho poslouchat a tak se zpráva pomalu šíří.

3.4 Luke Castellan
Syn Herma, velmi zdatný v boji s mečem, Percy ho nikdy neporazil, ačkoli on sám je
velice dobrý. Jeho matka May byla Hermem velmi milována. Měla dar vidění, a občas
měla vidiny budoucnosti. Rozhodla se tedy, že se pokusí přijmout Delfské orákulum,
protože ale nikdo neví, že Hádes proklel poslední dívku a dar nemůže přejít na novou.
Ačkoliv jí to Hermés rozmlouval, May do sebe nechala vstoupit ducha Delfské věštírny,
což způsobilo, že se zbláznila. Luke proto svého otce nenávidí a proto poté zradí
Olymp. Jeho zrada vede tak daleko, že se stane hostitelem pro Krona, který není
schopný obnovit své tělo. Ačkoliv je považován za hlavního antagonistu, nakonec svůj
osud zvrátí, když na konci naplní osudné proroctví, které má buď zachránit, nebo zničit
Olymp, tím že prakticky spáchá sebevraždu a tím zničí Krona a umírá jako hrdina.
Zároveň se tím vysvětlují Moiry, které Percy viděl u cesty. Jejich sudba se netýkala jeho
života, ale Lukova konce, kterému byl Percy přítomen.
Protože jeho matka je šílená, devítiletý Luke utekl z domova a několik let se protloukal
světem, zabíjel monstra a snažil se přežít. Pak ho našel Grover a odvedl ho do Tábora,
kde od té doby Luke žil po celý rok, stejně jako Annabeth.
Jeho otec Hermés se snažil najít cestu ke svému synovi. Dal mu i úkol, aby dokázal své
schopnosti. Měl přinést jablko ze zahrady Hesperidek. Bohužel Luke neuspěl a nakonec
se i urazil, že dostal stejný úkol, který již vykonal Héraklés.

3.5 Poseidon
Jeho jméno znamená „Ten, jenž dává pít ze zalesněné hory.“35 Bůh zkázy, zemětřesení,
koní, hurikánů, oceánů, moří, sucha, povodní a bouří. Je synem Krona, je to jeho páté
dítě a druhý syn. Byl pohlcen Kronem, který se obával, že bohové jsou krásnější a
mocnější než je on. Poseidon tak strávil své dětství v žaludku svého otce. Jeho matka
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Rheya prosila Krona, aby ušetřil jejich děti, ale bez úspěchu. Rheya pak porodila Dia a
nechala ho potají vychovat na Krétě.
Když Zeus dospěl, úspěšně infiltroval Kronův palác na hoře Othrys jako královský
číšník. Zeus podal Kronovi silné dávidlo z božského nektaru a hořčice, což způsobilo
vyvrhnutí jeho spolknutých sourozenců. Poté společně uprchli z hory ke své matce
Rheye, akceptovali Dia jako svého vůdce a vyhlásili Kronovi válku.
Aby měli lepší šance proti armádě titánů, osvobodili své starší sourozence Kyklopy a
Hekatoncheiry (storucí) z Tartaru. Ti byli stráženi Kampé, která se také objeví
v knihách o Percym, kde stráží posledního ze storukých Briára. Během jejich
osvobozování jim jeden z Kyklopů ukoval jejich pozdější atributy: Diův blesk,
Poseidonův trojzubec a Hádovu přilbu. S těmito zbraněmi porazili Kampé. A po návratu
z Tartaru začali Titanomachii.
Válka trvala deset let a bohové zvítězili nad titány. Zeus rozsekal svého otce Krona jeho
vlastním srpem na kousky a uvrhl ho to Tartaru, stejně tak jeho bratry, kromě generála
Atlanta, který musel navždy vzpírat nebe.
Tři bratři se dohodli mezi sebou, že si rozdělí vládu nad zemí na tři části. Poseidon se
stal vládcem moří a všeho, co s vodou souvisí. Často se však hádal s bratrem Diem.
Jejich hádky snadno vyústily v nějakou přírodní katastrofu. Nakonec zakročila jejich
matka, která vyslala Poseidóna, aby prozkoumal své nové území a také aby se od
Telchinů (stvoření podobná psům) naučil, jak oceán funguje a také ho naučili lépe
ovládat jeho trojzubec. I Telchinové se v knihách objeví, ovšem tentokrát na straně
titánů, neboť cítí, že je bohové během své vlády utlačují.
