
V. Přehled starší literatury 

A. Mýtus a jeho nejstarší literární podoby 

 

1. Mýtus a logos: dva způsoby chápání skutečnosti / 2. – 3. Bible: Starý zákon: První kniha 

Mojžíšova / 4. – 5. Epos o Gilgamešovi / 6. – 7. Homér: Ílias 

 

     Mluvíme-li o beletrii, pak se patrně nevyhneme názoru, že příběhy nejatraktivnější a zároveň 

moderní si čítáváme sami, zatímco ty staré, klasické a nudné nabízí škola. Ta dokonce žádá i 

povědomost o dílech starých stovky a tisíce let. Čím nás vůbec dnes můžou takové textové památky 

zaujmout? A v čem spočívala jejich přitažlivost pro dávno minulé generace? Odpověď budeme 

hledat právě v tomto tematickém celku, ale budeme k tomu potřebovat také informace hned z celé 

řady různých oborů. 

 

     1. Mýtus a logos: dva způsoby chápání skutečnosti 

1-1 Lidské poznávání světa; 1-2 Mýtus: jeho podstata, smysl i nejčastější formy; 1-3 Logos: jeho 

podstata, smysl a odlišnosti od mýtu; 1-4 Mýtus, logos a moderní doba; 1-5 Mýtus a epos ve staré 

literatuře.  

 

     1-1 Lidské poznávání světa       

 

     Nedílnou součástí lidského života je uspokojování potřeby znát a rozumět: tato potřeba se 

vztahuje k okolnímu světu i k člověku samotnému. Cítíme tu snahu po vyšší kvalitě lidské 

existence, ale najdeme tu i souvislost se zcela základní potřebou přežít: člověk, který lépe zná a 

rozumí, má větší šanci, že odolá životním zkouškám.  

     Lidské poznávání může mít 3 podoby: (1) vlastní činnost, (2) zrakové a duševní představy a 

(3) jazyk. Tyto způsoby poznávání se však doplňují a prolínají, a jejich výsledky bývají 

soustřeďovány do svébytných textů. Takové texty jsou založeny na dvou principech (základních 

zásadách), jež se označují řeckými slovy mýtus a logos.  

 

     1-2 Mýtus: jeho podstata a smysl  

 

     Oba pojmy si jsou poněkud blízké svými významy, přesto mezi nimi existují výrazné rozdíly:  

     Mýtus (μύθος) = především slovo, řeč, vypravování;  

     Logos (λόγος) = především počet, důkaz, účel, rozum, slovo. 

 

     Svět si můžeme názorně představit jako velmi složitou strukturu 

(soustavu) složenou z bodů a spojnic mezi nimi. Těmito body jsou 

jednotlivé skutečnosti, nejčastěji smyslově vnímatelné nebo jinak 

ověřitelné. Spojnicemi jsou pak vztahy (souvislosti) mezi skutečnostmi. 

Znát v úplnosti svět a rozumět mu, to je nanejvýš obtížný úkol pro 

každého jedince. Nezbývá než k poznání přistupovat výběrově, ovšem 

výběr by měl být takový, aby poznání mělo stále podobu systému, 

v němž se lze orientovat. Proto běžný člověk v běžných životních situacích akcentuje 

(upřednostňuje) poznávání vztahů před důkladným poznáváním všemožných konkrétních, ovšem 

izolovaných skutečností.  

 

     Například chceme-li úspěšně pracovat s počítačem, nemusíme vůbec nic vědět o programovacím 

jazyku ani o obsahu harddisku, a dokonce je běžné, že uživatel neovládá v úplnosti ani celý 

nainstalovaný software. Ale měli bychom vědět, jak nám počítač může pomoci při studiu, v 

osobním životě nebo v zaměstnání a měli bychom si být vědomi i jeho rizik (velmi různorodá 



kvalita internetových stránek, možnost vzniku závislosti na počítačových hrách, kriminalita na 

webové síti).  

     Ve zcela jiné situaci bude ovšem počítačový odborník, který s počítači obchoduje, zajišťuje 

jejich servis nebo vytváří počítačové programy. Takový profesionál musí mít rozsáhlé znalosti o 

jednotlivých technických částech a parametrech počítače, musí se dobře orientovat v nabídce na 

počítačovém trhu, musí umět porovnávat jednotlivé typy počítačů apod. Musí tedy znát a rozumět 

nejen v oblasti vztahů, ale i konkrétních skutečností.  

 

     Zdánlivě je druhá cesta hodnotnější než první: vede k vysoké odbornosti v určité sféře lidského 

života. Jenže již naši dávní předkové řešili otázku, jak se orientovat ve více souvisejících životních 

oblastech najednou. Poznání tedy zaměřovali především na souvislosti i vztahy. Proto se jim svět 

jevil jako strukturovaný celek v neustálém pohybu. Lidé se snažili tento pohyb vyjádřit především 

formou obecně sdílených příběhů: a právě takové příběhy se označují slovem mýtus.  

 

     Mýtus je tedy text, který vznikl na základě kolektivní zkušenosti a který podává výklad světa 

založený převážně na obraznosti (metaforičnosti), příběhovosti (narativnosti) a emocionalitě 

(prožitku). Podívejme se nyní na všechny 3 stránky mýtu podrobněji: 

     1. Obraznost (tropičnost): Zobrazované skutečnosti i souvislosti mívají podobu metafor, 

symbolů apod. Zvláštním případem mytického symbolu je archetyp: obecně kulturní symbol 

existující prakticky ve všech kulturách bez ohledu na dobu či oblast (slunce jako znak života, 

přímka a kruh jako znaky mužského a ženského principu atd.).   

     2. Příběhovost (narativnost): Mytický příběh se odehrává v mytickém čase. Základem 

mytického času je cykličnost (pravidelné opakování). Mytické příběhy tedy souvisejí 

s nejdůležitějšími, pravidelně opakovanými lidskými úkony, které se dotýkají obživy, sexuality, 

boje apod. a jimž je přisuzována posvátná (sakrální, mimořádně mocná) úloha. Mytické úkony 

mají vždy nějaký smysl, takže se vztahují k delší časové perspektivě. Naopak světské (profánní, 

neposvátné) úkony jsou svým významem pomíjivé, vztahují se jen k přítomnosti.  

     3. Emocionalita (prožitek): Mytický příběh zachycuje nějaký děj, který se poprvé odehrál 

v minulosti a který má význam i pro přítomnost a budoucnost. Opakovaná prezentace příběhu 

nemá za cíl mytický děj pouze připomenout, ale znovu prožít: účastníci by měli zakoušet stejné 

prožitky jako ti, kteří mytický děj zažili poprvé. Tak se vytváří i posiluje vědomí souvislosti dneška 

s kolektivní zkušeností minulých generací: aktualizuje se pojem věčnosti.               

 

     Mýtus vzniká jako útvar lidové slovesnosti a je šířen především ústním podáním. Od pohádek 

a pověstí se však výrazně liší. Zatímco jejich hlavním úkolem je objasnit povahu mezilidských 

vztahů v prostředí rodiny či obce, mýtus má obecnější charakter. Zobrazuje podstatu vztahů mezi 

člověkem a světem: vysvětluje vznik světa, lidstva i národů, nastoluje otázky zrození, života i 

smrti, ptá se po nadčasovém smyslu nejvýznamnějších historických událostí.   

  

     1-3 Logos: jeho podstata, smysl a odlišnosti od mýtu 

 

     Prvním velkým protivníkem i konkurentem mýtu se stala věda filozofie. Filozofie (řec. 

filosofía / φιλοσοφία = touha po moudrosti, láska k vědění) je věda o nejobecnějších zákonitostech 

struktury i vývoje přírody, společnosti a myšlení. Počátky filozofie ve světě můžeme spatřovat u 

různých národů v různých dobách, ale k jejímu prvnímu rozmachu došlo z řady historických důvodů 

ve všech vyspělých oblastech světa prakticky ve stejnou dobu, kolem r. 500 př. Kr. Pro evropskou 

kulturní oblast sehrály v tomto ohledu zakladatelskou roli starověké řecké městské státy.  

     Starořecká filozofie se zabývala 3 základními tematickými oblastmi:  

     a) otázkou po prapůvodu i prazákonu světa; 

     b) otázkami bytí, pravdy a poznání; 

     c) otázkami přirozenosti člověka (povahou dobra, ctnosti atd.). 



 

     Na samém počátku řecké filozofie stojí myslitelé označovaní za přírodní 

filozofy. Prvním z nich (a tedy patrně prvním evropským filozofem vůbec) byl 

Thalés z Mílétu (působil v 6. století př. Kr.). Přírodní filozofové se v první řadě 

snažili objevit nejzazší, rozumový (racionální) prazákon světa. Takový zákon 

(světový rozum) označili jako logos. 

 

     Logos je tedy zákonitý, v přírodě zakotvený a na člověku nezávislý řád světa, 

který je společný všem existujícím skutečnostem (spojuje je společným smyslem) a který lze 

poznat rozumovými (logickými) prostředky: tázáním, zkoumáním, pochybováním, 

porovnáváním, hledáním důkazů a argumentů.  

 

     Přírodní filozofové se vymezovali vůči starším, v řecké společnosti již tradičně zakotveným 

mytickým textům: z jejich shromažďovatelů, pořadatelů a upravovatelů zůstává pro nás nejznámější 

básník Homéros (počeštěně Homér; žil snad kolem r. 700 př. Kr.): jsou mu připisovány rozsáhlé 

básnické skladby Ílias a Odysseia.   

     Přírodní filozofové nahlíželi na přírodu velmi zjednodušeně, nicméně dospěli – v rámci 

dobových možností poznání – k závažným závěrům. Byl to patrně Thalés z Mílétu (proslulý i 

matematickým a astronomickým bádáním), kdo prapůvodní arché ztotožnil s vodou. Hérakleitos 

z Efesu (kolem r. 500 př. Kr.) dal poprvé pojmu logos filozofický obsah; jako arché určil energii a 

odtud odvodil (zcela v rozporu s mytickým myšlením), že veškerý svět podléhá vývojovému 

pohybu, založenému na jednotě protikladů. A například Démokritos z Abdér (kolem r. 400 př. Kr.) 

propracoval obraz světa složeného z atomů – nespočetných nepatrných částic, dále nedělitelných, 

jejichž mechanické spojování a rozlučování je jádrem veškerého vývoje.  

     Soupeření mezi logem a mýtem se samozřejmě nevyhnula ani trojice největších řeckých filozofů, 

Sókratés – Platón – Aristotelés (5. – 4. století př. Kr.). V jejich textech je patrná snaha po smíření 

obou pohledů. Spor mýtus – logos však pokračoval – a pokračuje – i v dalších dějinných epochách.  

 

     1-4 Mýtus, logos a moderní doba  

  

     V 19. století po Kr., kdy se rozvinuly prakticky všechny vědecké obory dnešního světa, došlo 

v zápase logos-mýtus k zásadním změnám ve prospěch logu. Posílil se výklad logu jako projevu 

emancipace (zrovnoprávnění) a nezávislosti člověka vůči okolní společnosti i světu vůbec. Logos 

se odlišuje od mýtu i tím, že proti cykličnosti mytického času staví ideu času lineárního (spojeného 

s představou víceméně přímočarého vývoje).  

     Převažující interpretace mýtů se vzdaly zřetelu k obraznosti a přijaly jazyk racionálního 

bádání. Proto se slovo mýtus stalo synonymem pro povrchní smyšlenku, která vzniká z omylu nebo 

ze snahy o manipulaci.  

     Objevuje se termín mytologie, který má dva významy:  

     a) Označuje soubor mýtů určitého národa, doby, oblasti (můžeme hovořit o mytologii 

staroegyptské, starověké, antické apod.); 

     b) Označuje vědu zabývající se bádáním o mýtech. 

 

     V češtině se v 19. století objevilo české synonymum k mýtu: slovo báj (odvozeno od 

staročeského baju = mluvím); k mytologii pak vznikl český ekvivalent bájesloví (na okraj: k báji se 

utvořilo adjektivum báječný; to se však záhy svým významem posunulo ve smyslu vyhroceně 

kladného hodnocení a ve své původní roli bylo nahrazeno adjektivem bájný).  

 

     Zejména v moderní době se však i logos někdy stává mýtem. Dochází k tomu tehdy, když je 

sám logos vyjmut z racionálního zkoumání.  Výrazem této proměny je výklad světa jako 



neustálého, věčného, zákonitého pokroku: vývoje od jednoduššího ke složitějšímu, od 

chaotického k uspořádanému, od iracionálního k racionálnímu, od útlaku ke svobodě.  

     Teprve od 2. poloviny 20. století sílí názory, že mýtus i ve své tradiční podobě je nositelem 

řady zásadních, využitelných informací o světě a o vztahu člověka ke světu. Důvodů k této 

názorové změně je několik:  

     a) V dnešní době jsme obklopeni tak rozsáhlým množstvím informací jako ještě nikdy v historii: 

hovořívá se dokonce o informačním smogu (tvoří jej informace nepotřebné, neužitečné, 

nežádoucí). Informace naopak potřebné a užitečné musíme tedy vyhledávat prostřednictvím 

náročného třídění. Naše pozice v tomto směru je tedy podobně obtížná jako v případě našich 

dávných předků, kteří měli přesných informací nedostatek. 

     b) Technologická náročnost současného světa nás nutí k vysoké míře specializace, takže v řadě 

důležitých oborů se ocitáme v roli laiků, kteří potřebují jiný typ poznání i vědění než detailní 

odbornost. 

     c) Racionální, důsledně odmytizovaný přístup ke světu sice v moderní době umenšil některé 

hrozby (např. vedl k prudkému rozvoji medicíny), ale jiné přinesl: vážné narušení kvality životního 

prostředí, velmi příkré sociální rozdíly, účelovou mediální manipulaci s veřejností, bezpříkladný 

rozsah násilí politického i válečného.    

