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The aim of this paper is to present the archetypal interpretation of Orpheus 
as the representative of the classical musical myth. The text tracks the 
relationship between myth and music as well as explores possible melancholic 
features ofthe mythological character. The methodological basis is primarily 
the theory of archetype by Carl Gustav Jung. The mythological image of 
Orpheus in ancient literature is confronted with the former understanding of 
melancholy, taking account ofthe broader archetypal symbolization. Orpheus 
is incorporated into the mythological framework ofApollo and Orphism. The 
basic motifs ofthe myth include musical expression ofthe character (playing 
the lyre, singing), his joumey to the underworld to retrieve Eurydice and his 
tragic death. There is an archetypal manifestation of the hero, the Self, the 
anima, the animus, the wise old man. The centra! motif is that of Orpheus 
tuming around to look at Eurydice on the way from the underworld, it is an 
expression of unintegrated mental contents of individuation and the death 
of anima. The consequence of the described phenomenon is the death of 
the character by ripping his body to pieces by the women. The melancholy 
elements of myth show by moving towards the death based on the deficit 
of anima, on the next level the melancholy is initiated by the underworld 
experience \Ind connection with music. The ancient view of Orpheus's 
melancholy 1s connected to exceptiona~ artistic a?ilities. B~ combining the 
archetypal approach to the myth and the mterpretatton analys1s of melancholy, 
the amplifie11 image of Orpheus has been created, which can be applied to 
interpretations of works of art. 
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Mytologická postava Orfet je pi'edstavitelem antického hudebního mýtu, tj. mýtu 
s výraznými hudebními prvky, který vypovídá o starovekém chápání hudby ajejích účin
ku na človeka. Hudební mýtus ~eodhaluje pouze etiologii a genezi mytologického myš
lení o hudbe, ale symbolizuje vtjiti'ní vztah mýtu a hudby. 1 Orfeus je jako motiv také vý
znamnou složkou umelecké imtginace. Tento proces provází integrace mýtu do hudby 

' K problematice antického hudeb~ího mýtu, vztahu mýtu a hudby, hudebních archetypu a námetového 
odrazu mytologických postav or(ea, ľana a Sirén v hudbe viz KOZEL, David: Antický hudební mýtus. 
Ostrava: Pedagogická fakulta Os\ravské univerzity v Ostrave, 2012. 
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samotné, jde o dialog mýtu a hudby na významové a sttukturální úrovni. Interpretačním 
východiskem je nám hlubinná hermeneutika se zamefením na analytickou psychologii 
Carla Gustava Junga a jeho koncepce kolektivního nevedomí, archetypu, symbolu.2 Mý
tus v tomto ohledu chápeme jako archetypální symbolizaci lidského nevedomí. Následu
jící text sleduje Orfea antického mýtu prizmatem teorie' archetypu se zohlednením mož
ných melancholických charakteristik postavy, čímž se nám otevírají nové významové 
sféry interpretace. Vstupní tázání po možných melancholických rysech Orfea nás pi'ivádí 
k odlišení jeho interpretace v relacích ke smutku, žalu, šílenství, spiritualizaci. 

Mytologický obraz mýtu 

Mytologické postavy Apollóna a Dionýsa jsou personifikací dvou základních prin
cipu antického umení, jež nalezly svou nej dokonalejší syntézu ve forme tragédie a vypo
vídají ve své podstate také o povaze hudby. Orfeus je fundamentálním typem antického 
hudebního mýtu - bytostnou explikací jeho mytologického obrazu. Orfeus jako symbol 
spojuje prvek mýtu s hudebním projevem v jeden celek a podává tímto svedectví o antic
kém prizmatu na relaci mýtus - hudba. Apollónské motivy Orfea jsou určeny sluncem, 
hudbou, lyrou, zpevem, kdežto dionýské temným podsvetím, menádami, rozerváním tela. 

