
ČLOVEŠKE DOBE

Prvi ljudje, ki so jih  bogovi ustvarili, so bili zlat rod. D okler je  vladal 
Kronos v  nebesih, so živeli brezskrbno, podobni bogovom , ni jim  bilo treba 
delati in niso poznali bede. Tudi za težave in nadloge starosti niso vedeli. 
Zm erom  čili in zdravi in ne da bi poznali kakršnokoli gorje, so se gostili 
in zabavali. Blaženi bogovi so jih  imeli radi in obdarili so jih  s krasnimi 
čredami na prostranih pašnikih. K o  je  prišel čas, da so morali umreti, so 
samo spokojno zaspali. Dokler so pa živeli, so imeli vsega dobrega v  izo
bilju. Zem lja jim  je  dajala vse sadove sama od sebe in v  obilici, in m im o, 
obdarjeni z vsemi dobrotami, so opravljali svoje vsakdanje delo. K o  je  ta 
rod po sklepu Usode izginil z zemlje, so postali njegovi potomci dobri bo
govi zaščitniki, ki so, zaviti v  gosto meglo, hodili po zemlji kot delivci vseh 
dobrot, varuhi pravic in maščevalci vseh pregreškov.

Zatem  so bogovi ustvarili drug človeški rod, srebrn rod. Ljudje tega 
rodu so bili že manj podobni prvem u rodu: niso mu bili več enaki ne po 
telesu ne po mišljenju. Celih sto let je  razneženi deček, še nedoleten po duhu, 
rasel v  materini oskrbi v  hiši svojih staršev, ko pa je  naposled dozorel v  mla
deniča, mu je  bilo odmerjeno le še kratko življenje. Nespametno početje 
je  pahnilo ljudi tega novega rodu v  bedo, zakaj svojih strasti niso znali več 
krotiti, in so v  svoji objestnosti grešili drug zoper drugega. Tudi božjih 
oltarjev niso hoteli več častiti s primernimi daritvami. Zato je  Zeus vzel 
ta rod z zemlje, zakaj ni mu bilo prav, da so tako malo spoštovali nesmrtnike. 
Vendar pa tudi ti ljudje še niso bili brez vseh vrlin, da po svojem odhodu 
iz tega življenja ne bi bili deležni nobene časti: zato so še smeh hoditi po 
zemlji kot umrljivi demoni.

Zdaj je  oče Zeus ustvaril tretji človeški rod; ta je  bil iz brona. Popol
noma se je  razlikoval od srebrnega rodu; bil je  krut, nasilen, najraje bi se

1 Prim. četrto, peto in šesto Heraklovo delo str. 187.
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bil zmerom  samo vojskoval in nenehno je  mislil samo na to, kako bi vsakdo 
bližnjega samo žalil. Ljudje tega rodu niso marali uživati poljskih pridelkov 
in so jedli samo živalsko meso. Bili so trm oglavi in trdi ko diamant, imeli 
so neznansko telo in velikanske ude; iz ramen so jim  zrasle velikanske roke, 
katerim se ni smel nihče približati. N jihovo orožje je  bilo iz brona, njihova 
bivališča iz brona, z bronom  so obdelovali polje, ker železa takrat še ni bilo. 
Pa naj so bili še tako veliki in grozni —  proti črni smrti so bili brez m oči; 
poslavljajoč se od svetle sončne luči so morali oditi v  strašno noč podzemlja.

K o je  zemlja tudi ta rod zagrnila, je  ustvaril Kronosov sin Zeus četrti 
rod, ki naj bi prebival na rednici zemlji. T a rod je  bil spet plemenitejši in 
pravičnejši od prejšnjega. B il je  rod božanskih herojev, ki so jih  ljudje v  
davnini imenovali tudi polbogove. Naposled sta tudi te pogubili nesloga 
in vojna, ene pred sedmerimi vrati Teb, kjer so se bojevali za državo kralja 
Oidipa, druge na bojnih poljanah pred Trojo, kam or jih  je  brez števila prišlo 
na ladjah zaradi lepe Helene. K o  so ti končali svoje zemeljsko življenje v  
boju in bedi, jim  je  oče Zeus določil bivališče na koncu sveta, v  Okeanu, 
na O tokih blaženih. Tam  žive po smrti srečno in brez skrbi, tam jim  ro
dovitna zemlja trikrat na leto rodi okrepčujoče sadove, sladke ko med.