 

     1-5 Mýtus a epos ve staré literatuře 

 

     Častým žánrem starých mýtů je epos (řec. epos / επος = slovo, řeč, vypravování). Epos je 

rozsáhlá epická básnická skladba s široce sdělovaným dějem, obohaceným řadou vedlejších 

dějových epizod, rozsáhlými popisnými pasážemi, rozvinutými přirovnáními a ustálenými epitety 

(básnickými přívlastky).  

     Tematicky lze eposy dělit na několik druhů, z nichž vynikají: 

     a) kosmogonické: o vzniku světa;  

     b) hrdinské: o starověkých či raně středověkých hrdinech nadaných nadpřirozenými 

schopnostmi;  

     c) rytířské: o statečných válečnících vrcholného a pozdního středověku; 

     d) zvířecí: alegorické příběhy, v nichž jsou lidské postavy představovány zvířaty příznačných 

lidských vlastností; 

     e) umělé: vytvořené, nejčastěji až v novověku, profesionálními beletristy, zpravidla ve snaze 

podat tradičními formálními prostředky aktualizovanou výpověď o přítomnosti.  

 

     Příklady slavných eposů světové literatury (jejich třídění může být jen orientační): 

 

     Kosmogonické eposy: 

     Enúma eliš (Když nahoře; 2. tisíciletí př. Kr., Mezopotámie; akkadština): O souboji bohů na 

počátku světa – konečného vítězství nad chaosem dosáhl Marduk, který se tak stal nejvyšším 

bohem: na počátku jeho panování bůh Enki stvořil lidstvo.  

     Hésiodos (kolem r. 700 př. Kr.): O původu bohů (Theogonia / Θεογονια; Řecko; řečtina): první 

soustavné shrnutí systému řeckých bohů: o původu prvních bohů z chaosu a o bojích mezi nimi.  

 

     Hrdinské eposy: 

     Epos o Gilgamešovi (Ten, jenž hlubinu zřel / Ša nagba ímuru; 3. – 2. tisíciletí, Mezopotámie, 

sumerský původ, konečná verze v akkadštině): O uruckém králi Gilgamešovi, o jeho přátelství 

s polidštěným divochem Enkiduem, o společných hrdinských činech a – po Enkiduově smrti – o 

hledání věčného života.   

     Homér(os) (Ὅμηρος; není jasné, zda jde o skutečnou osobu: pokud ano, žil pravděpodobně v 8. 

století př. Kr. a byl pořadatelem a upravovatelem starších textů); Ílias (Ἰλιάς; Řecko; řečtina): O 



desetileté Trojské válce (zásadně ovlivňované řeckými bohy), v níž Řekové dobyli maloasijský 

městský stát Tróju (Ílion); patrně nejstarší dochované evropské literární dílo. 

     Homér: Odysseia (Ὀδύσσεια; Řecko; řečtina): O desetiletém putování řeckého hrdiny Odyssea 

z Trojské války po moři domů na ostrov Ithaku k manželce Pénelopě a synu Télemachovi. 

     Mahábhárata (Velké vyprávění o Bháratovcích; asi 400 př. Kr. – asi 400 po Kr.; Indie; sanskrt): 

údajným pořadatelem eposu je mudrc Vjása, dílo pojednává o dlouhodobém soupeření, v němž se o 

vládu nad světem indické kultury (Indie = hindsky Bhárat) střetávaly spřízněné rody Pánduovců a 

Kuruovců: v závěrečné obří bitvě na Kuruovském poli zvítězili – s pomocí boha Kršny – Pánduovci.   

     Artušovský cyklus (6. – 15. století): soubor příběhů o králi keltského kmene 

Britů (na Britských ostrovech) Artušovi (Arthurovi), jejich povaha se 

postupnými úpravami posouvala do žánru příběhů rytířských (rytíři kulatého 

stolu), světová popularita těchto textů, jejich hlavních postav (kromě Artuše 

královna Guinevera, rytíř Lancelot, kouzelník Merlin) i některých reálií (zámek 

Camelot, meč Excalibur) se odvozuje od knižních zpracování z 12. – 15. století.  

     Beowulf (Vlk včel = Medvěd; asi 700 – asi 1000; Anglie; staroangličtina 

neboli anglosasština): Titulní hrdina ze skandinávského kmene Géatů bojuje spolu se svou družinou 

proti mocným a mohutným netvorům. 

     Starší (Poetická) Edda (Prazáklad; 9. – 13. století; Skandinávie, zápis z Islandu; germánský 

jazyk staroseverština): Rozsáhlá sbírka germánských hrdinských písní, podává přehled germánské 

mytologie (Mladší neboli Prozaická Edda pochází ze 13. století, jejím autorem je severogermánský 

pěvec – skald – Snorri Sturluson z Islandu a sloužila jako skaldská učebnice).   

     Píseň o Nibelunzích (Nibelungenlied; 5. – 13. století; Podunají přibližně mezi dnešním Pasovem 

a Vídní; střední hornoněmčina): Hlavními postavami jsou milenecké páry Kriemhilda – Siegfried 

a Brunhilda – Gunter, děj se soustřeďuje kolem jejich námluv a kolem soubojů o poklad 

podzemních trpaslíků Nibelungů.   

 

     Rytířské eposy: 

     Píseň o Cidovi (Cantar de Mío Cid; 11. – 12. století; Španělsko; španělština): O skutečné 

historické postavě Rodrigovi Díazovi de Vívar (zvaného El Cid z arabského al-sid = pán, velitel) z 

11. století, který se sice nepohodl se svým kastilským králem Alfonsem VI. a musel opustit 

Kastilské království, ale pak se svou vojenskou družinou úspěšně osvobozoval mnohá španělská 

území z moci Arabů.  

     Píseň o Rolandovi (La Chanson de Roland; 9. – 12. století; Francie; francouzština): Příběh z 

dobyvačného tažení franského krále Karla I. Velikého do severního Španělska: k významné bitvě 

došlo (r. 778) v pyrenejském průsmyku Roncesvalles, kdy byl poražen zadní voj Karlova vojska, 

vedený mladým rytířem Rolandem, jenž v bitvě také padl (epos ovšem nakládá s historickou 

skutečností velmi volně: za časů Karla Velikého ještě rytířské vojsko nebylo a porážku franskému 

vojsku uštědřili divocí Baskové, zatímco epos je nahradil muslimskými Araby).  

     Gottfried von Strassburg (zemřel asi 1210): Tristan a Isolda (Tristan; 12. – 13. století; příběh 

pochází z keltského prostředí v severní Francii, jeho nejstarší podoba je zachycena v normandštině, 

jeho nejznámější písemnou verzi – ovšem nedokončenou – sestavil básník píšící ve střední 

hornoněmčině): Epos se odehrává na Britských ostrovech a pojednává o osudové lásce dvou 

mladých lidí, cornwallského prince a irské princezny.  

 

     Zvířecí eposy: 
     Román o Lišákovi (Roman de Renart; asi 11. – 12. století; původně Alsasko a Lotrinsko na 

francouzsko-německém pomezí, první zápisy v latině a francouzštině): Lišák, zpola hrdina a zpola 

loupežník, svými humorně laděnými dobrodružstvími odhaluje problematickou podstatu středověké 

společnosti.  

 

 



     Umělé eposy:        

     Ludovico Ariosto (1474 – 1533): Zuřivý Roland (Orlando Furioso; Itálie; 

italština): příběh navazuje na Píseň o Rolandovi a s nadsázkou rozvíjí všechny 

obvyklé motivy rytířské epiky: rytíř Roland zešílí z nenaplňované lásky ke 

krásné pohanské princezně Angelice a putuje po mnoha kontinentech konaje 

sérii hrdinských skutků.  

     Poznámka: i velmi stručný výčet umělých eposů by byl dosti rozsáhlý 

(s některými se ještě setkáme): Ariostův Zuřivý Roland tu však nepochybně 

zaujímá velmi významné místo.      

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Bible  

     (2. tisíciletí př. Kr. – 2. století po Kr.)  

 

     Svatá kniha křesťanského a – ve své starší, většinové části – judaistického náboženství.       

     Bible je největším knižním bestsellerem světových dějin.  

 

     Posvátné texty 

 

     Řecké slovo biblía / βιβλία znamená 

knihy, listy, spisy. Souvisí se jménem 

starověkého přístavu Byblos na východním 

pobřeží Středozemního moře. Odtud se do 

Řecka dovážel egyptský papyrus: rostlinný 

materiál, z něhož se vyráběly svitky sloužící 

jako tehdy nejpoužívanější psací podklad.  

     Nejstarší části Bible vznikly jako ústní 

slovesnost. Období ústního podání ovšem 

během své existence zažila většina 

biblických textů. Jednotlivé části Bible se 

označují jako knihy, ačkoli každá z nich má zpravidla jen několik desítek stran (psaní na papyrové 

svitky omezovalo příhodný rozsah literárních děl). Biblické knihy byly původně samostatnými 

texty. Teprve postupně se utvářel jejich závazný soubor (kánon), který se stal posvátnou 

(uctívanou) knihou pro dvě náboženství: judaismus a křesťanství. Bible je tedy spíše celá 

knihovna, byť dnes většinou vydávána jako jednosvazková. Některé motivy z Bible přejímá i 

náboženství islám: ten však má svou vlastní svatou knihu, Korán.  

 

     Bibli vytvořil jeden z blízkovýchodních národů, jenž existuje od starověku až dodnes. 

Vymezení tohoto národa se již ve starověku postupně zužovalo, což bylo doprovázeno změnou 

názvu: Hebrejci – Izraelité – Židé. Tento národ žil v Palestině, zemi mezi třemi moři – 

Středozemním, Rudým a Mrtvým (jež je ovšem jen slaným jezerem). Nevelká Palestina od 

starověku hrála roli důležité civilizační křižovatky.    

     Biblický národ začal vyznávat svébytné náboženství, které dnes označujeme jako židovství 

nebo – přesněji – judaismus. V češtině lze psát Žid i žid – oba výrazy se ovšem liší významově: Žid 

je příslušník národa, žid (judaista) je vyznavač náboženství; často se však pojem židovství používá 

pro označení kulturního obsahu, jenž čerpá z židovské národnosti i náboženství, ale není spojen se 

striktním uplatňováním judaistických náboženských předpisů. Ovšem v českém adjektivu židovský 

významové odlišení těchto pojmů nespatříme a musíme je vyvozovat z kontextu.   

 

     Na judaistických základech posléze – ještě ve starověku – vzniklo nové náboženství, 

křesťanství. Dnes je to nejrozšířenější náboženství světa s více než 2,4 miliardami stoupenců 

(2015; asi třetina světové populace). Judaismus má asi 15 milionů vyznavačů, a existuje pouze 

jeden většinově judaistický stát, Izrael v Palestině (vznikl  r. 1948). Menšinové rozptýlené židovské 

osídlení (židovskou diasporu) ovšem najdeme v mnoha zemích; zejména ve Spojených státech 

amerických představuje vlivově výraznou sílu, působící na politiku i jiné oblasti veřejného života.    

 

     Starý a Nový zákon 

 

     Bible se skládá ze 2 hlavních částí, jež se nazývají Starý zákon a Nový zákon; oba názvy jsou 

tradiční: přesnější překlad by zněl Stará smlouva a Nová smlouva. Starý zákon je posvátnou knihou 

judaismu, celá Bible pak je Písmem svatým pro křesťanství. Starý zákon je téměř celý psán 

v jazyce hebrejštině, jen jeho menší, mladší části jsou v aramejštině (což je jazyk hebrejštině velmi 



příbuzný). Nový zákon je psán v řečtině, která se rozšířila také do Palestiny v helénistické době, již 

zahájily ve 4. století př. Kr. výboje řecko-makedonského vládce Alexandra Velikého.  

     Každý z biblických jazyků má své specifické písmo: hebrejské (židovské) písmo (ovlivněné 

aramejštinou) se píše zprava doleva a jako úplná písmena se zaznamenávají jen souhlásky, řečtina 

používá abecedu, jejíž jednotlivá písmena se dnes obecně uplatňují např. v geometrii, fyzice apod.  

 

     Biblický Bůh 

 

     Bible podává ucelený výklad světa založený na víře v jediného, věčného a všemohoucího 

Boha, stvořitele a pána všeho světa. Takový typ náboženství se označuje jako monoteismus 

(jednobožství) a slovo Bůh je tu vlastním, nikoli obecným jménem. Judaismus, křesťanství a 

islám jsou tedy monoteistická náboženství; také je můžeme označit jako náboženství knihy.  

     Vedle náboženství monoteistických existují rovněž náboženství polyteistická, vyznávající větší 

počet bohů, z nichž každý ztělesňuje nějakou přírodní sílu nebo abstraktní pojem. Polyteistickými 

byla náboženství pravěkých společností nebo náboženství starověké Mezopotámie, Egypta, Indie, 

Řecka, Itálie apod. Příčiny vzniku biblického monoteismu nejsou jasné. Snad mezi nimi hrála 

významnou roli skutečnost, že Hebrejci byli původně národ polopouštních kočovných pastevců, 

kteří přirozeně tíhli k vědomí jediného zdroje života – na rozdíl od národů z úrodnějších, 

členitějších a přírodně rozmanitějších končin.  