Celý komplex postav, situací, deju a míst mýtu o' Orfeovi je dynamickým celkem 
archetypální symboliky. Obsahuje mnohá vyjádfení o podstate a funkčnosti hudby, stejne 
tak zde fungují nehudební prvky s vysokou významovou rozruzneností. z hlediska náme
tového motívu pro umení je proto nutno rozlišovat Orfeajako mytologický symbol, ume
lecký motiv, archetyp v rovine estetické a psychologické, ale také religiózní, neboť v po
zici kultumího typu existuje mj. v podobe mystického náboženského hnutí orfismu. 

Na základe provedené analýzy mytologických pramenu antiky3 Orfeus vystupuje 
jako pevec, básník a hudebník (kitharód) puvodem z Thrákie. Jeho otcem byl krá! Oiag
ros a múza Kalliopé (múza epického zpevu a vedy), bratr Linos patrí také k postavám 
antického hudebního mýtu. Variantne a časteji je ovšem za jeho otce pokládán Apollón, 
což jej vzhledem k matce určuje do tohoto mytologického okruhu. Od Apollóna získal 
typický nástroj lyru,4 umení hry na ni byl vyučován múzami. V nekterých pfípadech je 
samotný Orfeus pojímán jako otec písní, puvodce hudby nebo kithary. Životní osudy 
sledované postavy se profilují podle mnohých cest (napi'. Egypt), účastnil se též výpravy 
Argonautu. Dále je zmiňován jako jasnovidec, veštec, vynálezce písma, puvodce léku 
a magických formulí ve spojitosti s mystickou povahou jeho mysterijního učení, filozof. 
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2 K základní terminologii viz JUNG, Carl Gustav: Archetypy a nevedomí. Výbor z díla II. Brno : Naklada
telství Tomáše Janečka, 1997. 

3 Starovekou mytologickou tradici sumarizuje napr. GRAVES, Robert: Recké mýty. Preložil Jifí Hanuš. 
Praha: Levné knihy KMa, 2004, s. 109- 113. K Orfeovi viz také GUTHRIE, William Keith Chambers: 
01pheus and Greek Religion. A Study ofthe Orphic Movement. Princeton, New Jersey: Princeton Uni
versity Press, 1993. Viz též 01feuv sestup do podsvetí. Výbor z 01fických textu. Uspoi'ádal Krištof A. Er
hart. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. 

4 Dle mýtu je tviircem lyry Hermés, který ji dal Apollónovi. Z hlediska sledovaného tématu melancholie 
pripomeňme, že lyra mela pôvodne sedm strun, které odpovídaly antice známým planetám a vzájemné 
intervalové vztahy strun zase kosmické harmonii sfér. Odtud lze vést paralelu k antickému chápání har
monie jako naladení a pomerom vzhledem k teorii temperamentu. 
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Nejzásadnejším a nejznámejším bodem mýtu o Orfeovi je cesta do podsvetí za na
vrácení jeho ženy Eurydiky a boj proti smrti. Z hlediska pozdejšího inspiračního vlivu na 
umení tento motív kodifikují verze príbehu v IV. knize Vergiliových Zpévu rolnických 
a zvlášte v X. a XI. knize Ovidiových Promén. Pripomeňme alespoň v základní podobe 
kostru mýtu. Orfeovou ženou byla najada5 Eurydika, již na louce smrtelne uštknul had. 
Ztrátou své milované bytosti se trpící kitharód vydává na cestu do podsvetí, aby ji silou 
své hudby a básnického slova pfivedl zpet. Eurydikaje mu navrácena pod podmínkou, že 
se pfi ceste na zemský povrch neohlédne zpet. Orfeus podmínku nesplní a svou nej istotou 
prichází o Eurydiku podruhé, ďalší pi'esvedčování podsvetí je mamé. Po návratu se Or
feus venoval mystickému zasvecování a učení o posmrtném živote, založil mystérie, hlá
sal asketický život, vegetariánství, homosexuální lásku, vyznával učení o metempsychó
sis. Dionýsos na neho v zufivosti poslal divoké menády, které byly svým bakchickým 
hudebním projevem (aulos) v rozporu s kultivovaným tónem lyry a kultovní príslušností. 
Nakonec jej usmrtily a roztrhaly na kusy. Hlava Orfea společne s lyrou dopluly po i'ece 
Hebros do moi'e a zde k ostrovu Lesbos. Hlava byla uložena do jeskyne zasvecené Dio
nýsovi, lyra byla na pfímluvu Apollóna vynesena na nebesa jako souhvezdí Lyry. 