Jeho manželkou je Néreovna Amfitríta, se kterou má několik dětí, nejznámější je
pravděpodobně Tritón. Stejně jako jeho bratr Zeus i on měl řadu nemanželských dětí se
smrtelnými ženami i s bohyněmi či najádami. Mezi nejslavnější potomky patří Theseus
a Bellerofóntés. Amfitríta údajně nebyla tolik žárlivá jako byla Héra. V knize se setká
s Percym a nedívá se na něj nadšeně, ale neklade mu žádné překážky či nástrahy, jako
to dělá Héra Diovým dětem.
Poseidon je v dlouhém sporu s bohyní Athénou, což se dozvíme i v příběhu, jelikož
Annabeth jako dcera Athény a Percy jako syn Poseidóna se bojí být přátelé, kvůli
sporům svých rodičů.
Jejich spor začal kvůli patronaci města Atika. Podle mimo jiné i Hérodota, Poseidon
vznesl nárok na Atiku a mrštil svým trojzubcem na akropoli, kde se otevřela studna se
slanou vodou, která je zde dodnes. Později Athéna zasadila vedle studny první
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olivovník. Málem došlo k ozbrojenému konfliktu mezi Poseidonem a Athénou. Zeus
ovšem zakročil a nařídil zasedání poroty bohů. Sám Zeus se nevyjádřil, ale zatímco
ostatní bohové podporovali Poseidona, všechny bohyně podporovaly Athénu. „A tak
s většinou jednoho hlasu soud vyhlásil, že Athéna má na území větší právo, protože mu
dala lepší dar.“36
Další spor měli kvůli Medúse a nejostřejší byl kvůli Odysseovi, kterého chtěl Poseidon
zahubit kvůli oslepení jeho syna Polyféma, kdežto Athéna ho měla ráda nad všechny
smrtelníky pro jeho vtip a chytrost.
I přes jejich spory občas pracovali společně, například při výrobě povozu, kdy Poseidon
dodal koně, a Athéna vymyslela bojový vůz.
Zeus silně nedůvěřuje Poseidonovi. A když se objeví Percy, Zeus je velice rozzloben.
Percymu tak často chybí ta nejdůležitější podpora proti Kronovi. A až do objasnění
velkého proroctví nemá Diovu důvěru. Bohužel ani později nepatří mezi oblíbené
hrdiny, protože je stále syn Poseidona.
Vztah Percyho s Poseidonem je dosti ambivalentní. Percy je hrdý na svého otce, ale
nemůže mu odpustit, že opustil jeho matku a jeho a že byli nuceni žít s Gabem
Uglianem. Percy si pak často připadá jen jako Poseidonův omyl. Během celého příběhu
ale Poseidón několikrát zmíní, že Percy je jeho oblíbený syn. I v případě konfliktu se
svým bratrem Polyfémem, Poseidon pomůže Percymu. V jiných bojích ovšem raději
nezasahuje.
Poseidon je většinou benevolentní bůh, ovšem stejně jako jeho bratr Zeus je velice
pyšný, ješitný, má výbušnou povahu a je tvrdohlavý. Riordanův Poseidon se zdá více
dospělý či zralejší, než jak se objevuje v mýtech. Má smysl pro dramatičnost, která se
ukáže například, když se uchází o Amfitrítu, která ho odmítne a on pak chodí po svém
paláci a naříká několik týdnů. Údajně jeho naříkání způsobil migrénu několika
velrybám a olihním v okolí paláce.
Riordan Poseidona popisuje jako vysokého, pohledného, mocného ale jemného. Sdílí
podobné rysy se svým synem, jako jejich černé vlasy a zelené oči, které jsou zděděné od
jeho matky Rheii. Je opálený a ošlehaný větrem a má jizvy od rybářských háčků jako
námořník a má vrásky kolem očí, které naznačují, že se často usmívá.
Riordanovo ztvárnění se mi líbí. Veškeré jeho vyjadřování a také jeho oblečení se váže
k moři moderním způsobem. Připomíná mi něco mezi surfařem a námořníkem. Také se
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mi líbí jeho osobnost, kterou vlastně celou dostal od Riordana. V mýtech bohové často
nemluví nebo se nevyjadřují přímo a tak jejich osobnost tak známe spíše přes jejich
činy.