     S monoteismem je nerozlučně spjat pojem víra. Obecně řečeno, víra je pevná jistota (důvěra) 

bez aktuální podpory ze strany smyslových vjemů. Bez víry se člověk neobejde ani ve svém běžném 

životě (věříme v náklonnost rodičů a přátel, v obsah dobrých knih, zdravý rozum apod.), 

v náboženství se ovšem vírou rozumí víra v Boha, v jeho existenci a působení. Víra je významný 

činitel v životě člověka i společnosti, má rozsáhlý vliv na vývoj kultury.  

     Do důsledku vzato, polyteistická náboženství nejsou náboženstvím víry. Pokud dávné národy 

zbožštily jednotlivé přírodní síly, nemusely v ně věřit, protože se s nimi přímo setkávaly: bohem 

slunce bylo přímo slunce samotné, bůh moře se zjevoval v podobě vln a příboje, bůh větru byl 

přítomen v podobě vánku nebo vichřice, bůh podsvětí přicházel v okamžiku smrti.  

     Biblické náboženství víry tedy klade vysoké nároky na schopnost abstraktního uvažování a 

představuje významný krok v duchovním vývoji lidstva.       

       

     Náboženství je soubor lidských vztahů k bohu. Ale co to je bůh? K pojmu bůh dospěli lidé již na 

počátku svých dějin. Všímali si a pochopili, že nejdůležitější skutečnosti ve světě podléhají 

určitému řádu, který vyvozovali především z přírodních jevů, ale také ze života lidské společnosti. 

Uvědomili si, že díky poznání tohoto řádu mohou předvídat obrysy budoucích událostí, a tak 

zásadní měrou zvyšovat své šance na zachování života. Proto tento řád začali chápat jako boha – 

nejvyšší, nejmocnější (svatou) skutečnost. Ve slovanských jazycích slovo bůh souvisí se slovem 

bohatství: bůh je tedy zdrojem nejvyššího bohatství – života.   

     Podobně je tomu s pojmem bůh v jiných jazycích. Řecké slovo theós a latinské deus vycházejí 

z indoevropského kořene -dei- = zář-it; anglické god i německé der Gott lze přeložit jako ten, kdo je 

vzýván, nebo ten, jemuž se přinášejí obětní dary.  

     V Bibli má Bůh osobní povahu; lidé s ním rozmlouvají, ale jeho podoba tam není zmíněna – 

naopak se zdůrazňuje, že Bůh není lidským zrakem viditelný. S tím souvisí fakt, že žádný jazyk na 

světě nemá pojmosloví, které by se vztahovalo výlučně k Boží skutečnosti; lidé se mohou o Bohu 

vyjadřovat jen v metaforách. Není to nic neobvyklého a známe to i odjinud. Povšimněme si, že 

veškerá slovní zásoba se vztahuje jen ke třem rozměrům geometrického prostoru. Už čtvrtý rozměr 

– čas – je natolik vzdálen našemu smyslovému vnímání, že si při vyjadřování o čase musíme 

vypomáhat metaforami z prvních tří rozměrů: den uplynul (jako voda), prázdniny utekly, konec roku 

se blíží, víkend je za dveřmi. Bůh si vyhradil další rozměr světa – tento rozměr se odborně označuje 

jako transcendentní (přesahující lidskou smyslovou zkušenost) a také o něm můžeme hovořit jen 



obrazně. Např. častý zvyk umisťovat Boha na vrchol hory (v Bibli např. na horu Sinaj neboli Oreb) 

je metaforou: Bůh je nahoře, jako v zápase je nahoře vždycky ten silnější a mocnější.  

     Základní otázky existence světa a boha zkoumá filozofická disciplína metafyzika: zabývá se tím, 

co se nachází za fyzikou, tedy co není přístupné smyslové zkušenosti a co může být poznáno jen 

úvahou, která ovšem není ověřitelná objektivními nástroji.    

     Zároveň existuje nábožensko-filozofická nauka označovaná jako mystika. Vychází z 

přesvědčení, že do božského, transcendentního rozměru světa člověk může za jistých podmínek 

proniknout zvláštním druhem bezprostředního, iracionálního poznání. Mystika pak rozvíjí techniky, 

jimiž tohoto proniknutí lze (údajně) dosáhnout a jež spočívají v dočasném odpoutání vědomí od 

okolního prostředí; mystické praktiky sahají od modlitby přes meditaci, kontemplaci až 

k extatickému vytržení. Mystika bývá někdy spojována s tvorbou a reprodukcí specifických textů.       

       

     Obsahová náplň Starého zákona  

 

     Starý zákon začíná tím, jak Bůh stvořil svět v šesti dnech, a pokračuje příběhem o prvních 

lidech Adamovi a Evě, o jejich vyhnání z ráje poté, co se vzepřeli Božím příkazům, o bratrovraždě, 

kdy jejich syn Kain zabil svého bratra Abela, o praotcích, z nichž nejvyššího věku se dožil 

Metuzalém, o potopě světa, jíž Bůh zahubil všechno lidstvo, propadlé zlu a násilí, a zachoval 

v uzavřené lodi (arše) jen spravedlivého Noa a jeho rodinu, kteří založili nové lidské pokolení, o 

stavbě babylonské věže, která měla troufale sahat až do nebe, a již Bůh překazil, když tamějším 

lidem zmátl jazyky, o putování hebrejského praotce Abrahama z Mezopotámie do Palestiny jako do 

země Bohem zaslíbené, o zkáze mravně zpustlých měst Sodomy a Gomory, o touze Abrahama a 

jeho ženy Sáry po dítěti a o narození jejich syna Izáka, jehož jim Bůh přislíbil, o soupeření 

Izákových synů Ezaua a Jákoba, o tom, jak se Jákob (přízviskem Izrael), stal otcem dvanácti synů, a 

tedy praotcem dvanácti izraelských kmenů, jak se jeho syn Josef stal nejvlivnějším úředníkem 

v Egyptě, jak se Izraelité uchýlili do Egypta a jak tam byli zotročeni, aby pracovali na budování 

nového hlavního města.  

     Zotročení Izraelité nepřestali snít o svobodě v zemi 

svých předků, v Palestině. O jarním svátku pesach je 

navzdory řadě překážek vyvedl z Egypta Mojžíš 

s bratrem Aronem. Na hoře Sinaj pak Bůh zjevil 

Mojžíšovi Desatero (Božích přikázání) jako závazný 

soubor zejména mravních zásad, jež příslušníci Božího 

národa mají dodržovat. Vyjití z Egypta a následné 

čtyřicetileté putování pouští se staly silnými příběhy 

židovských dějin: nutnost volby mezi otroctvím s plnými 

hrnci jídla a svobodou v nejistotě má dodnes silný 

metaforický náboj stejně jako podmínka, že nový, 

svobodný život začne naplno až tehdy, kdy zestárnou, či 

dokonce zemřou všichni ti, kteří předchozí otroctví zažili 

– včetně Mojžíše samotného. Následovalo dobývání Palestiny pod vedením Jozua a obrana dobyté 

země pod vedením soudců, z nichž vynikli silný Samson a především moudrý Samuel.  

     Pak nastala skvělá doba Izraelského království (11. – 10. století př. Kr.), jemuž postupně vládli 

tři králové: Saul, jeho zeť David a Davidův syn Šalomoun. David jako mladík zabil v souboji 

mohutného Goliáše z nepřátelského národa Pelištejců, později jako král učinil hlavním městem 

Jeruzalém (s vyvýšeným centrem Sionem) a úspěšnými výboji rozšířil území Izraelského království 

až k mezopotamské řece Eufrat. Hlavní židovský symbol – šesticípá hvězda – je nazýván hvězdou 

Davidovou. Šalomoun, který proslul moudrostí a bohatstvím, vybudoval v Jeruzalémě mohutný 

chrám, jenž se stal hlavním izraelským duchovním centrem. Šalomoun navázal kontakty s Egyptem 

a nechal se inspirovat přepychem tamějších vládců faraonů. Izraelští králové byli při nástupu na trůn 

obřadně pomazáváni olejem – proto jejich titul zněl mašiach (pomazaný; počeštěně mesiáš).  



     Po Šalomounově smrti se Izraelské království rozpadlo na jižní stát Judsko (kde žil Davidův a 

Šalomounův kmen Juda a kde nadále vládl davidovský rod) a na severní stát Izrael, kde žily 

zbývající izraelské kmeny a kde se vystřídalo více dynastií. V obou státech působili proroci: 

charizmatické osobnosti z lidu, které ve vzrušených promluvách k veřejnosti drtivě kritizovaly 

pomíjivé požitkářství a krátkozraké politikaření, a obracely pozornost k nadčasovým otázkám. 

     V 6. století Palestinu dobyla Novobabylonská říše a Židé byli deportováni do Mezopotámie, do 

blízkosti Babylonu. Babylonské zajetí Židů se stalo dalším klíčovým úsekem židovské historie. 

Trvalo téměř padesát let, během nichž byli Židé vážně ohroženi ztrátou svého náboženství. Čelili 

tomu vírou, že Bůh vybere z Davidova potomstva nového, božsky dokonalého Mesiáše, kterého 

obdaří mimořádnými schopnostmi a jenž se pro Židy stane nejen politickým osvoboditelem, ale 

zároveň obnovitelem autentického židovského náboženského života. Když Novobabylonskou říši 

zničili Peršané, dovolili Židům návrat do Palestiny, takže se zdálo, že Mesiášova doba přece jen 

přichází, ale nahrazení babylonské nadvlády nadvládou perskou a posléze makedonsko-řeckou a 

římskou přineslo Židům zklamání. Judaismus tedy proměnil očekávaného Mesiáše v postavu, jež 

vystupuje jako prostředník mezi bohem a lidmi a jejíž příchod ve vzdálené budoucnosti bude 

znamením blížícího se šťastného konce dějin, kdy pozemský svět dosáhne své jednoty s Bohem.      

   

     Obsahová náplň Nového zákona  

 

     Ústřední postavou Nového zákona je Žid Ježíš Nazaretský (asi 7 př. Kr. – asi 30 po Kr.). 

Pocházel z rodiny tesaře Josefa a jeho ženy Marie a jako místo jeho narození se nejčastěji udává 

Betlém v jižní, judské části Palestiny. Rodina náležela do Davidova rodu, ale trvale žila v Nazaretu 

v severopalestinském kraji Galilea. Palestina se však tehdy stala součástí Římské říše a Římané se 

svým vojskem ponechali dosavadním židovským králům (z dynastie Herodovců) a judaistickým 

velekněžím jen pravomoci na úrovni omezené vnitřní samosprávy.  

     Židovská společnost byla tehdy rozdělena na 3 politicko-náboženské proudy, jimiž byli 

bohatí, konzervativní a tradicionalističtí saduceové, liberální a umírněně modernističtí farizeové a 

radikální, revolučně naladění esejci. Esejci hlásali blížící se všeobecné setkání s Bohem na konci 

dějin a vyzývali své posluchače, aby se každý sám mravně očistil a dobře se tak na tuto vrcholnou 

událost připravil (učení o takových posledních věcech světa i člověka se odborně označuje jako 

eschatologie). Esejci chápali cestu k Bohu jako vnitřní osobní přerod, nikoli jako okázalé holdování 

veřejným rituálům. Ježíš se s esejci sblížil: jeden z nich, Jan Křtitel, jej v řece Jordánu pokřtil, 

tedy obřadně polil vodou (vnější očista jako symbol vnitřní přeměny celé osobnosti). 

     Židovský král Héródés Antipas dal popravit Jana Křtitele jako nebezpečného moralistního 

buřiče. Ježíš začal samostatně vystupovat na veřejnosti: shromáždil kolem sebe 12 učedníků,  

označovaných též jako apoštolové (řec. vyslanci); nejvýraznější z nich se jmenoval Petr.     

     Ježíš založil nové náboženství – křesťanství. Podle Ježíše ústředním pojmem celého světa je 

láska a ta pochází od Boha. Bůh je Otcem všech lidí a každého člověka miluje otcovskou láskou 

(Ježíš ustanovil základní modlitbu Otče náš). Bohu záleží na láskyplném vztahu s námi a v případě 

naší upřímné lítosti dokáže odpustit každé provinění. Pro tento nový, synovský vztah s Bohem se 

však člověk musí rozhodnout a své rozhodnutí dokazovat sourozenecky láskyplným jednáním s 

druhými (s bližními): odtud základní požadavek Miluj svého bližního jako sám sebe. 

     Ježíšovy názory odpovídají atmosféře pokročilé starověké společnosti, kdy základní 

společenskou jednotkou již není kmen, ale rodina, kdy mezilidská soudržnost je dána hlavně 

vzájemnou citovou náklonností, a nikoli jen zájmem o společné přežití a kdy prozíravé úsilí o 

budoucí harmonické vztahy začíná převažovat nad archaickou touhou trestat viny otců ještě na 

jejich potomstvu. Ježíš ovšem přichází zcela nově s ideou, že láska k Bohu se projevuje zásadně 

skrze vztah k člověku. Podle Ježíše lid, jenž žije podle zásad Božího synovství, směřuje k životu v 

Království Božím. Jinými slovy, šťastný vrchol dějin nastane sebepozdvižením celého lidstva na 

úroveň blízkou Bohu; tento stav se bude jevit jako Boží příchod na zem. Křesťanská eschatologie je 

tedy založena nikoli na cyklickém (mytickém), ale na lineárním pojetí času.  