Ženský prvek Eurydiky byl do mýtu pfidán až v novejších verzích.6 Tradične anti
kou prijímané vysvetlení Orfeovy hrdinské cesty z obetavé lásky, jdoucí proti silám osu
du a smrti, pi'esvedčující vydání nymfy z podsvetí díky lítosti nad bolestí milujícího, bylo 
narušeno kupl'íkladu již Platónem skrze ústy Faidra v dialogu Symposion. Platón se 
vyjadruje k jeho osudu: ,,Ale Orfea Oiagrova odeslali z Hádu s nepofízenou; ukázali mu 
jen prízrak ženy, pro kterou pfišel, jí samé mu však nedali, neboť se jim zdálo, že jest 
zmékčilJ1- bylť kitharodem - a že nemel odvahy pro lásku zemfít jaka Alkéstis, nýbrž vším 
zpusobem chtel vejíti do Hádu živ. "7 

Nazírání na mýtus o Orfeovi si vynucuje popis kvality a účinku jeho bohy inspiro
vaným vokálne instrumentálním projevem. Nejčasteji jsou zmiňovány následující cha
rakterizace v podobe okouzlení pl'írody, omámení, pfivolání, vábení a následného ztišení, 
zkrocení, uklidnení divokých zvífat, šelem, ptactva, stejne tak schopnost hudbou pfinutit 
skály a stromy k následování, v neposlední fade jsou popisovány kontexty mystické tajné 
nauky, znalosti božské harmonie. apod. 

V Ovidiových Proménách inalezneme líčení Orfeova zpevu v Tartaru jako doklad 
pusobení jeho hudby: · 

„Takto co lkal a zvukem stjm svou provázel prosbu, 
plakaly bezkrvé duše. I Tantalos zapomnél lapal 
vodu, jež prchá mu vždy, a hrnulo Ixíonovo 
kolo a nervoujater supové,'!nechaly véder 
Danaovny a na kámen svujlsi Sísyfos used. "8 

5 Nymfa personifikuje prírodní sílu!v pramenech, jde proto o vodní aspekt korelující s ženským prvkem 
a nevedomím. · 

6 Uvádí Graves, c. d„ s. 112. 
7 PLATÓN: Symposion. Preložil Fr~ntišek Novotný. Praha : Institut pro stfedoevropskou kulturu a politi-
ku, 1993, 179 ad. ! 

8 OVIDIUS NASO, Publius: Promdry. Preložil Ferdinand Stiebitz. Praha: Odeon, 1969, s. 292. 
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Vergiliovy Zpevy rolnické popisují Orfea v situaci po uštknutí Eurydiky hadem a po 
neúspešném návratu na zemský povrch: 

„Sám hrá! na loutnu a konejšil muka své lásky, 
tebe, ó sladká choti, jsa samoten na pustém brehu, 
tebe, když počínal den, když zhasínal, opevoval tebe. "9 

„On, jak vypráví zvest, prý po sedm mesícu s pláčem 
žaloval oblačným srázum a pustého Strymonu proudum, 
aneb v jeskyních chladných svuj osud žalostne zpíval, 
písní krotil rygry a hýbal tvrdými duby. " 10 