Řečtí bohové jsou známí tím, že jsou velice lidští. Od lidí se liší jen svou mocí a
nesmrtelností. A v Riordanově sérii je pěkné vidět jejich lidské stránky, Poseidonovi
například dodal skvělý smysl pro humor.

3.6 Cheirón
Kronův syn vymýšlí a vede veškeré aktivity v Táboře polokrevných. Kronos stvořil
Cheiróna s Phirylou, když byl v podobě koně. Phirylla dítě opustila, neboť byla
znechucena jeho vzezřením. Technicky je bratrem hlavních tří bohů. Nikdy se ovšem
necítil jako jejich rovný. Zakládá si na tom, že nikdy nepřijde na Olymp, pokud ho
bohové nepovolají.
Později se ho ujal bůh Apollón, který kentaura naučil veškeré znalosti, kterými později
disponuje. Cheirón není tak docela kentaur. Vymyká se svou povahou. Zatímco kentauři
si užívají alkohol a násilí, Cheirón se věnuje raději civilizovanější zábavě. Je velice
inteligentní a laskavý. Liší se i svým zrodem, kentauři se rodí spojením slunce a mraku
– Ixiona a Nephele. Také nejsou nesmrtelní. Cheirón získal nesmrtelnost za své zásluhy
bohům. Mezi jeho studenty patřili: Achilles, Aktaón, Aeneas, Ajax, Asclepius,
Héraklés, Iáson, Patrocles, Perseus, Théseus a další.
Po Percyho příchodu do Tábora se Cheirón modlí, aby byl synem nějakého menšího
boha, a snaží se ho co nejrychleji vycvičit. Když je pak Percy přijat jako syn Poseidóna
a vyslán pro Diův blesk, je velice zklamán, že ho nestihl vycvičit více a obává se o jeho
život. Po odhalení Lukovi zrady, se Cheirón ihned vydává na Olymp varovat bohy.
Vizuálně je popisován jako bílý kentaur ve středním věku s hnědými řídnoucími vlasy a
zanedbaným vousem. Mezi jeho schopnosti patří lukostřelba a léčitelství, které se naučil
od Apollóna, je i velmi zručný v boji s mečem. Umí vyvinout vysokou rychlost.
Cheirón je typická postava moudrého učitele, který mluví rozvážně, obvykle zná
odpověď na jakoukoliv otázku a budí respekt. V knihách se neobjeví postava, která by
k němu respekt neměla. Snad kromě Charóna, který je rozmrzelý, že si je lidé pletou
kvůli podobným jménům a pak samozřejmě jeho otec Kronos, který nemá rád žádné své
dítě na straně Olympu.
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3.6 Dionýsos
Je bohem sklizně vína, vína, šílenství, extáze a divadla. V knize vystupuje jako Pan D. a
je ředitelem Tábora polokrevných. Tento post dostal od svého otce Dia jako trest za
pronásledování nymfy, kterou si vyhlédl sám Zeus.
Dionýsus byl často jmenován jako dvakrát narozený. Jeho matkou byla smrtelná žena
Semele, dcera thébského krále, a jeho otcem je Zeus. To ho dělá jediným bohem
Olympu, který se narodil jako polobůh. Héra jako vždy žárlila, když zjistila, že jí byl
Zeus nevěrný. Převlékla se tedy za ošetřovatelku (v některých verzích za starou
čarodějnici) a navštívila Semele, kterou přiměla zapochybovat, že jí skutečně navštívil
pravý Zeus a navedla jí, že až jí opět navštíví, aby žádala Diovu skutečnou podobu jako
důkaz. A aby ho zavázala přísahou na Styx, že tak opravdu učiní. Tato přísaha je
závazná. V případě porušení takovéto přísahy následují velmi závažné důsledky a často
i smrt. Zeus při své další návštěvě přísahal Semele na řeku Styx a pak teprve slyšel její
přání. Musel se tedy proměnit do své božské podoby, která spaluje smrtelníky. Semele
se rozpadla v prach. Diovi se podařilo zachránit nedonošené dítě, zašil malého Dionýsa
do svého stehna, aby ho donosil.