     Tento vrcholný konec dějin bude spojen s Posledním soudem; soudcem bude Bůh a jeho soudu 

budou podléhat i všichni již dávno zemřelí: proto se zároveň hovoří o vzkříšení z mrtvých. Lidé 

pohlédnou na svůj předchozí pozemský život Božíma očima a budou sami podle Božích měřítek i 

nároků soudit své někdejší počínání. To se pro mnohé lidi může stát zdrojem velkého zoufalství, 

ale pokud člověk vedle skutků zlých konal také dobro, má naději, že Bůh mu jeho viny odpustí; 

přímluvcem tu bude Syn člověka, což je pojem, jímž Ježíš označoval sám sebe. U Posledního soudu 

tedy obstojí jen život smysluplný, naplněný nadčasovým obsahem, tedy život věčný.   

     Ježíš sám i jeho stoupenci byli přesvědčeni o jeho obzvlášť blízkém vztahu k Bohu – proto Ježíš 

také byl a je nazýván Synem Božím.  

 

     Ježíš úspěšně šířil své názory. Ignoroval hranice sociální, národnostní 

apod., když svou pozornost věnoval také – či zejména – lidem na okraji 

společnosti. Své učení srozumitelně sděloval prostřednictvím ilustrativních 

příběhů – podobenství. Promlouval ovšem také nabádavě k početným 

posluchačům (Kázání na hoře aj.). Svůj blízký vztah k Bohu projevoval 

uskutečňováním zázraků, zejména uzdravovacích; podle Nového zákona 

dokonce muže jménem Lazar vzkřísil z mrtvých.        

 

     Doba ovšem byla vzrušená i z politického hlediska. Někteří Ježíšovi 

učedníci patřili k protiřímskému odboji a mnozí stoupenci považovali 

Ježíše za Mesiáše a slibovali si od něj bezprostřední vystoupení vůči římské 

okupační moci. Ostatně, když Ježíš o svátku pesach (tedy o Velikonocích) patrně v r. 30 přijel do 

Jeruzaléma, vyhnal z chrámu kramáře, čímž poukázal také na sociální aspekt svého působení.    

     Proto se proti Ježíšovi spojili jak horliví zastánci judaismu (kteří mu vytýkali neuctivé 

odvracení se od vžité náboženské praxe), tak i vysocí římští úředníci (kteří viděli v jeho činech 

zpochybňování autority římského císaře). Římané Ježíše v Jeruzalémě zajali (s přispěním zrádného 

apoštola Jidáše), odsoudili jej k smrti a popravili trýznivým ukřižováním. 

     Ježíšovi učedníci společně cítili, že Ježíš jim i po své smrti stále dodává sílu k pokračování v 

jeho díle. Tento výrazný zážitek je dovedl k přesvědčení, že Ježíš (nyní nazývaný též řec. Christos / 

počeštěně Kristus = Mesiáš) vstal po ukřižování z mrtvých, byť nikoli do smyslově postižitelného 

světa, ale do blízkosti Boha Otce, s nímž působí jako duchovní vládce i dnešního světa. Tím se 

zároveň ukázalo, že vzkříšení z mrtvých čeká také Boží lid.  

     Apoštolové se snažili pokračovat v Ježíšově díle, navzdory tomu, že byli pronásledováni a trpěli 

i vzájemnými rozpory. Přesto založili církev – hierarchicky uspořádanou organizaci křesťanů. 

Obřadem vstupu do církve se stal křest. Prvním vůdčím představitelem církve byl apoštol Petr. Do 

vývoje vznikajícího křesťanství výrazně zasáhl maloasijský Žid Pavel z Tarsu. Bývá také 

označován za apoštola, ačkoli mezi někdejších Ježíšových Dvanáct samozřejmě nepatřil. Po 

východním Středomoří podnikl 3 velké misijní cesty, na nichž zakládal křesťanská společenství. 

S nimi pak udržoval kontakt prostřednictvím dopisů (listů, epištol). Několik podobných dopisů 

napsali i někteří další apoštolové, ale Pavlovy listy výrazně ovlivnily podobu křesťanství. Petr a 

Pavel byli ovšem posléze v Římě uvězněni a popraveni.  

     Závěr Nového zákona je tvořen spisem Zjevení svatého Jana (Apokalypsa). Tento vysoce 

metaforický text líčí monumentální bitvu, v níž síly božského dobra – andělů a nebeských vojsk 

v čele s Kristem – zvítězí nad nestvůrami zla z moře a podzemí, v jejichž čele stojí démonický 

ďábel (šelma, satan, Antikrist). Potom nastane tisíciletá říše Božího království lásky pod Kristovým 

panováním, a ta bude dokonce předcházet konečnému Poslednímu soudu.  

 

     Biblické téma smlouvy 

 

     Hebrejci záhy začali chápat vztah mezi sebou a Bohem jako vztah založený na smlouvě, kterou 

s nimi Bůh ze své vůle uzavřel. Pokud člověk smlouvu plní (svou vírou v Boha a poslušností vůči 



němu), může si být jist účinnou Boží přízní: Bůh nedovolí svému národu zahynout. Tak se člověk 

ocitá v partnerském, byť nikoli rovnocenném vztahu k Bohu: přestává být vydán na pospas jeho 

okamžité libovůli. 

     První výslovná biblická zmínka o takové smlouvě padne po potopě: Bůh se zavazuje, že již 

nikdy takovou záhubu na lidstvo nesešle, a dokonce ustanovuje duhu jako zřetelnou připomínku 

takové smlouvy. Povahu smlouvy mají i četná ujednání Boha s Abrahamem aj. 

     Nový zákon chápe Ježíšovo učení i působení jako úsilí o novou, důvěrnější smlouvu mezi 

Bohem a člověkem. Důraz na smluvní povahu takového vztahu je významným příspěvkem 

k emancipaci (zrovnoprávnění) člověka vůči Bohu i okolnímu světu.  

  

     Struktura Bible 

 

     Jednotlivé biblické knihy byly závazně rozděleny na kapitoly (ve 13. století) a později (v 16. 

století) byl text všech kapitol dále rozčleněn na číslované úseky, tradičně nazývané verše, ačkoli 

jsou většinou psány prózou, a nikoli jako poezie.  

     Judaisté nazývají Starý zákon Tenak, což je hebrejský akronym z názvů jeho 3 tematických 

oddílů: Tóra (Zákon) – Nebí‘ím (Proroci) – Ketúbím (Spisy). Tóru tvoří začátek Starého zákona: 

pět knih Mojžíšových (tak jako u mnoha jiných starozákonních knih, také zde osobní jméno v názvu 

označuje ústřední postavu, nikoli autora; četné biblické knihy jsou anonymní, s více autory). Soubor 

pěti knih Mojžíšových se řecky nazývá Pentateuch a jeho knihy jsou známy také pod latinskými 

názvy: Genesis (Kniha zrodu), Exodus (Vyjití – z Egypta do Palestiny), Leviticus (Soubor 

kněžských předpisů), Numeri (Sečtení lidu) a Deuteronomium (To nejdůležitější z předchozích 

knih). Biblický text citujeme nebo na něj odkazujeme např. takto: Gn 2,23 = v knize Genesis 

(První Mojžíšově) ve 2. kapitole 23. verš. Judaisté často jako Tóru označují celý Starý zákon.   

 

     Křesťané rozdělují Starý zákon (2. – 1. tisíciletí př. Kr.; 39 spisů) takto:  

     a) Knihy výpravné: Pentateuch (Gn – Dt), Jozue, Soudců, Rút, 2 knihy Samuelovy, 2 knihy 

Královské, 2 knihy Letopisů, Ezdráš, Nehemjáš, Ester;  

     b) Knihy naučné: Jób, Žalmy (chvalozpěvy oslavující Boha), Přísloví, Kazatel, Píseň písní (též 

Píseň Šalomounova; sbírka eroticky laděných svatebních písní); 

     c) Knihy prorocké: 4 proroci velcí (Izajáš, Jeremjáš + Pláč /Jeremjášův/, Ezechiel, Daniel) a 12 

proroků malých (Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, 

Zacharjáš, Malachiáš). 

 

     Nový zákon (1. – 2. století po Kr.; 27 spisů):   

     a) 4 evangelia (příběhy o Ježíšovi): jsou označována tradovanými jmény autorů, ve skutečnosti 

jde většinou opět o anonymní záznam ústní tradice: Matouš, Marek, Lukáš, Jan; 

     b) Skutky apoštolské: o apoštolech po Ježíšově smrti (autorem je autor Lukášova evangelia); 

     c) Listy (epištoly; celkem 21): jako autoři tu jsou uváděni apoštolové Pavel, Jan, Petr, Jakub a 

Juda); 

     d) Zjevení svatého Jana (Apokalypsa).  

 

     Zásadním impulsem pro písemné zachycení biblických textů se staly dvě dramatické události: 

v případě Starého zákona to bylo babylonské zajetí, v případě Nového zákona porážka židovského 

protiřímského povstání, završená zbořením jeruzalémského Chrámu (Židovská válka, 66 – 70). 

Zapisovatelé někdy narazili na několik verzí téhož námětu, a aby nedošlo ke zbytečným ztrátám 

textu, raději zapsali všechny. Souvisí s tím i fakt, že Nejvyšší skutečnost je v Bibli jmenována 

dvojím způsobem, což dodržuje také český překlad: Bůh i Pán (Hospodin).  

     Rovněž je nutno podotknout, že křesťanských církví dnes existuje několik a některé se poněkud 

liší v počtu uznávaných kanonických biblických spisů; o závaznosti knih uvedených v našem 

přehledu ovšem panuje shoda.     



          Bible: Starý zákon (2. – 1. tisíciletí př. Kr.):  

     Český ekumenický překlad 

     První kniha Mojžíšova (Genesis) 

 

     Kapitola 1 

 

     
1
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 

2
Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. 

Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 

     
3
I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. 

4
Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 

5
Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. 

     
6
I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ 

7
Učinil klenbu a oddělil vody 

pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 
8
Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, 

den druhý. 

     
9
I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. 

10
Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. 

11
Bůh také řekl: 

„Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím 

rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. 
12
Země vydala zeleň: 

rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody 

se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. 
13
Byl večer a bylo jitro, den třetí. 

     
14

I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení 

časů, dnů a let. 
15
Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. 

16
Učinil 

tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i 

hvězdy. 
17

Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 
18
aby vládla ve dne a v noci a 

oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. 
19

Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. 

     
20

I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou 

klenbou!“ 
21

I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se 

zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. 
22
A 

Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na 

zemi.“ 
23
Byl večer a bylo jitro, den pátý. 

     
24

I řekl Bůh: „Vydej země 

rozmanité druhy živočichů, 

dobytek, plazy a rozmanité druhy 

zemské zvěře!“ A stalo se tak. 
25
Bůh učinil rozmanité druhy 

zemské zvěře i rozmanité druhy 

dobytka a rozmanité druhy 

všelijakých zeměplazů. Viděl, že to 

je dobré. 

     
26

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, 

aby byl naším obrazem podle naší 

podoby. Ať lidé panují nad 

mořskými rybami a nad nebeským 

ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ 

  
27
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, 

stvořil ho, aby byl obrazem Božím, 

jako muže a ženu je stvořil. 
28
A Bůh jim požehnal a řekl jim: 

„Ploďte a množte se a naplňte zemi. 

Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, 



nad nebeským ptactvem, nade vším živým, 

co se na zemi hýbe.“ 

 

     
29
Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na 

němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 
30
Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému 

ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou 

bylinu.“ A stalo se tak. 
31

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den 

šestý. 

 

     Kapitola 2 

 

     
1
Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 

2
Sedmého dne dokončil Bůh své 

dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. 
3
A Bůh požehnal a posvětil sedmý 

den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.  

     
4
Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, 

5
nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin 

Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo člověka, který by zemi obdělával. 
6
Jen záplava 

vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. 
7
I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze 

země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. 
8
A Hospodin Bůh vysadil 

zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. 
9
Hospodin Bůh dal vyrůst ze 

země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu 

života a stromu poznání dobrého a zlého. (…) 

     
15

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 
16

A Hospodin 

Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. 
17

Ze stromu poznání dobrého a zlého 

však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“  

     
18

I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ 
19

Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k 

člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. 
20

Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka 

se nenašla pomoc jemu rovná. 
21

I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z 

jeho žeber a uzavřel to místo masem. 
22

A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a 

přivedl ji k němu. 
23

Člověk zvolal:  

 

„Toto je kost z mých kostí  

a tělo z mého těla!  

Ať muženou se nazývá,  

vždyť z muže vzata jest.“  

 

     
24

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. 
25

Oba dva 

byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. 

 

     Kapitola 3 

 

     
1
Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh 

vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ 
2
Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst 

smíme. 
3
Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho 

nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ 
4
Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. 

5
Bůh však ví, že 

v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“  

     
6
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující 

vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 
7
Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.  



     
8
Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. (…) 

17
Adamovi řekl:  

 

„Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst.  

Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.  
18

Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.  
19

V potu své tváře budeš jíst chléb,  

dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat.  

Prach jsi a v prach se navrátíš.“  

 

     
20

Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala 

matkou všech živých. 
21

Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě 

kožené suknice a přioděl je. 