Mytologický archetyp a melancholie 

Archetypální symbolika mytologického Orfea se na základe vstupního analytického 
náhledu na základní antické literámí prameny projevuje predevším významovou ambiva
lencí a bohatým amplifikovaným mytologickým jádrem. Mytologický materiál presahuje 
základní a následující kultumí tradicí predávaný syžet príbehu, na který z námetového po
hledu navazuje umení všech druhU do současnosti. Široce pojatý motiv Orfea v sobe zahr
nuje polaritne konstituované aspekty mnohovýznamových symbolu, oscilujících na dále 
uvedených osách života - smrti, svetla - tmy, svobody - osudu, smrtelnosti - nesmrtelnos
ti, ženy- muže, lásky- nenávisti, instinktu - rozumu aj. V orfeovském mýtu se tyto význa
my nejen slučují a koexistenčne slévají do proudu mytologické narace, ale zároveň dochází 
k prekonávání protikladu v podobe vytvorení mytologického obrazu i'ešení vniti'n{: prítom
ného psychologického konfliktu. Poodhalené rozuzlení tohoto konfliktu psychické energie 
v mýtu se prezentuje jako vzorový model pro život človeka a zi'ídlo umelecké kreativity. 
Substanciální momenty našeho mýtu se proto z uvedených dôvodu navracejí v umení ve 
svých bohatých metamorfózách v tvoi'ivém kontaktu s tradicí a na konkrétnejší úrovni v je
dinci. 11 Orfeus je v tomto kontextu uchopitelný jako symbol umelce svou mytopoetickou 
silou a schopností vytvái'et mytologii a hudbu v souladném tvaru. Inspirativní ponor do 
hlubin nevedomí, obdarení kreativními schopnostmi a participace na darech techto hlubin, 
jsou vykoupeny bolestnou ztrátou milované ženy, nutností jejího zprítomňování hudbou 
v neúplné podobe, metafyzickou prítomností smrti, promenou vlastní osobnosti. 

Z pohledu analytické psychologie lze Orfea určit nekolika základními archetypy, 
jejichž vyjádi'ení nalezlo sviíj výraz v zachycené mytologické tradici. Primárne jej urču
jeme specifickým obrazem archetypu hrdiny. Od tradične analyzované struktury hrdin
ského mýtu12 Orfea odlišují specifické umelecké (hudební) schopnosti, kterými i pi'es 

306 

'VERGILIUS: Zpevy rolnické. In: Zpevy rolnické a pastýfské. Preložil Otmar Vaňorný. Praha : Státní 
nakladatelství krásné literatury, hudby a umení, 1959, s. 83. 

10 Tamtéž, s. 85. 
11 Projevy tohoto mýtu v literárním, výtvarném a hudebním umení zpracovává monografie Mit 01feusza. 

Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej. Studie pod redakcí Slawomiry Zeran
skiej-Kominek. Gdansk : Slowo/obraz terytoria, 2003. 

12 U Junga nalezneme typické znaky hrdinského mýtu: božský pôvod, cesta do podsvetí, vykonání nebez
pečných úkolu - souboje s monstry, pomoc společníki\ a spojenci\, smrt, znovuzrození. Srov. JUNG, Carl 
Gustav: Hrdina a archetyp matky (Symboly promeny II). Výbor z díla VIII. Brno: Nakladatelství Tomáše 
Janečka, 2009. Odkazujeme na klasickou monografii Josepha Campbella s jeho rozlišením tfí diferen-
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nadpfirozený pôvod jako smrtelník vyniká. Typický boj s monstrem v mýtu zastupuje 
cesta do podsvetí, opetovne se tradičnímu schématu vzdaluje neagresivní a nefyzicky 
útočný „boj" hrdiny s podsvetními silami hudbou a zpevem. Orfeus svou hudbou pi'eko
nává nástrahy pfi ceste do Tartaru a dostává se k cíli své cesty - navrácení Eurydiky. 

Anima se zde v prvotní rovine projevuje v pozitivním aspektu archetypu, nemá de
struktivní povahu, funkčne je dále zcela pasivní, mlčenlivá. Uštknutí hadem se jeví jako ne
hoda, marginální zdôvodnení podstatnejší pravdy - nutnosti odnetí života ženy a iniciace 
promeny Orfea. Tato neaktivita animy je dána její stínovou povahou, v konečném dôsledku 
se projevuje negativní pól tohoto archetypu jako započetí cesty hrdiny s cílem vlastní smrti. 
Eurydika je jako anima ozvenovou podobou chybející částí psýché Orfea ( animus) a jako 
taková určuje nutnost její integrace v procesu individuace. V mýtu se po své první ztráte 
(smrt Eurydiky) zpi'ítomňuje jako trýznivá a bolná vzpomínka, mučivý osten, který básník 
oplakává bez katarzního či psychagogického účinku své hudby. Jako stínový typ vzpomínky 
Eurydika funguje také v podsvetí, pi'i navrácení k ceste na zemský povrch je pi'ítomna snad 
jako pi'ízrak, duch, nekoná se zde faktické sjednocující propojení anima a animy- to již není 
realizovatelné. Dusledkem smrti animy je buď její akceptace, nebo upadnutí do stavu melan
cholické bezčasovosti s osobnostním deficitem (vysvobození?) a finální smrtí sebe sama. 

