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BOHOVÉ 
 
 
Z chaosu se zrodila Gaia, Země. Sama pak zrodila vysoké hory, hluboké moře a Úrana, Nebe. Stala se pak jeho 
ženou a přivedla na svět Krona. Ten pak zplodil druhou generaci bohů, Dia a ostatní olympské bohy, kteří vládli 
řeckému světu ze svého sídla na hoře Olympu. 
 
 
 
                                              ÚRANOS                         GAIA 
 
 
3 Hekatoncheirové              3 Kyklopové                   6 Títánů                  6 Titánek 
(storucí obři)                                                               (Kronos)                 (Rheia) 
 
 
Hestia           Déméter – Zeus           Hera – Zeus        Hádés         Poseidon           Zeus 
 
             
                     Kora  – Persefona         Héfaistos – Arés                                              Métis – Athéna  
 
                                                                                                                                   Diona – Afrodita 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                   Létó  –  Artemis 
                                                                                                                                              – Apollon 
 
                                                                                                                                   Máia  –  Hermés 
 
                                                                                                                                   Semelé – Dionýsos 
 
 
 
GAIA 
Řecká prabohyně Země a sama Země. Vznikla po prvopočátečním Chaosu současně s Erotem. Matka, ze které 
vše vychází a do níž se vše navrací, chápána i jako bohyně plodnosti. Matka Titánů, Kyklopů, aj. Uctívána též 
jako bohyně smrti, zvěstovatelka budoucnosti a ochránkyně přísah. 
 
 
EROS 
Bůh lásky i láska sama. Zosobnění všeoživující síly spojující protikladné složky kosmu, zrozené 
z prvopočátečního Chaosu současně s Gaiou. V pozdějších verzích syn boha války Area a bohyně lásky 
Afrodíty, zasahující šípy  lásky každého včetně Dia. Sám se zamiloval do dívky jménem Psyché, která se 
nakonec stala jeho ženou a získala nesmrtelnost. Ve výtvarném pojetí znám spíše pod latinským Amor popř. 
Cupido (okřídlený chlapec či malé dítě s lukem a šípy). 
 
 
ÚRANOS 
Bůh nebe a samo nebe. První vládce nad světem po prvopočátečním Chaosu. Zrodil se  bez otce z matky Země 
Gaie a spojil se s ní v manželství. Zplodil 12 Titánů, 3 jednooké obry Kyklopy a 3 padesátihlavé a storuké obry 
Hekatoncheiry (které pro jejich zpupnost a ohavnost  uzavřel do nitra země). Všechny své děti Uranos nenáviděl, 
proto na prosbu své matky  Títán Kronos srpem zbavil otce mužnosti a sám se prohlásil za nejvyššího vládce nad 
světem. Uranos je tak prvním představitelem bohů svržených vlastními dětmi. Z kapek jeho krve, které dopadly 
na zem, se zrodili Giganti a Erínye, z pěny moře rozvířeného jeho genitálliemi či krví se zrodila bohyně 
Afrodíté. Mýtus o Uranovi symbolizuje prvotní spojení nebe a země, resp. nerozlišenou, tzv. uroborickou 
jednotu všeho. 
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TÍTÁNI 
Starší generace bohů, děti Gáie a Urana. Nejmocnější z nich, manželský pár  Kronos a Rhea, vládli světu. Po 
krutém boji s mladší generací bohů vedenou Diem byli svrženi do Tartaru. (Tartaros původně kovové vězení 
Títánů, později část podsvětí, v níž pykají duše provinilců). Za Títána byl považován i Prométheus, syn Títána 
Íapeta. Podle Aischylova pojetí  příběhu je nazýván nadlidský boj proti útlaku bojem títánským. Okeanos 
nejstarší Títán, bůh moří, mohutný veletok obtékající celou souš (odtud název oceán). Diona matka Afrodité. 
Atlas jako účastník vzpoury proti bohům byl za trest poslán na západní kraj světa, aby tam svými bedry podpíral 
nebeskou klenbu. Perseem byl proměněn v pohoří Atlas v Africe. 
 