     
22

I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i 

zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ 

navěky.“ 
23

Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby 

obdělával zemi, z níž byl vzat. 
24

Tak člověka zapudil. Východně od 

zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby 

střežili cestu ke stromu života. (…) 

 

     Kapitola 18 

 

     
1
I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích 

stanu. 
2
Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří 

stanu vstříc, sklonil se k zemi 
3
a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej 

svého služebníka. 
4
Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. 

5
Rád bych vám 

podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka.“ 

Odvětili: „Učiň, jak říkáš.“ (…) 

     
10

I řekl jeden z nich: „Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna.“ 

Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. 
11

Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal 

běh ženský. 
12

Zasmála se v duchu a řekla si: „Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové 

rozkoše? I můj pán je stařec.“ 
13

Tu Hospodin Abrahamovi řekl: „Pročpak se Sára směje a říká: ‚Což 

mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?‘ 
14

Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, 

po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“ (…) 

     
17

Tu Hospodin řekl: „Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? 
18

Abraham se jistě stane 

velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pronárody země. 
19

Důvěrně jsem se 

s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: ‚Dbejte na Hospodinovu 

cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil.‘“ 
20

Hospodin dále pravil: „Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, 
21

že už 

musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je 

po nich veta; zjistím si, jak tomu je.“ 
22

Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal 

stát před Hospodinem. 
23

I přistoupil Abraham a řekl: „Vyhladíš snad se svévolníkem i 

spravedlivého? 
24

Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a nepromineš 

tomu místu, přestože je v něm padesát spravedlivých? 
25

Přece bys neudělal něco takového a 

neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. 

To bys přece neudělal. Což Soudce vší země nejedná podle práva?“ 
26

Hospodin odvětil: „Najdu-li v 

Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu.“ 
27

Abraham 

pokračoval: „Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel: 
28

Možná, že bude do těch 

padesáti spravedlivých pět chybět. Zahladíš pro těch pět celé město?“ Odvětil: „Nezahladím, najdu-

li jich tam čtyřicet pět.“ 
29

On však k němu mluvil ještě dále: „Možná, že se jich tam najde čtyřicet.“ 

Pravil: „Neudělám to kvůli těm čtyřiceti.“ 
30

I řekl: „Ať se Panovník nerozhněvá, když budu mluvit 



dále: Možná, že se jich tam najde třicet.“ Pravil: „Neučiním to, najdu-li jich tam třicet.“ 
31

Řekl pak: 

„Hle, dovoluji si promluvit k Panovníkovi znovu: Možná, že se jich tam najde dvacet.“ Pravil: 

„Nezahladím je kvůli těm dvaceti.“ 
32

Nato řekl: „Ať se Panovník nerozhněvá, promluvím-li ještě 

jednou: Možná, že se jich tam najde deset.“ Pravil: „Nezahladím je ani kvůli těm deseti.“ 
33

Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu.  

 

     Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha 1992, strany SZ 

21 – 24, 34 – 35.   

 

     Poznámky a vysvětlivky: 

     Adam – hebr. člověk (tedy bytost pocházející z prachu 

země); v českém překladu Genese je teprve postupně 

v průběhu textu obecné jméno člověk nahrazeno vlastním 

jménem Adam; božiště – místo pro náboženské obřady pod 

širým nebem; ekumenický – mezicírkevní, překonávající 

rozdíly mezi jednotlivými křesťanskými církvemi; cherubové 

– v Bibli nadpřirozené okřídlené bytosti působící jako 

doprovodní služebníci Boží; symbolizují Boží přítomnost a 

zároveň Boží nedostupnost; mužena – pokus českých 

překladatelů vystihnout skutečnost, že v hebrejštině je výraz 

žena (iššá) delší obdobou výrazu muž (íš); srovnej s tím angl. 

male – female; posvětit – obřadně s Boží pomocí vyčlenit 

k náboženskému účelu; požehnat – Boží silou dát předpoklad 

k úspěchu na světě; pronárody – zde ve významu mnohé, 

také cizí národy.  

 

      

     Bible: Starý zákon: První kniha Mojžíšova (Genesis): 

poznámky k interpretaci 

 

     Nauka o způsobech a prostředcích, jimiž lze porozumět starobylým esteticky náročným textům, 

se nazývá hermeneutika. Výklad hermeneutického poznání se – zejména v souvislosti s Biblí – 

označuje jako exegeze. Pro hermeneutické zkoumání Bible si musíme nejprve uvědomit, že ti, kdo 

v průběhu minulých věků považovali a považují Bibli za svatou knihu, byli a jsou přesvědčeni, že 

v Bibli existují hodnotná poučení pro každou životní situaci – nezávisle na době či místě. S touto 

skutečností souvisí fakt, že biblická náboženství můžeme zkoumat z pohledu především dvou věd, 

jimiž jsou: 

     a) Teologie (věda o Bohu): zabývá se vždy některým z monoteistických náboženství, zkoumá 

prameny víry, nazírá na náboženství „zevnitř“, předpokládá, že teolog je vyznavačem náboženství, 

jež zkoumá;  

     b) Religionistika (věda o náboženství): zabývá se některým náboženstvím nebo porovnává různá 

náboženství, zasazuje náboženství do širších souvislostí (historických, sociologických, 

psychologických apod.), nazírá na náboženství „zvnějšku“, religionista nemusí být vyznavačem 

náboženství, jež zkoumá.   

 

     My se na tomto místě můžeme pokusit jen o dílčí vhled do možností výkladu některých ze 

známých biblických pasáží. 

     Povšimněme si, že jazyk, jímž je Bible psána, je poměrně jednoduchý a kompozice relativně 

přehledná. Svědčí to o tom, že biblické spisy nevznikaly pro potřebu jen úzkého kruhu zasvěcenců, 

ale naopak pro širokou veřejnost; tím se ovšem nevylučuje, že poučený a připravený čtenář či 

posluchač najde v Bibli hlubší poznání – a často dost jinak laděné – než příjemce zcela laický.  



 

     Podívejme se nejprve na příběh o stvoření světa a člověka; jde o Gn 1 – 2. Text se samozřejmě 

v mnohém liší od obsahu učebnic biologie, zeměpisu či historie. Nejde však jen o to, že starověcí 

autoři nemohli mít velké znalosti z geologie či paleontologie. Podstatná je skutečnost, že zjevně 

usilovali nikoli o přírodovědný, ale o teologický výklad světa a jeho vztahu k Bohu. Když si 

uvedený text přečteme a odmyslíme si mnohem pozdější rozdělení na kapitoly (někdy doplněné o 

nadpisy), uvědomíme si, že tu máme o stvoření světa vlastně dva paralelní příběhy:  

     a) Gn 1,1 – 2,3;  

     b) Gn 2,4 – 2,25. 

     To vyplývá z již zmíněné snahy zapisovatelů Bible dochovat pokud možno všechny existující 

verze biblického textu.  

     Obě verze začínají svým vlastním nadpisem: a) Gn 1,1 (Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.), b) 

Gn 2,4 (Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny.). 

 

     Obě verze ukazují, že Bůh je jediný a věčný, Boží existence se vymyká prostému plynutí času, 

Bůh byl již před počátkem světa a samotný Boží vznik se v Bibli vůbec neřeší. Porovnejme s tím 

náboženství starověkých Řeků: prarodičovským párem řeckých bohů byli bohyně Gáia a bůh 

Úranos, kteří se zrodili z temné, beztvaré prahmoty Chaosu.  

     Všechny zprávy o jednotlivých stvořitelských dnech mají shodnou strukturu: začínají i končí 

stejně či obdobně. To je jistě pozůstatek ústní tradice, kdy text musel být pro posluchače co 

nejpřehlednější, ale existují tu i jiné důvody. Bůh tvoří slovem (I řekl Bůh:): slovo obsahuje nejen 

prosté pojmenování, ale také vztah mluvčího k označované skutečnosti – Bůh má svět ve své moci. 

Odráží se tu rovněž vědomí, že i slovo je čin, že slovo nelze jen tak pominout, přestože doznělo 

nebo bylo smazáno – víra v sílu slova představuje významný prvek, jímž Bible jako celek obohacuje 

světové myšlení.  

     Den pro starověké národy začínal večerem, ovšem samozřejmě nekončil jitrem. Formulace Byl 

večer a bylo jitro připomíná nejen přelom dnů, ale také jistotu, že po temné noci vždy přichází 

světlé ráno: každý nový den je novým stvořitelským činem Božím.   

     Od chvíle, kdy Bůh začíná tvořit pozemský život – tedy od 3. dne stvoření –, sám opakovaně 

konstatuje, že to je dobré: ukazuje, jak svět je navzájem provázaným, dobře fungujícím celkem a že 

stvořitelské dílo má svůj mravní rozměr.  

     Jistě nás zarazilo, že stvoření světla je zmíněno dvakrát. V první den (Gn 1,3-5) je stvořeno 

světlo a den, ale Slunce, Měsíc a hvězdy jsou stvořeny až v den čtvrtý (Gn 1,14-18), navíc až po 

rostlinách (bylinách a stromech), které přitom bez slunečního svitu nemohou existovat. Tady je 

třeba znovu říci, že starozákonní text není a ani nechce být přírodovědnou příručkou. Je to mýtus: 

hovoří o vztazích, nikoli o fyzikální podstatě, chemickém složení nebo o posloupnosti biologického 

vývoje. První světlo není elektromagnetickým zářením: je projevem jak Boží náklonnosti ke světu, 

tak Božího řádu (řád nacházíme tehdy, když jsme si okolní svět vy-světl-ili či ob-jas-nili).  

     V Gn 1,26-27 Bůh tvoří člověka jako svůj obraz. Neznamená to, že by Bůh měl lidskou podobu. 

Pojmem obraz je naznačena schopnost člověka žít s Bohem v blízkém vztahu. Člověk je vrcholem 

stvoření. K tomu, aby zakoušel Boží blízkost, nepotřebuje žádné modly (idoly: uctívaná umělá 

zobrazení boha, běžná v polyteismu). Připomeňme, že Bible nezná pojem ateismus, tedy odmítání 

boží existence. Největším hříchem (vědomým porušením věrnosti vůči Bohu) je podle Bible 

modlářství – uctívání nepravých bohů. Proto také judaismus, islám a některé křesťanské církve 

zakazují v náboženských souvislostech zobrazování Boha či Bohem stvořených bytostí (pouhé 

vyobrazení totiž nemůže obsáhnout velikost Boží).  

     V Gn 1,28 Bůh právě stvořeným lidem žehná (projevuje svou účinnou přízeň), aby se 

rozmnožovali a vládli nad přírodou. Bůh přenáší na člověka část své vladařské moci. I prvním 

úkolem Slunce a Měsíce je sloužit člověku pro jeho orientaci v čase: to je příkrá polemika 

s polyteismem, v němž Slunce a Měsíc byly bohy a lidé museli naopak sloužit jim.  



     Obě pohlaví tvoří nedílný celek, účinně se doplňují. Starý zákon se nezabývá rozdíly rasovými 

apod.; podstatná je pouze odlišnost mezi pohlavími. V Gn 2,24 nalezneme půvabné a výstižné 

vylíčení počátku intimního života člověka: Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě 

a stanou se jedním tělem.    

 

     Příběh o Adamovi a Evě v ráji je nepochybně nejpopulárnějším starozákonním příběhem. Bůh 

pověří Adama, aby pojmenoval všechny živé tvory. Adam tak učiní a získá tím nad nimi vládu 

(pokud skutečnost vyjádříme slovem, vymezíme ji tím na pozadí okolního světa a můžeme s ní 

zacházet). Samota není pro člověka přirozená: žena stvořená z žebra je Adamovi přirozeně blízká – 

je mu rovná a zároveň od něj odlišná.  

     Všimněme si, že ve Starém zákoně pojem ráj vůbec nenajdeme: hovoří se tu o zahradě a zmínky 

o ráji se objevují až v Novém zákoně. Starozákonní ráj souvisí s rozšířenou starověkou představou o 

tom, že na počátku dějin existoval dokonalý, zlatý věk blaženosti a nezkaženosti. Adam a Eva se 

z tohoto ideálního stavu sami vyloučí tím, že přestoupí Boží zákaz. Podnítí je k tomu had, jenž 

(podobně jako v Eposu o Gilgamešovi) symbolizuje věčný přírodní koloběh života a smrti. 

Ztotožnění hada s ďáblem (satanem) se výslovně objeví až v Novém zákoně (Zj 12,9). Adam a Eva 

pojedli zakázané ovoce, čímž pronikli k poznání světa včetně vědomí, že existují dobro a zlo. Tímto 

poznáním člověk zahajuje proces své individualizace a rozbíjí svou původní harmonii s přírodou. 

Musí ráj opustit a začíná svůj pozemský život plný námahy a trápení a směřující k smrti. Vzpoura 

prvních lidí proti Bohu získala v průběhu tisíciletí různé teologické výklady; zmiňme jen, že síla ke 

vzpouře byla stvořeným lidem prostě dána a že Bůh na lidi nezanevřel (což symbolicky prokázal, 

když je oděl). Povědomí o zlu dává lidem schopnost konat jeho opak, tedy působit dobro.  

 

     Abrahamův příběh přináší celou řadu hermeneutických poznatků. Významné postavy hebrejské 

historie jsou často stiženy (dočasnou) neplodností a trýznivým čekáním na vytouženého potomka 

(kromě Abrahama třeba jeho vnuk Jákob). Ukazuje se, že narození dítěte je dílem i darem Božím.  