Další možné interpretace symboliky mýtu poukazují k archetypu hrdiny také slu
nečním motivem Orfea, ziskem a rozšíi'ením vedomí prosti'ednictvím zápasu se silami 
hrozivého a ohrožujícího nevedomí. Symboliku nevedomí zesiluje prítomný ženský vod
ní živel 13 v podobe podsvetní feky Styx, motiv zapomnení a vzpomínky, v neposlední 
fade je to opet žena Eurydika, zosobňující zmínený prírodní element. Samotná cesta do 
podsvetí je v prípade pojednávaného mytického hudebníka interpretovatelná jako únik 
vedomí do hojivých a puvodních oblastí nevedomí pred zdrcujícím účinkem smrti animy. 
Vyjadruje proces negativne se vyvíjející unifikace vedomého a nevedomého v osobnosti 
- archetyp bytostného Já (Self). V mytickém svete absentující zosobnení animy Gejí 
smrt) a v jiné rovine také chybející anima samotné Orfeovy psýché je realizací kompen
zační funkce nemožnosti integrovat Self prosti'ednictvím komunikačního propojení ko
lektivního a osobního nevedomí a osobního vedomí. V tomto svetle se Eurydika mýtu 
muže jevit, vedle tradičnejší intepretace osobnostne existující animy, jako v podstate vô
bec neexistující nereálný imaginativní obraz, jenž je mytologickým vyjádi'ením absentu
jící animy v psýché muže a nenaplnením spojení s ženou v psychické oblasti. Zlomovým 
okamžikem celého mýtu je zaváhání hrdiny, když se pi'i náznacích denního svetla (vedo
mí) ohlédne pi'ed východem z temnoty podsvetí. 14 Orfeus si není jist nove nabytými ob
sahy vedomí, které se naskytly, zkušeností se smrtí Eurydiky a pi'edevším zasvecující 
zkušeností návratu z ríše mrtvých, tyto obsahy nebyly integrovány. Konsekvencí neúspe
chu je desintegrace psýché a následná tragická smrt rozčtvrcením, 15 jelikož hrdina již 

covaných fäzí hrdinského príbehu odchodu, iniciace, návratu. CAMPBELL, Joseph: Tisíc tváfí hrdiny. 
Archetyp hrdiny v promenách vek1I. Praha : Portál, 2000. 

13 Archetypu vody a ženy se venujQ Zdeňka Kalnická v monografii KALNICKÁ, Zdeňka: Archetyp vody 
a ženy. Brno: EMlTOS, 2007. 

14 Kladení prekážky, podmínky, zte~ujících okolností plnení úkolu je bežným znakem hrdinského mýtu. 
15 Sparagmos je kanibalistickým znakem trhání posvátného tela na kusy. 
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neodpovídá své pôvodní podstate a ustrnul ve vývoji. Po opetovné ztráte animy není 
možné pokračovat dále. Nejenom pôvodní smrt Eurydiky, ale pfedevším její druhá smrt, 
jsou iniciačními a spouštecími momenty melancholie hrdiny. Mýtus smeruje pro bezvý
chodnost ztráty smyslu života k neukojitelnému žalu, kdy pôvodní zdroj celé situace ustu
puje do pozadí v mytologické bezčasovosti. Telesná smrt kultumího hrdiny zároveň zna
mená transformující obnovu psychických schopností, pozitivne zasahujících lidstvo 
zpívající hlavou a apoteózou Orfea Apollónem a jeho lyry, tj. výraz principu antické 
souvislosti hudební a kosmické harmonie tónu a sfér. 

