
Epyllion o smrti Priama (Aeneis II, 506–558) 

V první knize eposu se již Aeneas blížil k Itálii, když vtom jej bouře zahnala k africkým 
břehům. Tam se mu dostane pomoci a vřelého přijetí od kartaginské královny Dídóny, 
která vystrojí na počest Trójanů velkolepou hostinu a požádá Aenea, aby vyprávěl 
o strastech, jež ho potkaly. Aeneas celou druhou knihu líčí poslední noc Tróje: jak 
Řekové postavili koně a dobyli město lstí. Popisuje naprostý rozvrat a chaos a dostává 
se i k smutné smrti trójského krále Priama. Nejdříve musel přihlížet zkáze města, nyní 
Řekové pod vedením Pyrrha, syna Achilleova, vnikli přímo do královského paláce, kde 
čeká Priamos se svou ženou Hekubou a dcerami. 

 

Snad také budeš chtít slyšet, jaký byl Priamův osud. 

Když stařec spatřil, jaká dolehla na město rána, 

že dveře paláce nepřítel vyrazil a vnikl dovnitř, 

na stará, roztřáslá ramena – jako by mělo to smysl –  

dal dávno odvyklou zbroj a chopil se meče, ač v jeho    510 

rukou byl neškodný, a kráčel do středu nepřátel zemřít. 

Na dvoře uprostřed domu stál pod širou nebeskou klenbou 

veliký oltář a v jeho blízkosti prastarý vavřín, 

který se nad oltář skláněl a objímal Penáty1 stínem: 

Hekuba s dcerami naivně myslela, že svaté místo     515 

bude jim ochranou. Jak plaší holoubci, když temná bouře 

se žene, tiskly se k sobě a Penáty chovaly v klíně. 

Jakmile spatřila Priama ve zbroji, jež patří mladým, 

pravila: „Muži můj nešťastný, co je to za zvrhlý nápad? 

Co tě to přimělo chopit se zbraní? Kam s nimi spěcháš?    520 

Teď už nás nespasí pomoc takových obránců jako 

jsi ty: nikdo by nemohl, i kdyby živ byl můj Hektor.  

Vrať se sem k nám přeci! Buďto nás oltář ochrání všechny,  

nebo tu zahyneš s námi.“ Taková pronesla slova a starce 



přiměla sednout si s nimi v blízkosti svatého místa.    525 

Hle však! Polítés, jeden z králových synů, se dostal 

z Pyrrhových jatek a středem střel a nepřátel prchá 

dlouhým sloupovím. Probíhá prázdnými atrii, je však 

raněn a znovu má v patách divého Pyrrha, jenž chce mu 

zasadit ránu a užuž ho chytá a oštěpem bodá.     530 

Jakmile konečně Polítés doběhl před zraky otce, 

zhroutil se na zem a se spoustou krve též vypustil duši.  

V tu chvíli stařičký Priamus, ač mu již v zádech smrt stála,  

přestal se ovládat a nechal průchod hněvivým slovům: 

„Za tento zločin, za to, co sis dovolil k otci,      535 

dbají-li nebeští bohové o úctu k rodičům, kéž ti 

přisoudí patřičné díky a odměnu hodnou tvých činů! 

Ty jsi mě donutil přihlížet smrti vlastního syna, 

otcovy oči jsi zhanobil, tím žes jim předvedl vraždu! 

Ani sám Achilles, jejž lživě uvádíš za svého otce,     540 

takhle se ke mně nechoval; naopak práva a slibů 

prosících nedbat bylo mu stydno, studené tělo 

mrtvého Hektora k pohřbu mi vydal a poslal mě domů!“ 

Tak pravil stařec a beze vší razance vrhnul své slabé 

kopí, jež nemohlo projít temně dunícím kovem:     545 

aniž by škodilo, zůstalo trčet na vrchu štítu. 

Pyrrhos mu odvětil: „Mému otci to vylíčíš, o všem 

podáš mu zprávu. Pověz mu o mých ohavných skutcích, 

vypravuj, jak jsem se od něho, Achilla, odrodil, teď však 



zemři!“ Při těchto slovech vlekl již starce, jenž celý    550 

se třásl, k oltáři do tratoliště synovy krve, 

levou rukou ho popadl za vlasy, pravicí zdvihl  

třpytivý meč a až po jilec mu ho do prsou vetkl. 

Taková byla smrt krále Priama, takový konec 

osud mu přichystal – zřel Tróju hořet a Pergamon v troskách   555 

ten kdysi hrdý a vznešený vládce asijských zemí 

a kmenů. Někde tam na trójském pobřeží zůstalo ležet 

velké bezhlavé torzo, k němuž se neváže jméno.  

 

1 Penáti = domácí bůžkové. 
 