     V Gn 18,18-19 Bůh znovu výslovně formuluje svou smlouvu s Abrahamem a jeho lidem. A čím 

se provinili Sodomští a Gomorští? Z dalšího biblického textu vytušíme, že jejich křik je výrazem 

netrpělivé, hříšné touhy po okamžité slasti. Jenže Bůh je mj. personifikovaná věčnost a před jeho 

očima jsou spravedliví ti, kdo uvažují v delší časové perspektivě. Projevuje se tu také rozdíl mezi 

zemědělskou společností, která žije v souladu s pevným, hluboce zakořeněným rytmem přírodního 

života, a povrchními obyvateli měst, kteří se ke své škodě od těchto odvěkých vazeb odřízli. 

Abraham o počet spravedlivých smlouvá s Hospodinem jako na orientálním bazaru. Pasáž je 

dalším dokladem toho, že vztah Bůh – člověk je založen na smlouvě. Abraham kombinuje pokornou 

pózu s vychytralou argumentací, ale když Hospodinův nárok stlačí až na číslo deset, vycítí, že 

pokračovat dál by bylo proti dobrému vkusu: i na trhu každá ze smlouvajících stran musí dostat, co 

její jest.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Bible: Nový zákon (1. – 2. století př. Kr.):  

     Český ekumenický překlad 

     Evangelium podle Matouše 

 

     Kapitola 1 

     Původ Ježíše Krista 

     
1
Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.  

     
2
Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Farese a Záru z Támary… 

15
Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, 

16
Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž 

se narodil Ježíš řečený Kristus. (…)  

      

     Narození Ježíše Krista 

     
18

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho 

matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve 

než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha 

svatého. 
19

Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl 

ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji 

potají. 
20

Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně 

se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, 

neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co 

v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 
21

Porodí syna 

a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid 

z jeho hříchů. 
22

To všechno se stalo, aby se splnilo, 

co řekl Hospodin ústy proroka: 
23

‚Hle, panna počne 

a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘, to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. (…) 

 

     Kapitola 2 

     Klanění mudrců 

     
1
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se 

objevili v Jeruzalémě a ptali se: 
2
„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho 

hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (…)  

     
9
(...) A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo 

to dítě. 
10

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. 
11

Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, 

jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. 

(…)  

 

     Kapitola 3 

     Jan Křtitel  

     
1
Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: 

2
„Čiňte 

pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ (…) 
4
Jan měl na sobě šat 

z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a 

med divokých včel. 
5
Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a 

celé okolí Jordánu, 
6
vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece 

Jordánu křtít. (…)  

 

     Ježíšův křest 

     
13

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho 

pokřtít. 
14

Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty 

jdeš ke mně?“ 
15

Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, 

co Bůh žádá.“ Tu mu Jan již nebránil. 
16

Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, 



otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. 
17

A z 

nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ 

 

     Kapitola 4 

     (…) Počátek Ježíšovy činnosti 

     
12

Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. 
13

Opustil Nazaret a usadil se v 

Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím… 
17

Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, 

neboť se přiblížilo království nebeské.“   

 

     Povolání učedníků  

     
18

Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra 

Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 
19

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře 

lidí.“ 
20

Oni hned zanechali sítě a šli za ním. (…) 

 

     Zástupy kolem Ježíše  

     
23

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich 

synagógách, kázal evangelium království Božího 

a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v 

lidu. 
24

Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; 

přinášeli k němu všechny nemocné, postižené 

rozličnými neduhy a trápením, posedlé, 

náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. 
25

A velké 

zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, 

Judska i ze Zajordání ho následovaly.  

 

     Kapitola 5 

     Blahoslavenství  

     
1
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 

2
Tu 

otevřel ústa a učil je: (…) 

 

     Kapitola 6 

     Jak prokazovat dobrodiní  

     „
1
Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého 

Otce v nebesích.  

     
2
Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na 

ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 
3
Když ty prokazuješ 

dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, 
4
aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který 

vidí, co je skryto, ti odplatí.  

 

     Jak se modlit 
     

5
A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby 

byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 
6
Když ty se modlíš, vejdi do svého 

pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, 

co je skryto, ti odplatí. 

     
7
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro 

množství svých slov. 
8
Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. 

 

     Modlitba Páně  

     
9
Vy se modlete takto:  

 

Otče náš, jenž jsi v nebesích, 



buď posvěceno tvé jméno. 
10

Přijď tvé království. 

Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. 
11

Náš denní chléb dej nám dnes. 
12

A odpusť nám naše viny, 

jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. 
13

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. 

 

     
14

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; 
15

jestliže 

však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. (…) 

 

     O zabezpečení života 

     
19

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 
20

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. 
21

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. (…) 

     
24

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k 

jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.  

     
25

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na 

sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? (…)“ 

 

     Kapitola 10 

     Vyvolení Dvanácti  

     
1
Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a 

uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. 
2
Jména těch dvanácti apoštolů jsou: první Šimon 

zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, 
3
Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník 

Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, 
4
Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. (…) 

 

     Kapitola 12 

     (…) Ježíšova rodina 

     
46

Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. 
47

Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ 
48

On však 

odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ 
49

Ukázal na své 

učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři. 
50

Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je 

můj bratr, má sestra i matka.“  

 

     Kapitola 13 

     (…) Podobenství o pleveli mezi pšenicí 

     
24

Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk 

zasel dobré semeno na svém poli. 
25

Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice 

a odešel. 
26

Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. 
27

Přišli sluhové toho 

hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘ 
28

On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ 
29

On 

však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. 
30

Nechte, ať spolu roste 

obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, 

ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“ (…) 

 

    Kapitola 14 

     (…) Ježíš kráčí po moři  
     22

Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než 

propustí zástupy. (…) 
24

Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. 
25

K 

ránu šel k nim, kráčeje po moři. 
26

Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to 



přízrak, a křičeli strachem. 
27

Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte 

se!“ 

     
28

Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“ 
29

A on řekl: 

„Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. 
30

Ale když viděl, jaký je vítr, 

přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“ 
31

Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho 

a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“  

     
32

Když vstoupili na loď, vítr se utišil. (…) 

 

     Kapitola 21 

     (…) Očištění chrámu 

     
10

Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: „Kdo to je?“ 
11

Zástupy 

odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“ 
12

Ježíš vešel do chrámu a vyhnal 

prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; 
13

řekl jim: 

„Je psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby‘, ale vy z něho děláte doupě lupičů.“ (…) 

 

     Kapitola 26 

     (…) Ustanovení večeře Páně 

     
26

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal 

a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto 

jest mé tělo.“ 
27

Pak vzal kalich, vzdal díky a podal 

jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. 
28

Neboť 

toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a 

prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. (…)“  

     (…) 

 

     Kapitola 27 

     (…) Ježíš před Pilátem 

     
11

A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu 

položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš 

odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ 
12

Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. (…)  

     
15

O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli. 
16

Tehdy 

tam měli pověstného vězně, jménem Barabáš. 
17

Když se zástupy shromáždily, řekl jim tedy Pilát: 

„Koho vám mám propustit, Barabáše, nebo Ježíše, zvaného Mesiáš?“ 
18

Věděl totiž, že mu ho vydali 

ze zášti. (…)   

     
21

Vladař jim řekl: „Koho vám z těch dvou mám propustit?“ Oni volali: „Barabáše!“ 
22

Pilát jim 

řekl: „Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?“ Všichni volali: „Ukřižovat!“ 
23

Namítl jim: 

„Čeho se vlastně dopustil?“ Ale oni ještě víc křičeli: „Ukřižovat!“ (…) 

 

     Ukřižování 

     (…) 
35

Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty; 
36

pak se tam posadili 

a střežili ho. 
37

Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění: „To je Ježíš, král 

Židů.“ (…) 

 

     Ježíšova smrt 

     
45

V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. 
46

Kolem třetí 

hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to jest: 

‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ (…) 
50

…Ježíš znovu vykřikl 

mocným hlasem a skonal. (…) 

 

      

 



     Kapitola 28 

     Prázdný hrob 

     
1
Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se 

podívaly k hrobu. 
2
A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil 

kámen a usedl na něm. (…) 
5
Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl 

ukřižován. 
6
Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. (…)“   

     
8
Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to 

oznámit jeho učedníkům. 
9
A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte 

pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. 
10

Tu 

jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do 

Galileje; tam mě uvidí.“ (…) 

 

     Zjevení v Galileji 

     (…) 
16

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou 

jim Ježíš určil. 
17

Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 
18

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 
19

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno 

Otce i Syna i Ducha svatého 
20

a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem 

vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto 

věku.“ 

 

     Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. ČEP. Praha 1992, strany NZ 11 – 40.  

 

     Poznámky a vysvětlivky: 

     amen – hebrejský výraz ve významech ano, pravda, tak budiž; anděl – řec. angelos, Boží posel;  

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? – začátek starozákonního Žalmu 22, navzdory 

pesimistickému začátku další text vyúsťuje v chválu Hospodina a v důvěru v jeho pomoc; 

Desítiměstí – řec. Dekapolis; ve starověku skupina 10 měst severovýchodně od Palestiny, byla 

ohniskem antické kultury na východním okraji Římské říše; evangelium – řec. dobré poselství, 

v křesťanství příběh o Ježíšovi, nejvěrohodnější čtyři evangelia tvoří první, hlavní část Nového 

zákona; judský – týkající se judské, jižní části Palestiny: ta byla v době Ježíšova narození opět 

samostatným královstvím, ale v době Ježíšova veřejného působení již tvořila provincií Římské říše; 

kadidlo – aromatická látka z vonné pryskyřice, jejím hořením se uvolňuje vonný dým, jenž byl 

v judaismu chápán jako obětní dar Bohu; kadidlo se využívá i dnes při některých křesťanských 

bohoslužbách; kalich – míněn kalich s vínem; Matouš – údajný autor v pořadí prvního biblického 

evangelia, prý jeden z apoštolů; (Galilejské) moře – Genezaretské jezero (167 km
2
) v severní 

Palestině; myrha – druh vonné pryskyřice, ve starověkém Orientě používaný mj. při výrobě 

posvátných olejů; obětovat – obřadně přinášet prosebné či děkovné dary bohu; Pilát – Pontius 

Pilatus; římský správce Palestiny kolem r. 30, smutně proslul arogantním jednáním vůči Židům, 

nakonec byl ze svého úřadu odvolán; pohané – příslušníci národů neuznávajících Bibli jako 

posvátnou knihu; pokrytec – neupřímný člověk, tajnůstkář, jenž se přetvařuje; synagóga – židovská 

(judaistická) modlitebna; vymítat – obřadně vypuzovat.  

 

 

     Bible: Nový zákon: Evangelium podle Matouše: poznámky k interpretaci 

 

     Nejprve bychom si měli uvědomit, že ačkoli Nový zákon známe především z výtvarného umění 

feudální doby (tedy ze středověku a raného novověku), Nový zákon i křesťanství samotné jsou 

produktem starověku a postavy Nového zákona včetně Ježíše žily a působily na okraji antického 

světa (tedy oblasti kulturně formované starověkým Řeckem a starověkou Itálií). 



     Řada vžitých představ o Ježíšovi nemá v Novém zákoně oporu a pochází z jiných zdrojů. 

Například o oslu a volkovi, bez nichž se neobejde žádný vánoční betlém, není v Novém zákoně ani 

zmínka: do betlémů se dostali proto, že starozákonní prorok Izajáš se o nich zmiňuje (Iz 1,3) jako o 

tvorech, kteří příkladně vytušili svého pána, ač ten je lidmi zatím přehlížen. 

     Ani tři králové nebyli v Novém zákoně takoví, jak je známe z vánoční ikonografie. Byli to 

mudrci (mágové, učenci) a ztělesňují pokoru vědeckého racionalismu před všezahrnující božskou 

skutečností. O jejich počtu Bible neví nic; že byli tři, to se odvozuje od počtu darů, a jejich 

tradovaná jména Kašpar – Melichar – Baltazar vznikla až podle iniciál pozdějšího latinského nápisu 

Christus mansionem benedicat (Ať Kristus požehná tomuto příbytku).           
     Novozákonní evangelia (dobrá poselství; příběhy o Ježíši Nazaretském) vznikla jako písemné 

zachycení starší, byť nedlouhé ústní tradice. Čtyři evangelisté mají tradičně přisuzovaná jména a ve 

výtvarném umění ke každému z nich patří jeden figurální atribut: Matouš (anděl), Marek (lev), 

Lukáš (býk), Jan (orel). První tři evangelia se označují jako synoptická (souhledná): mají 

podobný ráz, jako slohový postup v nich dominuje vyprávění, leckteré Ježíšovy příběhy jsou jim 

společné. Čtvrté, Janovo evangelium se zřetelně odlišuje – jeho autor znal řeckou filozofii 

(zejména učení Hérakleita z Efesu) a nechal se jí ovlivnit. Janovo evangelium začíná větou Na 

počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Slova Na počátku jsou záměrně tatáž 

jako na začátku Genese – zdůrazňují tak, že Starý a Nový zákon tvoří spolu jeden celek. Výraz 

slovo je vžitým českým překladem řeckého pojmu logos, který tu ovšem znamená spíše řád. Janovo 

evangelium pak odpovídá pojetí Boha jako univerzálního řádu všeho světa (Jan se mj. vyznačuje 

precizními teologickými formulacemi).    