Interpretovanou skutečnost Orfeovy neschopnosti integrovat vyvíjející se indivi
duaci, jež se mu z psychologického hlediska stala osudnou, z jiného úhlu pohledu doklá
dá také Zdenek Kratochvíl. Pi'ipomíná interpretaci mýtu, ve které je podoba Eurydiky 
rozpuštena v behu sveta a nelze ji videt očima. Je promenena smrtí, její stav odpovídá 
životnímu smei'ování její minulé podoby. K této Eurydice se nelze ohlížet zpet, ale upfe
ním mysli dopfedu. 16 Z pohledu melancholických aspekru mýtu je proto určující vzpo
mínka, nutnost neustálého pi'ipomínání, navracení obrazu animy, ohlížení se za minulostí 
a snaha o její zpi'ítomňování hudbou a slovem. Lpením na minulém a chybejícím propuká 
melancholický stav hrdiny, ale také se prohlubuje kreativní umelecká schopnost, pfesved
čující podsvetí, ztišující a uklidňující zver ... 

Orfeus je, fečeno prizmatem archetypální kritiky Northropa Frye, pi'íkladem tragické
ho modu literámí fikce, hrdinou tragédie, umírajícím bohem podzimu, západu slunce. Roz
trhání hrdiny je zase z narativního hlediska znakem ironie a satiry. 17 Význam a smysl mýtu 
dokresluje napi'. Paul Diel ve své psychologii motivace interpretací fecké mytologie. Autor 
chápe Orfea jako vyjádfení váhání mezi sublimovaným a zvráceným, smrt Eurydiky je ba
nalizací postavy ve smyslu vytesnení kulpability, neschopnosti sublimace. 18 C. G. Jung uvá
dí Orfea v kontextu archetypu moudrého starce, personifikovaného postavou učitele, mysta
goga, učence, moudrého človeka, což odpovídá mytologickému významu. 19 

Jak lze v takto nastínené interpretaci mýtu hledat další prvky melancholie? Po Or
feove zkušenosti s podsvetím a smrtí animy u nej nacházíme odklon od čistých, harmo
nických a svetelných symbo!U apollónského mýtu, začínají se ozývat dionýské proudy 
divokosti, animálnosti a tragičnosti. Orfea nelze určit jako čistý mytologický typ vyjádfe
ní melancholického stavu v konfrontaci s tragickým hrdinou a stavem bolestného smutku 
po smrti jeho ženy. S antickým vnímáním tohoto stavu jej spojuje nekolik styčných ploch, 
které více či méne prosvítají mytologickou tradicí na základe interpretace hlubinné her
meneutiky. 

V klasické studii Sigmunda Freuda Smutek a melancholie20 je odlišujícím momen
tem melancholie od smutku pocit narušení sebe sama, je to regrese libida do Já. Smutek 
a melancholie je reakcí na smrt milované osoby nebo na její místo postavené abstrakce, 
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16 KRATOCHVÍL, Zdenek: Archaická moudrost. In: KRATOCHVÍL, Zdenek - BOUZEK, Jan: Od mýtu 
k logu. Praha : Hermann & synové, 1994, s. 85. 

17 FRYE, Northrop: Anatomie kritiky. Brno : Host, 2003, s. 52, 53, 172. 
18 BORECKÝ, Vladimír: K otázkám symbolické imaginace. Praha: Karolinum, 1998, s. 43 - 55. 
19 Jung, c. d„ s. 140. 
2°FREUD, Sigmund: Smutek a melancholie. In: FREUD, Sigmund: Spisy z let 1913 - 1917, X kniha. 