Po jeho znovuzrození poslal Zeus dítě s Hermem. O této události existují dvě verze
mýtu. V jedné ho Hermés vezme k jeho tetě, která ho vychovala spolu se svým
manželem jako dívku, aby ho tak ukryli před Héřiným hněvem. V druhé verzi ho Zeus
dal na vychování Nyským nymfám, které ho vychovávaly celé jeho dětství. Zeus je za
to odměnil a dal je na oblohu jako souhvězdí Hyades.
Když vyrostl, objevil vinnou révu a vyrobil první víno. Héra ho proklela a seslala na něj
šílenství a on po té bloudil světem, než potkal Rheu, která ho vyléčila a poté ho naučila
její náboženský ritus. Po odchodu od Rhei procestoval Asii, kde učil pěstování vína.
Dionýsos pak později prohlásil, že ve svém lidském životě nebyl dobrý v ničem jiném
kromě vína (pěstování i pití). Byl pozván na Olymp jeho otcem a Hestia se pro něj
vzdala svého olympského trůnu, aby zabránila konfliktu kvůli chybějícímu trůnu.
Zároveň tím vznikla nerovnováha zastoupení pohlaví na Olympu. Dionýsus jako bůh
zachránil svou matku z Hádu a učinil z ní bohyni Thyone.
Jeden z nejznámějších mýtů popisuje jeho únos námořníky, kteří ho nalezli na ostrově a
domnívali se, že je to princ. Chtěli ho prodat do otroctví. Jejich provazy ho ale odmítaly
držet. Dionýsos se proměnil ve lva a vypustil na palubu medvěda. Zabil všechny, kteří
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se mu připletli do cesty. Námořníci, kteří se vrhli přes palubu do moře, se proměnili
v delfíny. Celou událost přežil pouze jediný muž, který poznal v Dionýsovi boha a
snažil se ostatní zastavit. Dionýsos ho přijmul do své družiny. I tento mýtus se částečně
objeví, když hrdinové vyhrožují nepřátelům, že je jejich ředitel promění v delfíny.
Jeho trest v Táboře má trvat sto let. Po tu dobu nesmí pít víno ani pěstovat vinnou révu.
Místo vína tedy pije po litrech dietní kolu a pomáhá s pěstováním jahod pro Tábor. Bylo
naznačeno, že když se pokusil porušit svůj trest, vyústilo to v éru prohibice v USA.
Kvůli jeho odporu vůči hrdinům a jeho oddanosti své manželce Ariadně má nejméně
dětí se smrtelníky ze všech bohů, kromě hlavních tří bohů, kteří jsou vázáni přísahou a
kromě panenských bohyní. V táboře má pouze dva syny, dvojčata, pojmenované podle
Dioskúrů Kastóra a Polydeuka. Později velmi těžce nese, že jeden z bratrů zahyne
během bitvy o Manhattan. A prosí Percyho, aby se pokusil zajistit bezpečí přeživšího
Polydeuka. Čímž se trochu odhalí jemná stránka jeho osobnosti.
Riordan popisuje Dionýsa jako oplácaného s červeným nosem a kudrnatými vlasy, které
jsou tak černé, že vypadají fialově. Vypadá jako typický opilec s vodovýma a
opuchlýma očima.
Ještě jako polobůh se účastnil Gigantomachie. Několikrát také bojoval po boku Hérakla.
Dionýsos má zajímavé obdoby i v mimoevropské kultuře. Mexický kmen indiánů
z kmene Masatéků, užívali halucinogenní houby a označovali je za pokrm bohů. Měli
přímo boha těchto hub, nazývaného Tlalok. „Tlaloka zrodil blesk; Dionýsa rovněž; a
v řecké lidové slovesnosti je blesk také zárodkem všech hub, kterým se v obou jazycích
říká příslovečně „pokrm bohů“.“37 Oba také nosili korunu spletenou z hadů a měli
útulek pod vodou. Tlalok měl ve znaku ropuchu stejně jako Argos, město zasvěcené
Dionýsovi. Podobně s problematikou pyramid v Americe a v Egyptě se zdá, že
starověké civilizace byly v kontaktu i přes oceán.