»Oh, da bi ne bil,« vzdihuje stari pesnik Hesiod, ki pripoveduje to pri
povedko o človeških dobah,1 »oh, da bi le ne bil pripadal petemu človeškemu 
rodu, ki je  zdaj prišel! O , ko bi le prej umrl ah se pozneje rodil! Zakaj ta 
človeški rod je  železen ! Popolnoma pokvarjeni nimajo ti ljudje miru pred 
nadlogami in težavami ne podnevi ne ponoči; bogovi jim  kar naprej po
šiljajo novd glodajoče skrbi. Sami sebi pa so največja živa nadloga! O če 
ni naklonjen sinu, sin ne očetu; gost sovraži svojega gostitelja, tovariš mrzi 
tovariša; tudi med brati ni več srčne ljubezni kakor nekoč. O troci ne spoštu
jejo  več niti sivih las svojih staršev, nesramno jim  odgovarjajo in grdo rav
najo z njimi. O , v i grozni ljudje, ali prav nič ne pomislite na božjo sodbo, 
ko svojim postamim staršem nočete izkazovati hvaležnosti za njihovo skrb? 
Povsod velja samo pravica močnejšega; v  mislih jim  je  samo to, kako bi 
drug drugemu razdejali mesta. K dor prisega na resnico, kdor je  pravičen 
in pošten, nima zato nobene prednosti, ne, samo zločinca, oholega in pre
drznega hudobneža imajo v  časteh. Pravica in zmernost nimata več nobene 
veljave, zlobnež sme žaliti plemenitega človeka, sme govoriti lažne, sle
parske besede in po krivem  prisegati. Zato so ti ljudje tudi tako nesrečni. 
Škodoželjnost in zlovoljna nevoščljivost jih  preganjata in z zavistjo na obrazu

1 Prvi grški pesnik, katerega glavna pesnitev, pisana po zgledu Homerjevih epov, se 
imenuje »Dela in dnevi«; v  njej opeva pet človeških dob.
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prežita povsod nanje. Boginje sramežljivosti in svetega strahu, ki so se doslej 
vendarle še kdaj dale videti na zemlji, žalostno zakrivajo svoje lepo telo v  
belo obleko in zapuščajo ljudi, da spet najdejo zavetje v  zboru večnih bogov. 
Pri umrljivih ljudeh je  ostala le še žalostna beda in nobene rešitve ni pri- 

x čakovati iz te nesreče.«

D E U K A L IO N  IN  P IR A

K o je  na zemlji živel bronasti človeški rod in je  Zeusu, vladarju sveta, 
prišel na uho glas o njegovih hudodelstvih, se je  odločil, da bo sam v  člo
veški podobi prepotoval zemljo. Povsod pa je  spoznal, da so stvari v  resnici 
še hujše, kot je  slišal o njih. N ekega večera je  že pozno prišel v  negostoljubno 
hišo arkadskega kralja Likaona, ki je  bil znan zaradi svoje surovosti. Zeus 
je  z nekaterimi čudežnimi znamenji oznanil, da je  prišel bog, in množica 
se je  vrgla na kolena. Likaon pa se je  norčeval iz njihove pobožne molitve.