Praha : Jifí Kocourek, 2002, s. 363 - 378. 
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projevuje se bolestnou rozladeností, ztrátou zájmu o svet, schopností milovat, patologic
kým smutkem bez jasné príčiny. Melancholik môže smefovat k projevôm mánie a šílen
ství, smeruje k hloubavému pocitu konce smyslu a života. v tomto psychoanalytickém 
rámci chápe postavu Oďea a také Narcise Herbert Marcus v knize Eros a civilizace.21 

Orfeus je mu symbolem vzdoru proti zotročujícím formám smrti, odmítnutím oddelení 
subjektu od objektu v libidinózním slova smyslu. Orfeovo odmítání smrti a jeho umení 
osvobozuje od útlaku smefováním k sjednocení oddeleného. 

Uvedené motivy psychoanalýzy môžeme transformovat do i'eči hlubinného nahlížení 
na náš mýtus. Orfeovské tóny melancholie se tímto projevují v promene povahy jeho hudby 
po smrtí Eurydiky a truchlení pro ni. Hudba, hudební nástroj, zpívaný hlas se stává symbo
lickým výrazem pro melancholii,22 jejíž povaha umožňuje transformaci emocionálního sta
vu a instinktu.23 V této „muzikalizaci" melancholie spati'ujeme analogii k vyjádi'ení instink
tu, který žádá obraznou transformaci. Pi'íkladem této promeny instinktu a touhy po 
sebereflexi je interpretace dalšího hudebního mýtu o Panovi a Sýrinx Jamese Hillmana.24 

V ďalším rozvíjení mytologického obrazu Oďea se projevuje jeho žalování svetu pro 
bolestnou ztrátu, vyvolává u svého okolí sympatie, soucit, písní znehybňuje k nečinnosti 
a pohrouženému zastavení se.25 Orgiastický stav šílenství mysli thráckých žen -vražedkyň 
Oďea -je obrácením destruktivního stavu hrdiny na sebe sama zprosti'edkujícím zpôsobem 
zvnejšku. Promena Oďea ženy irituje (opakovane odkazujeme na chybející obraz animy 
v psýché), podnecuje k násilí, je neslučitelná s jeho pôvodní podstatou. 26 Oďeus není scho
pen za smrt své animy sám vlastní aktivitou zemi'ít, jeho existence je podmínena spojením 
anima a animy ve svete živých.27 Negativní obrácení na sebe sama se proto v mýtu zjevuje 

21 Srov. MARCUS, Herbert: lmages o/Orpheus and Narcissus. In: MARCUS, Herbert: Eros and Civilisa
tion. A Philosophical lnquiry into Freud. London - New York: Routledge, 1998, s. 159- 171. 

22 László Fiildényi pfi analýze novovekého vztahu melancholie a hudby poznamenává: „Melancholie ne
snese vecnou definici - proto se také stane hudba jejím pravým prostredím - a hudba, pokud o nečem 
,hovorí', pak práve o tom, že ve svete neexistuje bod, od kterého bychom mohli presne a jednoznačne 
odvodit svou pozici" (FÔLDÉNYI, László F.: Melancholie: její formy a promeny od staroveku po sou
časnost. Praha: Malvern, 2013, s. 154). 

23 Na tomto míste odkažme na probl~matiku hudebního ethosu v antice (včetne hudby jako léku na melan
cholii), schopnost hudebních modlí, nástroju a hudby obecne vyvoláva! či tlumit v človeku určité emo
cionální stavy a osobnostní vlastnosti. Antická ethosová teorie pak ožívá u renezančních novoplatoniku 
a zvlášte v barokní afektové teorii a hudebne rétorických figurách. Srov. DYKAST, Roman: Hudba veku 
melancholie. Praha : TOGGA, 2095. 

24 HILLMAN, James: An Essey on .ľan. In: ROSCHER, Wilhelm Heinrich - HILLMAN, James: Pan and 
the Nightmare. New York City : ťli.e Analytical Psychology Club on New York, 1972, s. i - !xiii. 

25 Typickým imaginativním obrazerr\ antického umení je Orfeus hrající na lyru obklopený florou a faunou. 
Z jungiánského pohledu jde o zkrpcení instinktu umením - hudbou. Odkazujeme na archetypální inter
pretaci tfí mytologických obrazu '10rfea u Noela Cobba: Orfeus mezi zvíi'aty, v podsvetí, zpev Orfea. 
COBB, Noe!: Archetypal lmagina(ion. Glimpses ofthe Gods in Life and Art. Hudson, New York: Lindis
farne Press, 1992, s. 232 - 263. ! 