KYKLOPOVÉ 
Tři jednoocí obři kující pro Dia blesky. V Homérově Odysseji kmen lidožravých obrů, jeden z nich, Kyklop 
Polyfémos, uvěznil Odyssea a jeho druhy v jeskyni. Při jejich útěku byl oslepen. 
 
 
 
KRONOS 
Nejmladší a nejlstivější z Títánů. Otec Hestie, Démétry, Héry, Poseidona, Háda a Dia. Později ztotožněn 
s bohem času Chronem. 
HESTIÁ 
Bohyně domácího krbu, ochránkyně rodiny, záruka blaha osobního i veřejného (ochránkyně domu i státu). 
Považována za nejlaskavějšího z bohů. 
DÉMÉTÉR 
Bohyně Matka – Země, matka Persefoné. Dárkyně obilí a ochránkyně zemědělství, uctívána též jako dárkyně 
plodnosti. Chrám mezi Aténami  a Delfami v Eleusis. 
HÉRÁ 
Diova manželka, v mykénské době pravděpodobně ochránkyně vladařského paláce, později jako Diova žena 
střežila rodinu, sňatek, manželské děti a manželskou věrnost. Vůči milenkám a nemanželským dětem Diovým 
mstivá. 
POSEIDON 
Bůh vod, doložen již ve starověké Krétě. Manžel nymfy Amfitríté. S rozšířením mořeplavby uctíván jako 
nejvyšší vládce moří. Je mu připisováno zemětřesení neboť vlnobitím dával do pohybu zemi ležící na vodách. 
Zobrazován s trojzubcem a v doprovodu mořských bohů a nymf. S Athénou se dostal do sporu o vládu nad 
Attikou, ale bohyně zvítězila a na důkaz smíru mu nabídla olivovou snítku. Rozzlobený P. udeřil svým 
trojzubcem do země, aby Attiku zatopil. 
HÁDÉS 
Bůh podsvětí, kde vládne s manželkou Persefonou nad stíny zemřelých. Z jeho domu není návratu. 
ZEUS 
Nejvyšší bůh, hromovládce, bůh počasí a vegetace, ochránce rodiny a města. Vládu na nebi i na zemi získal 
losováním. Sídlil na Olympu. 
 
 
MÉTIS 
Dcera Títána Okeana a jeho manželky Téthye. Bohyně rozumu. Měla mít s Diem dvě děti: dceru, která by se mu 
vyrovnala moudrostí a syna, jenž by ho svou silou svrhl z trůnu. Zeus proto Métidu uspal a pak snědl. Po jisté 
době se pak jemu samému narodila z hlavy dcera. Athéna se narodila už dospělá, v plné zbroji a s přilbou – 
z Diovy hlavy ji na svět pomohl Héfaistos. 
 