»Bomo videli,« je  rekel, »ali je  to smrtnik ah bog!«

In Likaon je  sklenil v  srcu, da bo gosta opolnoči, ko bo trdno spal, 
nepričakovano usmrtil. Se prej je  pa zaklal ubogega človeka, ki so mu ga 
Mološani poslali kot talca. N jegove, še na pol žive ude, je  skuhal v  vreli 
vodi, jih  nato spekel na ognju in jih  postavil tujcu na mizo za večerjo. Zeus, 
k i je  vse to spoznal, je  planil od mize in poslal nad brezbožnikov dvor mašče
valni ogenj. Kralj se je  prestrašil in zbežal na odprto polje. Prvi bolestni 
krik, ki se mu je  izvil, se je  razlegal kakor tuljenje, obleka se mu je  spre
menila v  kosmato dlako, roke v  noge, postal je  krvoločen volk.
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N a krasnih stebrih je  stala kraljeva palača sončnega boga, lesketajoča 
se v  zlatu in dragih kamnih. Pročelje je  bilo obloženo z bleščečo se slono
vino, dvokrilna vrata so se svetila v  srebru in nad njimi so bile upodobljene 
najlepše čudovite zgodbe v  krasni izdelavi. V  to palačo stopi Faeton, sin 
sončnega boga Helia, hoteč govoriti z očetom. Vendar stoji le od daleč, 
zakaj v  bližini ni bilo m ogoče prenesti žarke svetlobe.

O če Helios je  sedel v  škrlatnem oblačilu na svojem prestolu, okrašenem 
s sijočimi smaragdi; na desnici in levici so stali v  vrsti njegovi spremljevalci: 
Dan, Mesec, Leto, Stoletja in Hore, mladostna Pomlad z vencem iz cvetja, 
Poletje, ovenčano s klasjem, Jesen z rogom  izobilja, polnim grozdja, in ledena 
Zim a s snežnobelimi lasmi. Helios, ki je  sedel med njimi, takoj opazi s svojimi 
vsevidnimi očmi mladeniča, ki je  strmel nad vso to čudovitostjo.

»Kaj je  vzrok tvoji božji poti ?« vpraša Helios, »kaj te je  privedlo v  palačo 
tvojega božanskega očeta, moj sin?«

»Vzvišeni oče,« odgovori Faeton, »na zemlji se mi posmehujejo in sra
m otijo m ojo mater Klimeno. Govore, da si samo izmišljujem, da sem ne
beškega rodu, marveč le sin neznanega očeta. Zato prihajam, da izprosim 
od tebe dokaz, ki naj vsemu svetu pokaže, da sem res tvoj sin.«

Tako reče in Helios odloži žarke, ki so mu osvetljevali glavo, in veli 
mladeniču, naj stopi bliže. Potem ga objame in reče:

»Tvoja mati Klimena ti je  povedala resnico, sin moj, in jaz te pred 
svetom nikoli ne bom  zatajil. D a pa ne boš več dvomil, zahtevaj od mene 
kakšno darilo. Prisegam ti pri Stiksu, pri reki podzemlja, pri kateri prise
gajo vsi bogovi, da ti bom  izpolnil prošnjo, naj že bo kakršnakoli!«

Faeton komaj čaka, da oče spregovori do konca.
»Izpolni torej,« reče sin očetu, »mojo vročo željo in mi dovoli, da vsaj 

en dan vodim  tvoj krilati sončni voz.«
Strah in kes spreletita obraz sončnega boga. Trikrat, štirikrat zmaje 

s svojo ožarjeno glavo, naposled pa vzklikne:
»Sin, zapeljal si me, da sem izgovoril nesmiselno besedo! O , ko bi le 

m ogel preklicati svojo obljubo! Zahtevaš nekaj, čemur s svojimi močmi 
nisi kos; premlad si; smrtnik si, in to, kar si želiš, ni za smrtnike! Želiš si