26 Je otázkou, zda z hlediska mytologické narace akcentoval pi'íčinu Orfeovy smrti jeho odmítnutím žen ve 
prospech homoerotické lásky či p!Jhlavní čistoty, nebo je tato skutečnost vysvetlitelná odkazem na Dio
nýsovo odmítání Orfea kvôli odli~nému náboženskému kultu Apollónského okruhu. 

27 Pausániás uvádí méne bežné verz~ mýtu ve své Ceste po Recku, že Orfeus ze žalu na sebe vztáhl ruku, 
popf. že by! zabit bleskem za jeho yýroky a učení v tajných obi'adech. Viz PAUSANIÁS: Cesta po Recku. 
Preložila Helena Businská. Praha! Svoboda, 1974, s. 30. 
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jako tragická desintegrace tela hrdiny opačným pohlavím - jakjiž bylo poznamenáno, ne
gativní, destruktivní stránka animy se navrací ve své hrozivé podobe. Orfeus je po ztráte 
Eurydiky v psychickém stavu, ve kterém je čas zakoušen bez kontinuity, smyslu a cíle. 
Orfeus nesmeruje k psychické progresi, ale svým konáním se otáčí v bludném kruhu pripo
mínky minulosti napodobováním a ohlížením se k minulému - nostalgie. Jung v souvislos
ti s melancholií upozorňuje na typicky melancholický stav, který pripodobňuje k embryo
nálnímu stavu.28 Melancholik inklinuje k introvertnímu citovému typu osobnosti.29 

Prvky melancholie u Orfea souvisejí s jejím nejednotným antickým chápáním. 
Významové rozlišení ale již v zárodku obsahovalo základní významovou clistinkci 
mezi melancholií jako nemocí fyzického puvodu, která se projevuje v psychické oblas
ti (viz humorální teorie temperamentu Hippokrata a Galéna), a melancholií jako stavem 
a vlastností jedince s výjimečnými schopnostmi. Posledne popsaný popis nacházíme 
v XXX. knize Problému, tradicí pripisovaných Aristotelovi:30 melancholie je nevšední 
vlastnost, nemoc učencu a básníku, kdy jedinec vyniká fyzickou i psychickou odlišnos
tí (výjimečností). Melancholický stav je stavem vznešeným, v nemž jsme schopni vy
tvofit úchvatná díla díky nadlidským výkonum (srov. Orfeovo umení). Aristotelés od
kazuje dále na mytologické postavy, filozofy,jež byli melancholiky (Héraklés, Sókratés, 
Platón). Melancholie v antice souvisí také se schopností veštení, videním budoucnosti 
a skrytýchjevu, pozvedá k nadsmyslovému, stejne tak muže pi'ejít do mánie a šílenství. 
Všechny zmínené znaky jsou v mýtu o Orfeovi latentne pfítomny.31 Znakem melancho
lie je také Orfeovo nehledání nového zosobnení animy po návratu z podsvetí, jelikož 
prozi'el a by! zasvecen do tajemství života a smrti jako filozof a umelec; vidí za horizont 
událostí, jeho pouť končí násilnou smrtí a apoteózou. Orfeuv sestup do podsvetí je 
promenou k ceste ke smutku, bolesti, ale zároveň melancholií, jež se projevila zkuše
ností se zásvetím a smrtí animy. Jak fíká László Foldényi: „melancholik stojí na hrani
ci bytí a nebytí. "32 Orfeus v našem mýtu zustává po ztráte Eurydiky osamocen práve na 
této hranici. Neuzavírá se pi'ed okolím a útechu nenalézá v sebezničující izolaci; hudeb
ním projevem, zpevem a hrou na lyru, filozoficko-mysterijním vlivem se vzdaluje fy
zickému a společenskému svetu ve prospech nebeského bytí. 
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