     Matoušovo evangelium je patrně nejpoetičtější z evangelií (zatímco Marek je vyjadřováním 

nejpřímější, Lukáš se nejvíce dotýká dějin římského impéria a Jan je nejfilozofičtější). Podle 

pozdější tradice byl Matouš jedním z dvanácti apoštolů (původním povoláním celník, což bývala v 

očích veřejnosti nepopulární profese). Matoušovo evangelium vzniklo nejspíše v 80. letech 1. 

století, tedy 50 – 60 let po Ježíšově ukřižování (Marek a Lukáš jsou o málo starší, jen Jan byl 

sepsán až před r. 100). To není velký odstup od líčených událostí a poznáme to i na postavě Ježíše: 

vedle sošných rysů Božího syna (Mt 4,23-25, Mt 14,22-32) probleskuje přirozený charakter 

mladého muže, který dokáže popustit uzdu emocím (Mt 12,46-50; Mt 21,10-13). 

     Ústřední evangelijní zvěst o Ježíšově ukřižování a následném zmrtvýchvstání se klene nad 

nejširším obloukem, jaký může lidské vyprávění vytvořit. Začíná činem zcela extrémním, kdy lidé 

zabili Boha (Božího syna; motiv násilné boží smrti najdeme i v jiných náboženstvích, např. ve 

staroegyptském), a končí obnovou života. Bůh je tak silný a jeho panování nad světem tak 

neochvějné, že zlý lidský skutek proti Bohu je zákonitě překonán; jeho jediným výsledkem zůstává, 

že člověk se postavil proti Božímu řádu, což je konflikt, v němž nikdy nemůže zvítězit.   

     Evangelia nevznikala s hlavním cílem zachytit co nejpodrobněji Ježíšův život. Ježíšovy příběhy 

tu jsou obsaženy proto, že svědčí o Ježíšových názorech a o jeho Božím synovství.  Evangelijní 

texty tedy stojí na pomezí mezi literaturou věcnou a beletrií (ostatně tak tomu bylo ve starověké a 

středověké literatuře zvykem). Proto nemá mnoho smyslu ptát se po „fotografické“ věrohodnosti 

jednotlivých evangelijních pasáží: je tu řada metafor, složitějších teologických příměrů, výpůjček ze 

Starého zákona (u nichž často komplikuje situaci i fakt, že některé hebrejské výrazy nelze adekvátně 

přeložit do řečtiny)… Na druhé straně ovšem pozorný čtenář odhalí také místa, která dobře zapadají 

do „velkého“ rámce antických dějin.   

     Podrobný rozbor evangelijního textu by nám odhalil ještě řadu dalších souvislostí. Od stále 

aktuálního varování před zhoubnou hysterií nemyslícího davu (Mt 27,15-23) až po pozoruhodně 

výsadní roli přisouzenou ženám: na rozdíl od tehdejších běžných zvyklostí, kdy žena stála mimo 

veřejný prostor (v mnoha synagogách dodnes ženy při bohoslužbách sedávají skrytě stranou od 

mužů), v evangeliích ženy mnohokrát vystupují jako nejen rovnocenné, ale dokonce mnohdy i 

okolnostmi vyzdvižené účastnice či svědkyně Ježíšova příběhu (Mt 28,1-10).                 

  

 



     Epos o Gilgamešovi   

     (kolem r. 2500 – 7. století př. Kr.) 

 

     Mezopotamský hrdinský epos, první velké dílo 

světové literatury. 

     Hlavní postavou eposu je historická osobnost Gilgameš 

(žil asi kolem 2700 př. Kr.), sumerský král městského státu 

Uruk v jižní Mezopotámii. Sumerové – národ neznámého 

původu – tvoří spolu se severoafrickými Egypťany dvojici 

národů, které vybudovaly dvě nejstarší státní civilizace 

světa. Sumerové vynalezli klínové písmo: typ geometricky 

stylizovaného obrázkového písma. Texty v klínovém písmu 

se nejčastěji psaly (vlastně vtlačovaly) seříznutým 

rákosovým stéblem do hliněných tabulek (pak sušených na 

slunci nebo vypalovaných v peci); klínopisné texty obzvlášť 

zásadního významu, jež měly přetrvat celé věky, byly 

vyryty či vytesány do sloupových či deskových kamenných 

stél.    

     Sumerové vytvořili (patrně již od doby kolem r. 2500 př. Kr.) o Gilgamešovi, považovaném za 

(polo)boha, několik hrdinských básní, nejprve tradovaných ústně a teprve posléze (před r. 2000) 

zapsaných. Na sklonku 3. tisíciletí Mezopotámii ovládly semitské národy a Sumery pak postupně 

asimilovaly. Semitští Babyloňané (ve Starobabylonské říši, 19. – 16. století př. Kr.) spojili básně o 

Gilgamešovi do jednotného eposu, jejž rozšířili o další Gilgamešovy příběhy. Epos se stal známým 

po celé Mezopotámii i mimo ni (dokonce pronikl také k indoevropským Chetitům, jejichž říše měla 

centrum v Malé Asii). Konečnou, kanonickou (vzorovou) podobu eposu vytvořili semitští 

Asyřané před r. 1000 a její zápis se téměř úplný dochoval na 12 tabulkách z Novoasyrské říše v 7. 

století př. Kr.  

     Epos se již ve starověku stal inspiračním zdrojem pro výtvarné umění a jeho část – příběh o 

potopě světa – byla v poněkud pozměněné podobě převzata do Bible (Starý zákon: První kniha 

Mojžíšova Gn 6 – 9).  

     První z dochovaných zápisů Eposu o Gilgamešovi objevil v 50. letech 19. století v severní 

Mezopotámii (na území tehdejší Turecké říše) syrský archeolog Hormuzd Rassam. Dílo ovšem 

zpopularizoval až v 70. letech 19. století britský archeolog George Smith, když poukázal na silnou 

podobnost části eposu s biblickou potopou světa. Epos se nedochoval v úplnosti, 

ale chybějící části nejsou rozsáhlé a nebrání pochopení díla. Epos v relativní 

úplnosti byl publikován tiskem poprvé na konci 19. století, a to v němčině. V r. 

1928 byl vydán anglicky v podobě, jež je považována za základní; od té doby 

epos vychází po celém světě v četných překladech (také v češtině). 

     Český hudební skladatel Bohuslav Martinů, žijící v zahraničí, zkomponoval 

podle eposu oratorium (pro sólisty, smíšený sbor a orchestr) Gilgameš (premiéra 

1958 ve švýcarské Basileji).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Epos o Gilgamešovi   

     (kolem r. 2500 – 7. století př. Kr.) 

      

     Tabulka první 

 

     Gilgameš, král sumerského městského státu Uruk, je úspěšným vládcem a dokonalým mužem. 

 

Tak stvořili velcí bozi Gilgameše: 

vysoká jedenáct loktů postava jeho byla, 

a devět pídí v šíři měřila prsa jeho 

a tři pídě dlouhé bylo jeho mužství.   

 

Ze dvou třetin bůh a člověk z jedné, tvar jeho těla božský původ jeví, 

neb božská matka zkrášlila postavu jeho.  

    

     Město Uruk vděčí Gilgamešovi za své mohutné hradby.  

 

Hradbu dal vystavět kol Uruku hrazeného, 

kol svaté Eanny, pokladnice čisté. 

 

Pohleď na jeho hradbu, jež vystavěna je jak podle nitě! 

Hleď na jeho podezdívku, jíž podobnou nikdo nevytvoří! (…) 

Na hradbu uruckou vystup, procházej se po ní, 

prozkoumej základy její, bedlivě prohlédni zdivo, 

zda jeho cihly nejsou z pálené hlíny 

a jeho základy nepoložilo mudrců sedm. 

 

     Opevnění ovšem mohlo být vybudováno jen proto, že Gilgameš zotročuje obyvatelstvo svého 
města k nuceným stavebním pracím. 
 

Nepouští Gilgameš syna k otci, ve dne v noci nutí i děti k práci. 

On je teď pastýřem Uruku hrazeného,  

on, jejich pastýř – a přece je utlačuje! 

Mocný, silný a všeho znalý! 

Nepouští Gilgameš dívku k milenci, 

dceru hrdiny, manželku muže udatného. 

 

     Nářek uruckého lidu zaslechli bohové a rozhodli se pomoci. Stvořili divocha Enkidua, aby 

Gilgameše přemohl. 

 

Porostlé srstí je tělo jeho, na hlavě vlasy má jak žena, 

kadeře vlasů bujně mu rostou jak Nisabě!   

 

     Enkidu žije ve stepní krajině kolem Uruku, tamějším pastevcům odhání dobytek, zabraňuje 

v práci oráčům a děsí lovce. Jeden z lovců o tom podal zprávu Gilgamešovi. Král mu přikázal 

přivést Enkiduovi nevěstku (prostitutku) Šamchat. Ta měla učinit Enkidua člověkem a navěky jej tak 

vzdálit divočině.     

 

Šamchat svá ňadra uvolnila, lůno odhalila, její rozkoš vzal, 

nezdráhala se, ale dech mu vzala. 

Rozhrnula svůj šat, on lehl si na ni, 



učinila s ním, s divochem, jak dělá žena. 

Mužství jeho jí lahodilo. 

Po šest dní a sedm nocí Enkidu s Šamchatou obcoval bez ustání. 

 

A když se nasytil rozkoše její, 

svou tvář otočil k zvířatům svým. 

Jakmile jej spatřily, Enkidua, na útěk se gazely daly. 

Zvěř stepní daleko od něho pádí. (…) 

 

     Tabulka druhá 

 

     Enkidu získá oděv i zbraň a věren své proměně stane se ochráncem pastýřů a jejich stád. 

S Gilgamešem se sice utká přímo na uruckém tržišti, ale když během zápolení oba poznají, že jsou 

stejně silní i udatní, uzavřou spolu hluboké přátelství. Posléze se společně vydají zabít obra 

Chuvavu, žijícího v cedrovém lese až v dalekém Libanonu (v některých verzích eposu se obrovo 

jméno objevuje v podobě Chumbaba, což i následující úryvky dodržují).  

 

I otevřel Gilgameš ústa svá 

a k Enkiduovi pravil: 

 

(Zde jsou – podobně jako i na několika dalších místech celého textu – 4 poškozené řádky) 

  

„V lese bydlí Chuvava silný. 

Ty a já, my jej zabijeme,  

veškeré zlo země vyhladíme 

a cedry pokácíme!“  

 

     Gilgameš nedbá ani na slova svých starých, moudrých rádců, kteří jej varují. 

  

„Do dálky šedesáti dvouhodin je příkopy obehnán les, 

kdo se však odváží do něho vstoupit?  

Chuvava – jeho hlas je bouře, 

jeho ústa jsou oheň, jeho dech je smrt!“ 

 

     Předtím, než oba hrdinové vyrazí z Uruku na zlého obra, Gilgameš žádá o pomoc boha slunce 

Šamaše. Během daleké cesty pak Gilgameš s Enkiduem navštíví Gilgamešovu matku, bohyni Ninsun, 

jež na jejich prosbu vykoná zápalnou oběť Šamašovi, aby podpořila zdar jejich nebezpečné výpravy. 

 

     Tabulka pátá 

 

     Gilgameš a Enkidu vstoupí do cedrového lesa a začnou tam kácet stromy. Tím přivolají 

rozezleného Chuvavu.  

 

Tu k nim Chuvava pravil: „Nahoru vás pozvednu,  

až k samému nebi vás vezmu.  

A pak vás srazím 

a na temnou zemi shodím!“ 

 

Pozvedl je nahoru, ale k nebi je nevzal, 

srazit je chtěl, ale na temnou zemi je neshodil. (…) 

   



Proti Chuvavovi mocné větry 

se zvedly: orkán i severák, 

bouřlivý vítr, mrazivý vítr, smršť a horký van. 

Osm větrů se zvedlo proti němu 

a Chuvavovi do očí bijí. (…) 

I zanechal Chuvava námahy marné. 

Tu odpověděl Chuvava Gilgamešovi: 

„Pusť mne, Gilgameši! Ty budeš mým pánem 

a já tvým sluhou! A stromy, 

které jsem v pohoří vypěstoval, 

z nich silné pro tebe skácím 

a domy z nich postavím tobě!“ 

 

Ale Enkidu Gilgamešovi pravil: 

„Nedej nic na slova, 

jež Chuvava prones! 

Nedaruj Chuvavovi život!“ 

 

Poslechl Gilgameš slova svého druha, 

rukou se sekery chopil 

a tasil meč z opasku svého. 

Gilgameš do šíje jej ťal, 

jeho druh Enkidu jej udeřil znovu 

a při třetí ráně Chuvava pad. (...) 

 

Enkidu pravil k němu, ke Gilgamešovi: 

„Gilgameši, kácej cedry...!“ 

 

I odřízli hlavu Chumbabovu. 

 

     Tabulka šestá 

 

     Hrdinnému Gilgamešovi nabídne manželství sama bohyně Ištar: byla bohyní plodnosti a sexuální 

lásky a zastávala nejvyšší místo mezi mezopotamskými ženami-bohyněmi. Gilgameš vyčte bohyni její 

nestálost v lásce a bezohledné chování k početným milencům.  

 

Kterého milence jsi navěky měla ráda?  

Který z tvých ptáčků vzlétne k tobě?  

Nuže, milence tvé vypočtu ti! (…) 

 

Milovala jsi Išullana, zahradníka otce svého… 

Oči jsi pozvedla k němu a předstoupilas před něj: 

,Ó můj Išullane, užijme mužné tvé síly! 