1 Izgovori Fa-eton, s poudarkom na prvem zlogu!
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nekaj, kar niti drugim bogovom  ni dano, da bi dosegli. Kajti razen mene 
ne more nobeden izmed njih stati na razbeljeni osi. Pot, ki jo  mora prevoziti 
moj voz, je  zelo strma, in le z velikim  trudom se vzpno nanjo v  zgodnjem 
jutru m oji spočiti konji. Sredina poti je  na najvišjem delu neba. Verjemi 
mi, kadar na svojem vozu stojim v  taki višini, me samega obide večkrat 
groza, v  glavi se mi zvrti, ko gledam v  globino, kjer daleč pod mano ležita 
morje in zemlja. Naposled se pot spušča čisto strmo navzdol in tedaj je  
treba še posebno previdno voziti. Se morska boginja Tetis, ki je  zmeraj 
pripravljena, da me sprejme v  svoje valove, se tedaj boji, da bom  strmo
glavil v  globino. Zraven tega pomisli, da se nebo neprenehoma vrti in da 
se moram voziti v  smeri proti temu divjemu vrtenju. Kako bi ti to zmogel, 
tudi če ti dam svoj voz? Zato, ljubljeni sin, ne zahtevaj tako nevarnega in 
tveganega daru, zaželi si kaj drugega, boljšega, dokler je  še čas. Poglej 
moj prestrašeni obraz! O , ko bi bilo m ogoče, da z mojimi očmi prodreš 
v  moje zaskrbljeno očetovsko srce! Zahtevaj karkoli drugega od vseh dobrin 
na nebu in na zem lji! Prisegam ti pri Stiksu, dobil boš! . . .  Zakaj me spravljaš 
v  tako stisko?«

Mladenič ne odneha od svoje prošnje, oče pa je  že izrekel sveto prisego. 
Zato prime sina za roko in ga pelje k  sončnemu vozu, čudovitemu Hefaisto- 
vem u delu. Os, oje in platišča koles so bila zlata, napere srebrne; na jarm u 
so se lesketali žlahtni kamni. Medtem ko se je  Faeton od srca čudil krasnemu 
delu, na rožnatem vzhodu odpre prebujena Zarja svoja škrlatna vrata in 
prednjo dvorano, polno rož. Zvezde polagoma ugašajo, Danica zadnja za
pusti svoje mesto na nebu, in zunanja lunina roglja se izgubita na obzorju.

Zdaj Hehos ukaže krilatim Horam, naj zaprežejo konje, in te pripe
ljejo ogenj bruhajoče živali, ko so se najedle ambrozije iz razkošnih jasli, 
in jim  nataknejo krasne uzde. Medtem ko se je  to dogajalo, namaže oče 
sinu obraz s svetim mazilom, da bo m ogel prenašati sončni žar. O krog 
glave mu priveže svoje sončne žarke, pri tem pa vzdihuje in mu svareče 
g o vo ri:

»Otrok, ne priganjaj konj, krepko uporabljaj vajeti, zakaj konji tečejo 
sami od sebe, težko pa jih  je  obvladati v  diru. Pot gre poševno v  velikih 
ovinkih; južnem u in severnemu tečaju se moraš izogibati. K olovoze boš 
jasno razločil. N e spuščaj se prenizko, ker se lahko zemlja vžge; ne vzpenjaj 
se previsoko, ker sicer nebo zažgeš. Naprej! Tem a beži, vzem i vajeti v  roke; 
ali —  še je  čas. Premisli se, ljubi otrok; prepusti voz meni, daj, da jaz ponesem 
zemlji svetlobo, ti pa samo glej!«

O trok pa, kot da ni slišal očetovih besed, skoči na voz, ves vesel, da 
ima vajeti v  rokah, in pokima nezadovoljnemu očetu kratko in prijazno
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v  znamenje zahvale. Medtem štirje krilati konji napolnijo zrak s svojim 
puhanjem ognja in z rezgetanjem, in njihova kopita že peketajo proti pre- 
graji. Tetis, Faetonova babica1, ki ni ničesar slutila o usodi svojega vnuka, 
mu odpre pregrajo. Svet je  ležal v  neskončnem prostoru pred dečkovimi 
očmi, konji jo  ubero navzgor po strmi sončni poti in razkrope jutranjo 
meglo, ki je  ležala pred njimi.