4. Reflexe antické mytologie v české středověké
literatuře
Hledala jsem, zda se antická mytologie vyskytuje v naší literatuře. Našla jsem jeden
ukázkový případ, a protože se věnuje mýtu, který Riordan vůbec nepoužije či ho zmíní
jen okrajově při vysvětlování nezvratnosti věšteb, rozhodla jsem se, že mu věnuji trochu
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prostoru. Je to příběh krále Oidipa. Možná autor usoudil, že tento příběh o incestu není
vhodný pro mladé americké čtenáře. Tento mýtus je však vděčné téma v dílech
určených pro dospělé. Ať už v divadelních představeních či filmech a literatuře. U nás
se tento motiv objevuje překvapivě za Karla IV. Mluvím konkrétně o legendě o
uherském králi Albánovi, která vznikla v Itálii. „Je zajímavé, že tato legenda sloužila ve
své vlasti i u nás daleko méně náboženským než politickým cílům, jak dovodila ve své
stati E. Urbánková.“38 Její autor ji napsal v druhé polovině 12. století, kdy bojovalo
papežství s císařstvím.

Legendu napsal protonotář římské kurie, aby mohl

nejmenovaného římského císaře vylíčit jako neřestného hříšníka.
U nás legendu využíval Arnošt z Pardubic jako podporu pro zahraniční politiku Karla
IV. Legenda se opisovala spolu s legendami o sv. Václavovi a polském Soběslavovi.
Karel se v této době zabýval spojením české, polské a uherské dynastie sňatkem syna
Zikmunda s dcerou polského krále Ludvíka Marii.
V legendě je Albán počat při incestním styku otce, mocného severského muže, s vlastní
dcerou. Po porodu dcera nechala své dítě u cesty s bohatými dary. Dítě našli pocestní a
poslali ho na císařský dvůr, kde ho bezdětný císař přijal za vlastního. Albán se pak
nevědomky provdal za svou matku a zároveň sestru. Následuje pasáž o jejich přiznání a
kání před Bohem. Nakonec však dcera s otcem opět smilní a jejich syn je ubije holí. Po
sedmiletém pokání se stal poustevníkem. Chtěl žít v ústraní od lidí, ale ti jej
vyhledávali, až ho někdo zahubil a hodil jeho tělo do řeky. Jeho tělo pak vykonávalo
zázraky skrz vodu řeky. Albán tak je úplně očištěn před bohem.
Oidipus i Albán jsou vlastně jen nevinnými jedinci vhozenými do problémů
způsobených jejich rodiči. Avšak Albán vyjde z příběhu lépe. Je mu odpuštěno a i přes
jeho vraždu jde o dobrý konec. Oidipův konec je prototypem řecké tragédie, kdy po
ztrátě adoptivních i biologických rodičů, slepý bloudí Řeckem pouze se svou dcerou
Antigonou a poté raději sestoupí do podsvětí, než aby se dal zneužít svými syny v boji o
Théby. Zatímco Legenda o Albánovi má silnou křesťanskou agendu, která propaguje
důležitost víry, Oidipův příběh je o nevyhnutelnosti osudu. Jejich vyznění je tak
naprosto opačné.
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5. Závěr
Jak se tedy odráží řecká mytologie v současné kultuře?
Na antická jména a motivy narazíme velmi často v evropské i americké literatuře.
V Anglii namátkou vybírám spisovatele Terryho Pratchetta, který ve své známé sérii
Zeměplocha vtipně a chytře využívá mytologii. Například motiv Trojské války
(Tsortská válka), v hlavním městě se objeví postava Medúsy jako velmi užitečný
srážník městské hlídky, který dokáže ihned uklidnit situaci jediným pohledem.
Americkou obdobou našeho Petišky by byl pravděpodobně Thomas Bulfich. Tento
viktoriánský vzdělanec sepsal převyprávěné mýty do jednoho svazku Věk mýtů. Stejně
tak Robert Graves napsal celou řadu studií a sbírek mytologie. Jeho Bílá bohyně je o
svrhnutí matriarchální nadvlády v řecké mytologii a její nahrazení patriarchátem na nebi
i na zemi. Což můžeme vidět například v mýtu o zrození Athény, která je na pomezí
této změny. Napsal i vlastní beletrii, která z mytologie čerpá - Hercules, my shipmate
(Hérakles můj spolunámořník). Kniha má být alternativním příběhem plavby Argó.