Semelé  
dcera thébského krále Kadma a jeho ženy Harmonie. Zamiloval se do ní Zeus. Když ji sváděl, slíbil jí splnění 
jakéhokoliv přání. Žárlivá Hera ji lstivě přiměla, aby si přála vidět Dia v jeho podobě hromovládce. Tak se stalo 
a Diovy blesky zasáhly Kadmův palác. V ohni zahynula i Semelé, předtím však v smrtrelné úzkosti porodila 
Diovi nedonošené dítě, jímž byl Dionýsos. Později byla Semelé vysvobozena z Hádovy podsvětní říše a pod 
novým jménem Thyoné ji Zeus vzal na Olymp, kde žila ve společnosti bohů.  
Persefoné 
(Koré – dívka) Dcera Diova a Déméteřina. Unesll ji do podsvětí Hádés a učinil ji svou manželkou. Zeus usmířil 
rozhněvanou Démétru , která svou dceru dlouho marně hledala, tím, že nechal Persefoné třetinu roku v podsvětí 
a na dvě třetiny ji dovolil navracet se k matce na zem. V tomto smyslu je P. chápána jako symbol obilí, jehož 
matkou je Démétér. 
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Héfaistos 
Bůh ohně a kovářství, syn Dia a Héry, manžel Afrodíty, která jej klamala s Áreem. Báje připisují kulhavému H. 
vybudování řady paláců na Olympu ařadu skvělých kovářských děl. Podle Homéra naučil s pomocí Athény lidi 
řemeslu a umění. Zchroml po jedné hádce svých rodičů,kteří jej shodily na zem. Zřizoval si dílny v sopečných 
vulkánech. 
Árés 
Krutý bůh války, syn Dia a Héry, často se účastnící i bojů mezi lidmi. Milenec Afrodíty, s níž zplodil Erota. 
Athéna 
V Mykénské době ochránkyně paláce, později městského státu, zejména Athén. Dárkyně řemesel, posléze věd i 
moudrosti, v helénismu též bohyně uvážlivě vedené spravedlivé války a vítězství. Jejím nejoblíbenějším místem 
jsou Athény  a Attika, kterou získala ze sporu s Poséidonem. V Athénách byl na její počest slaven každý čtvrtý 
rok jeden z nejvýznamnějších řeckých svátků – tzv. velké  panathénaie. 
Afrodíté 
Bohyně smyslné lásky a krásy, ale též přírodních sil a jara. Dcera Dia a títánky Diony, ale podle lidové verze se 
zrodila u břehů ostrova Kypru z mořské pěny po dopadu genitálií vykleštěného Úrana do moře. Manželka 
Héfaista, jehož klamala s Áreem, s nímž měla syna Erota. Rozšířeny mýty o jejích četných milostných spojeních 
s dalšími bohy i smrtelníky. Často umělecky ztvárněna. 
Artemis 
Bohyně lovu, panenská vládkyně přírody, zároveň i bohyně svateb a plodnosti. Dcera Dia  a bohyně Léto, sestra 
Apollonova. Zobrazována jako lovkyně s lukem v ruce, doprovázena průvodem lesních nymf a zvěří, obzvláště 
jelenem. S Apollonem byli dvojčata, oba stříleli z luku a nejednomu člověku přivodili svými šípy náhlou smrt. 
Apollón 
Řecký bůh slunečního jasu, dárce zdraví, ochránce domů a mořských cest, patron povolání, jejichž příslušníci 
tvoří v božském nadšení a vytržení (básníci, hudebníci a věštci). Syn Dia a bohyně Létó, otec Orfea a Asklépia, 
bratr Artemidy. Jako ochránce umění stojí v čele Múz. V řeckém životě měly značný vliv jeho věštírny, zejména 
věštírna v Delfách. Jeho kult byl rozšířen i v Římě. 
Hermés 
Syn Dia  a Máai. Ochránce pastýřů a stád, později též obchodníků, poutníků, řečníků a zlodějů. Posel bohů, 
průvodce mrtvých do podsvětí, též bůh spánku. Patron výřečnosti a hudby. Nejobratnější a nejlstivější 
z olympských bohů. Bůh nejširších lidových vrstev, doložený již v mínojské době. Připomínán při cestách 
hromadou kamení sloužící za primitivní oltář. V oficiálním kultu zpravidla uctíván jako podsvětní božstvo. 
Dionýsos 
Bůh „dvakrát narozený“. Jeho matka zemřela (viz Semelé) a nedonošeného D. zachránil jeho otec Zeus tím, že si 
dítě nechal zašít do stehna a tam syna donosil. Jako Hermův svěřenec vychováván nymfami v místech, odkud 
přinesl lidem sazenice vinné révy. Naučil lidi připravovat z hroznů opojný nápoj, svou náklonností k vessellí a 
družnosti je zbavoval starostí, a proto se stal symbolem radosti a života. Jako vegetativní a plodivý bůh 
zosobňoval věčnou obnovu přírody a nové zrození. Bůh plodnosti, bujného veselí, extáze a vína. Původně prostý 
kult získal působením východních vlivů orgiastický charakter. 
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