M edtem so konji že začutili, da danes ne vlečejo privajene teže in da 
je  jarem  lažji kot navadno. In kakor se ladje, kadar nimajo prave teže, zibljejo 
na morju, tako je  tudi voz poskakoval v  zraku, da ga je  metalo visoko in 
ga treslo, ko da je  prazen. K o so konji to opazili, so zdirjali z običajne poti 
in niso več tekli po starem redu, kot so bili vajeni. Faeton se začne tresti, 
saj ni vedel, kam naj potegne vajeti, ni poznal poti in ni vedel, kako naj 
ukroti divje konje.

K o nesrečnež iz nebeških višav pogleda na zemljo, ki se je  razprostirala 
globoko, globoko pod njim, prebledi in kolena se mu začno tresti od ne
nadnega strahu. Ozre se nazaj in vidi, da je  že velik del neba za njim, a še 
več ga je  bilo pred njim. V  duhu premeri obe razdalji. N e da bi vedel, kaj 
naj počne, se zastrmi v  daljavo; vajeti ni popustil, napel jih  pa tudi ni; hotel 
je  zavpiti na konje, a jim  ni vedel imen. Z  grozo je  ogledoval. mnogotera • 
ozvezdja, ki so v  prečudnih oblikah in podobah visela okrog po nebu. Tedaj 
se zgrozi, spreleti ga hladen srh, izpusti vajeti, in ko so se te mlahavo do
taknile konjskih hrbtov, se ti splašijo, zavijejo s svoje poti, zdirjajo v  stran 
v  tuje ozračje, drve zdaj visoko navzgor, zdaj globoko navzdol; zdaj zade
nejo ob zvezde stalnice, zdaj se po strmih stezah spuste v  bližino zemlje.

Že so se dotaknili prve plasti oblakov, ki so se razgreli in hitro izpareli. 
Čedalje globlje je  padal voz in se nenadoma približal visokemu gorovju. 
Tedaj od vročine zazeva zemlja in se razpoči, in ker so se nenadoma posušili 
vsi sokovi, začne tleti. Trava na pašnikih porumeni in ovene, niže spodaj 
se vnam e listje gozdnega drevja. Km alu je  plamen zajel ravnino, zgoreli 
so posevki, cela mesta so bila v  plamenih in so zgorela do tal, dežele z vsemi 
prebivalci vred so bile požgane; povsod naokrog so goreli griči, gozdovi 
in gore. Pravijo, da so takrat tudi zamorci počrneli. R eke so usahnile ali 
prestrašene bežale nazaj k  svojim izvirom ; morje se je  stisnilo, in ponekod, 
kjer je  še malo prej valovilo, je  bila zdaj suha peščena puščava.

Zdaj je  Faeton videl, kako je  ves svet v  plamenih in njemu samemu 
je  kmalu postala vročina neznosna; bilo m u je, kakor bi iz globokega ko
vaškega ognjišča vdihaval razžarjeni zrak, in pod nogami je  čutil, kako se je

1 Tetis je  bila žena Okeana in mati Klimene, Faetonove matere.
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voz razgrel. N ič več ni m ogel prenašati sopare in pepela, ki sta se vzdigo
vala s pogorišča na zemlji; gost dim in črna tema sta ga obdajala. Krilatih 
konj ni m ogel več krotiti in so ga vlekli, kamor so sami hoteli. Naposled 
zajame plamen njegove lase, pade z voza in goreč se vrtinči po zraku, kakor 
se včasih vidi; ko se z jasnega utrne zvezda. Daleč od domovine ga sprejme 
široka reka Eridanos in mu oplakne penasti obraz.

O če Helios, ki je  moral vse to gledati, si v  globoki žalosti zakrije glavo. 
Tedaj, pravijo, je  na zemlji minil en dan brez sončne svetlobe. Zem ljo je  
razsvetljeval samo velikanski požar.
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