Jako další knihy mohu zmínit například Vítr ve vrbách od Kennetha Grahama, Velký
bůh Pan od Arthura Machena, Noční život bohů od Thorna Smithe, Býk přichází z moře
a Král musí zemřít od Mary Renaultové nebo zapomenutý John Erksin, který napsal
knihy o Odysseovi, Heleně Trojské a Venuši.
V neposlední řadě můžeme poděkovat americkým komiksovým superhrdinům, kteří
jsou vlastně pokračovateli antických hrdinů. Jejich počátky jsou různé, někteří jsou
ovšem i potomky bohů. Jako například Superman nebo Thor, což je přímo severský bůh
blesku. Ti, kteří nemají původ v „nehodě“ božského předka, získají své schopnosti
moderním božstvím a to většinou vědou. Ať už jde o jaderné záření, zmutované
pavouky či záhadné záření z vesmíru.
Samozřejmě nadále vznikají filmové a divadelní adaptace mytologických témata. Dnes
již klasický film z roku 1981, který vypráví osudy Persea. Nebo film Troja z roku 2004,
který hrál bohužel jen na velkolepost a akci a trochu zapomněl na kvalitu, které si řecké
drama zaslouží. Snad v každém divadle narazím v programu na nějaký klasický řecký
kus nebo jeho moderní pojetí. Každý den jezdím kolem rockové opery s plakáty na
Antigonu či Sedm proti Thébám.
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I v asijské kultuře jsem narazila na odkazy. Například v Miazakiho filmu Nausicaa
z větrného údolí, je hlavní hrdinka pojmenována podle Nausikay, která našla Odyssea
na ostrově Fajáků a pomohla mu dostat se zpátky domů na Ithaku. A v novém seriálu
Útok Titánů je jasný odkaz na řecké Titány. I v našem kalendáři nalezneme
mytologická jména nebo jejich odvozeniny. Stále používáme jména múz. Máme ceny
Thálie pro ocenění divadelních výkonů, podle bohyně veselého básnictví a komedie.
Používáme úsloví Sisyfovská práce, Achillova pata (v anatomii i existuje Achillova
šlacha), Pandořina skřínka nebo narcisismus, podle do sebe zamilovaného Narcise či
Oidipovský komplex. Prakticky není odvětví, do něhož by mytologie a řecká kultura
nějakým způsobem nezasáhla. Také by mě zajímalo, jestli nepříjemná nemoc
salmonelóza souvisí nějak se Salmóneem který prý byl velmi nenáviděným vládcem a
kradl Diovi oběti.
Nalezneme odkazy i v evropských pohádkách. Skylla se proměnila v draka, zlatá jablka
v zahradách králů jako jablka Hesperidek. Nebo třeba fakt že v Řecku byla dědičkou
nejmladší dcera. Z toho vzniklo, že nejmladší dcera v pohádkách je často odstrkovaná,
než si jí odvede bohatý ženich.
Proč jsme na antické mýty nezapomněli? Jak je možné, že dodnes se dál předávají
starověké příběhy? Jak to, že antika je stále natolik relevantní, že se s její kulturou
setkáváme téměř denně?
Od Alexandra Velikého, přes Řím, renesanci, barok, neoklasicismus, Thomase
Jeffersona, Nietzscheho, Freuda až do dnešní doby. Vždy se najde někdo, kdo nese
pochodeň dál. Máme k dispozici tolik materiálů a mýty jsou očividně stejně nesmrtelné
jako řečtí bohové. Dnes už pravděpodobně nikdo v řecké bohy nevěří a nepřináší jim
zápalné oběti. Ovšem snad každý ví, kdo byl Zeus či Hérakles.
Riordan je dalším z řady, kdo nenechává mytologii spát a přibližuje jí mladému čtenáři
zábavnou formou. Protože kde bychom bez starověkých Řeků byli.
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Door of Asphodel, tj. Dveře do Asfodelu; zároveň Death on Arrival, často používaná
zkratka v západní kultuře. Jde o vojenský termín znamenající mrtvý při návratu jako
status vojáka.
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anglicky guineapigs, pig znamená prase; Kirké obtěžovalo mít doma páchnoucí prasata
a s morčaty je méně práce. Podle všeho je prodává do škol.
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