Perseus
Akrision, král v Argu měl podle věštby zahynout rukou vlastního vnuka. Zavřel
proto svou dceru Danae do podzemí, kam za ní nesměl žádný muž. Nejvyšší bůh
Zeus k ní však sestoupil skrze strop v podobě zlatého deště a Danae se narodil
syn Perseus. Rozzlobený Akrision zatloukl dceru i vnuka do dřevěné truhly a
hodil je do moře. Vlny odnesly truhlu k ostrovu Serifu, kde vládl král
Polydektés. Ten se do Danae zamiloval a ujal se jí i jejího syna. Danae ho však
odmítala. Z Persea vyrostl muž obdařený samými ctnostmi. Byl krásný jako
bůh, vynikal silou a osvahou, byl obratný a úspěšný. Polydektés doufal, že
Danae získá, pokud se zbaví Persea. Chtěl, aby Perseus dokázal svůj božský
původ nějakým nadlidským skutkem. Když Perseus souhlasil, dal mu úkol, aby
zabil Gorgonu Medúsu a přinesl mu její hlavu. Byl to úkol vskutku nadlidský.
Tři sestry Gorgony žily na neznámém místě. Byly to okřídlené obludy
s dlouhými tesáky a zmijemi místo vlasů. Medúsa jediná z nich byla smrtelná.
Při pohledu na Gorgony každý zkameněl. Protože však byl Perseus synem
vládce bohů, bohové mu pomohli. Posel bohů Hermés mu daroval kouzelný
zahnutý meč, který nikdy neminul cíl. Od bohyně Atény dostal lesklý měděný
štít, ve kterém se vše odráželo jako v zrcadle. Mohl se tak vyhnout pohledu na
Gorgonu Medúsu a místo toho sledovat jen její odraz. Než se Perseus dostal ke
Gorgonám, prošel dlouhou strastiplnou cestu. Dostal se do pochmurné země,
kde žily tři Graie, sestry Gorgon. Měly dohromady jen jedno oko, které si
půjčovaly. Perseus jim je ukradl a pod pohrůžkou, že jim je nevrátí, mu musely
prozradit, kde Gorgony žijí. Na další cestě potkal dobromyslné nymfy, které mu
daly tři užitečné dary: přilbu vládce podsvětí Háda, která činila člověka
neviditelným, okřídlené sandály, se kterými mohl létat a kouzelnou brašnu, která
měnila svou velikost podle toho, co v ní bylo. Neviditelný Perseus se vznesl

vyzbrojený kouzelným mečem a ze vzduchu zaútočil na spící Gorgonu Medúsu.
Jediným mávnutím meče jí usekl hlavu, dal ji do brašny a rychle ulétl pryč.
Z Medúsina těla se vyvalil proud temné krve a z ní se vynořil obr Chrýsaór a
okřídlený kůň Pegasos. Perseus se na zpáteční cestě zastavil v severozápadní
Africe, kde žil Titán Atlas, který podpíral nebeskou klenbu. Ten Persea urazil a
proto mu Perseus ukázal Medúsinu hlavu. Obr zkameněl, změnil se v pohoří
Atlas. Na další cestě nad Saharou prosákla z brašny Medúsina krev a z jejích
kapek dopadajících na zem se zrodili jedovatí hadi. Ti zničili na Sahaře veškerý
život a proměnili ji v písečnou poušť. Pomocí božských darů zachránil Perseus
také krásnou Andromedu, která měla být obětována mořské obludě. Oženil se
s ní a vrátil se na ostrov Serifos, aby odevzdal králi Polydektovi hlavu Gorgony
Medúsy, jak slíbil. Král mu však nevěřil, že úkol splnil, nazval ho chvastounem
a lhářem. Perseus na důkaz vyňal z brašny svou kořist a král zkameněl. Perseus
s manželkou Andromedou a matkou Danae se vypravil na rodný Argos.
Nešťastnou náhodou zde podle věštby zabil svého děda Akrisia. Tak se věštba
nakonec vyplnila.