Vystrč svou ,ruku‘! Zaboř se do mého lůna!‘    

I mluví k tobě Išullanu: 

,Co vlastně ode mne žádáš? 

Co matka má nepekla, toho já nejedl, 

a nyní mám jíst s urážkou a kletbou?  

Mám snad proti mrazu se pokrýt stébly trávy?‘ 

Když jsi vyslechla jeho řeč, 

udeřilas jej a v žábu proměnila 



a samé útrapy dala mu zakusit.  

(text chybí) 

A kdybys mne teď milovala, jako s nimi i se mnou bys naložila!“ 

 

     Gilgameš tedy Ištařinu nabídku odmítne a zhrzená bohyně pošle proti němu mocného nebeského 

býka. 

 

Když přišel na nivu Uruku hrazeného, 

(text chybí) 

býk nebeský sestoupil k Eufratu. 

Při jeho prvním zafunění jáma se otevřela, 

jedno sto Uručanů se zřítilo do ní. 

Při jeho druhém zafunění jáma se otevřela 

a dvě stě Uručanů se zřítilo do ní. 

Při jeho třetím zafunění jáma se otevřela 

a Enkidu spadl do ní. 

Ale Enkidu na hřbet býka se vyšvih. 

Vyskočil Enkidu, 

za rohy popad nebeského býka. 

Tu nebeský býk mu do tváře vchrstl svou slinu 

a tlustým ocasem uhodil jej. 

 

Otevřel Enkidu ústa svá 

a ke Gilgamešovi mluví: 

„Příteli můj, v mnohých půtkách jsme se proslavili, 

jak jen teď skolíme nebeského býka? 

Příteli můj, viděl jsem, jak útočí proti nám. 

Jen v sílu svou důvěru skládám. 

Chci vyrvat mu srdce a předložit Šamašovi. 

Za ocas chci uchopit býka. 

 

(2 fragmentární, tedy jen zlomkovitě 

dochované řádky) 

 

 Až mne napadne, meče se chop, 

mezi šíj, rohy a chřtán 

svůj meč mu vraz!“ 

 

Pak honil Enkidu nebeského býka, 

až jej konečně chytil za jeho tlustý ocas. 

Oběma rukama pevně jej držel 

a Gilgameš, jako zápasník smělý, 

statečný a zkušený v boji, 

vrazil mu meč mezi šíj, rohy a chřtán. 

 

Když skolili nebeského býka, srdce mu vytrhli  

a před Šamaše položili. 

Pak zpět ustoupili a před Šamašem na tvář padli. 

Potom se usadili oba bratří. –   

 



Vystoupila Ištar na hradby Uruku hrazeného,  

s nohama skleslýma vyskočila a nářek ze sebe vyrazila: 

„Běda Gilgamešovi, který mne pohanil, nebeského býka mi zabil!“ 

 

Když tuto řeč Ištary Enkidu zaslech,  

vytrhl kýtu nebeského býka a ve tvář jí vmet:  

„Kdybych tě dostih, pak s tebou  

bych naložil právě tak jako s tímto! 

Vnitřnosti bych zavěsil na tvé rámě!“ 

I shromáždila Ištar dívky své,  

nevěstky a chrámové kněžky, 

a nad kýtou nebeského býka jaly se lkát. (…) 

 

     Tabulka sedmá 
 

     Na shromáždění bohů se hovoří o tom, jak Gilgameš a Enkidu zabili obra a nebeského býka a jak 

vykáceli cedrový les. Hlavní proud božského hněvu nemíří na krále Gilgameše, ale na divocha 

Enkidua. Bůh Enlil žádá Enkiduovu smrt a prosadí ji i proti odporu boha Šamaše. Enkidu se o 

božské rozpravě dozvídá ze snu a vzápětí vážně onemocní. 

 

Hořko je v mysli Enkiduovi. 

A jak tak sám na loži leží, 

nitro své za noci vyjeví příteli svému: 

„Poslyš, příteli můj, sen jsem zřel této noci. 

Hučela nebesa, ozvěnou odpovídala zem,     

a mezi nimi stál jsem já!  

Tu vyvstal člověk, tvář jeho byla temná, 

ptáku Anzuovi tvář jeho se podobala, 

jeho ruce byly lví tlapy, jeho nehty orlí drápy. 

Za vlasy mne popad a na mne se obořil drsně. 

Když jsem jej udeřil, jak skákadlo poskakoval, 

když on mne udeřil, mou zacelil ránu. 

Jak divoký býk po mně dusal, 

pevně mi sevřel celé tělo. 

,Zachraň mne, příteli můj!‘ jsem zvolal, 

ale tys mne nezachránil, neb jsi se bál.“ 

 

(Chybí 4 řádky) 

 

V holuba mne proměnil, 

takže mé paže jak u ptáků se pokryly peřím. –   

 

Uchopil mne, uvedl do domu temnot, příbytku Irkally, 

do domu, z něhož ten, jenž vstoupil, nevyjde nikdy. 

Po cestě, odkud návratu není, 

do domu, kde ti, kteří v něm bydlí, jsou zbaveni světla, 

kde prach je jejich stravou a pokrmem hlína. (...)“ (…) 

 

Den, kdy ten sen viděl, byl u konce se svými silami. 

Enkidu na lože uleh. 

Den prvý, den druhý, co Enkidu na svém loži leží, 



den třetí, den čtvrtý, co Enkidu na svém loži leží, 

pátý, šestý, sedmý, co Enkidu na svém loži leží, 

osmý, devátý, desátý den, co Enkidu na svém loži leží, 

zhoršila se nemoc Enkiduova. 

Bylo to jedenáctého, dvanáctého dne, co se mu přitížilo, 

když z lože svého Enkidu vstal  

a na Gilgameše zvolal: 

„Přítel můj ke mně nenávist pojal. 

Tak jak mi kdysi v Uruku slíbil, 

v bitvě, jíž jsem se bál, mi dodával mysli. 

Můj přítel, jenž v bitvě mne zachránil, mne opustil teď.“ 

 

(Zbytek tabulky chybí) 

 

     Tabulka osmá 

 

     Enkidu zemře a Gilgameš naříká nad ztrátou přítele. 

 

„Slyšte mne, muži, slyšte mne, starší z Uruku! 

Já pro Enkidua, přítele svého, pláču, 

jak plačka naříkám hořce. 

Sekero mé paže, oporo mé ruky, 

meči opasku mého, štíte, jenž jsi byl přede mnou,  

můj sváteční oděve, roucho mé radosti! 

Zlý démon povstal a vzal mi tě pryč. (…)“ (…)  

 

     Tabulka devátá 

 

Gilgameš pro Enkidua, přítele svého, 

hořce pláče a utíká na step: 

„Až já zemru, nebudu snad jako Enkidu? 

Hoře se vplížilo do mého nitra. 

Ze strachu před smrtí utíkám na step, 

k Uta-napištimu, synu Ubara-tutua, 

na cestu jsem se vydal a spěšně kráčím. (...)“ (...) 

 

„Za Uta-napištimem, svým předkem, přicházím, 

jenž v shromáždění bohů se dostal, hledaje život. 

Na smrt i život chci se ho zeptat.“ (…) 

 

     Tabulka desátá 

 

     Gilgameš tedy putuje za starcem Uta-napištimem, který prý zná od bohů tajemství věčného 

života. Cesta dovede Gilgameše až na mořské pobřeží, kde žije šenkýřka Siduri. 

 

I praví k ní Gilgameš, k šenkýřce: 

„Přítele mého, jehož jsem nadevše miloval, jenž se mnou podstoupil všechny strasti, 

Enkidua, jehož jsem nadevše miloval, jenž se mnou podstoupil všechny strasti, 

postihl osud lidstva. 

Šest dní a sedm nocí jsem pro něho plakal, 

ani pohřbít jsem jej dát nechtěl, 



až červ napadl jeho tvář. 

Ze strachu před smrtí utíkám na step, neb událost s přítelem mým těžce dolehla na mne. 

Po cestách dalekých, po stepi bloudím, neb událost s Enkiduem, přítelem mým, těžce dolehla na 

     mne. 

Teď utíkám daleko na step. 

Jak jen mám mlčet? Jak jen mohu být tiše? 

Přítel můj, jehož jsem miloval, v hlínu se změnil, 

Enkidu, přítel můj, jehož jsem miloval, v hlínu se změnil. 

Mám snad i já jako on ulehnout 

a nevstat na věky věků?“ –   

 

I mluví šenkýřka k němu, ke Gilgamešovi:   

„Kam běžíš, Gilgameši? 

Život, jejž hledáš, nenalezneš! 

Když bozi stvořili lidstvo, 

smrt lidstvu dali v úděl, 

život však do svých rukou si vzali. 

Ty, Gilgameši, žaludek si naplň, 

ve dne v noci buď stále vesel! 

Denně pořádej slavnosti, 

tancuj a hraj si ve dne i v noci! 

Nechť čisté jsou tvé šaty, 

tvá hlava vymyta, ve vodě se koupej! 

Na dítko zři, jež držíš na své ruce. 

Ať manželka se raduje na tvém klíně! 

Takové je lidské počínání.“ 

 

     Siduri však ani svou radou neodvrátí Gilgameše od pokračování v cestě. Prozradí mu tedy, jak 

najít lodivoda Uršanabiho a ten posléze plavbou v loďce po moři doveze Gilgameše přímo k Uta-

napištimu. 

 

I mluví Uta-napištim k němu, ke Gilgamešovi: 

„Proč jsi naplněn žalem, Gilgameši, 

ty, jenž z těla bohů a lidí byls stvořen, 

že tě tvůj otec a matka tvá smrtelným zrodili? 

Což někdy pro Gilgameše 

byl připraven trůn ve shromáždění bohů? 

 

(Zbytek sloupce je jen fragmentární) 

(Chybí 24 řádků) 

 

„Kruté smrti se nevyhneš! 

Což navěky stavíme dům? Což navěky pečetíme? 

Což navěky bratří se o podíl dělí? 

Což navěky trvá na zemi hněv? 

Což navěky zvedá se řeka a záplavu přináší? 

Kuklu svou opouští vážka. 

Ale tvář, jež by do slunce stále hledět mohla, 

odedávna tu nebyla nikdy! 

Spící i mrtvý – jak sobě si podobni jsou, 

což obraz smrti oba nevytvářejí? 



Ať dospělý člověk, ať mladý muž! Když požehnal Enlil, 

shromažďují se Anunnakové, velicí bozi. 

Mametu, jež osud tvoří, určí jim osud. 

Oni udílejí smrt nebo život, 

ale dny smrti nikomu známy nejsou!“ 

 

     Tabulka jedenáctá 

 

(...) I mluví Uta-napištim k němu, ke Gilgamešovi: 

„Slovo skryté chci odhalit tobě, Gilgameši, 

o tajemství bohů tobě chci říci. (…)“  

 

     Uta-napištim vypráví, že věčný život jemu i jeho manželce darovali bohové poté, co jej vybrali, 

aby jako jediný se svou rodinou přežil potopu světa, kterou se rozhodli seslat na nevydařené lidstvo. 

Bohové tehdy poradili Uta-

napištimu, aby postavil loď, do níž 

pak před potopou ukryl svou rodinu 

a hospodářská i stepní zvířata. 

Příběh se nepochybně stal 

nejvýznamnějším inspiračním 

zdrojem pro známé biblické 

(starozákonní) vyprávění o potopě 

světa a o Noemovi a jeho korábu 

(arše). 

 

„Po západu slunce loď byla hotova. 

Obtížné bylo ji na vodu spustit. 

Prkny ji podložit museli shora i zdola, 

až do dvou třetin se na vodě octla. –  

 

Vše, co jsem měl, jsem naložil na ni... 

vše, co jsem měl z živého semene, jsem naložil na ni. 

Na loď jsem uvedl celou svou rodinu a příbuzné své.  

Zvěř stepní a drobná zvířata stepní… jsem uvedl na ni. (…) 

 

Jakmile zazářil první třpyt jitra,  

ze základu nebes vystouplo černé mračno. 

Bůh Adad v něm hřímal… 

Erragal stavidla vytrh. (…) 

 

Po celý den vál jižní vítr,  

dul prudce a zkázu přivodil zemi. 

Jak bitevní vřava napadal lidi. (…) 

Tu sami bozi se potopy lekli… 

 

Po šest dnů a sedm nocí 

s potopou burácel vítr a jižní bouře srovnala zemi.  

A když sedmý nadešel den, ustala jižní bouře, potopa i boj, 

jenž jako rodička kol sebe tloukl.  

Uklidnilo se moře, utišilo, bouře i potopa ustaly.      

 



Na moře jsem pohlédl, všude zavládlo ticho 

a všechno lidstvo se v bahno proměnilo.  

Jak plochá střecha se prostíral močál.  

 

Poklop jsem otevřel a na mou tvář dopadlo světlo. 

Poklekl jsem a usedl v pláči. (…)  

A když sedmý nadešel den,  

holubici jsem vyslal, volně vypustil ven…“   

 

     Uta-napištim poradí Gilgamešovi, že nesmrtelnost získá, když šest dní a sedm nocí vydrží beze 

spánku. Gilgameš ovšem usne, sotva se posadí. Za Gilgameše se pak přimluví Uta-napištimova 

manželka a Uta-napištim dá Gilgamešovi ještě jednu šanci.     

 

Tu pravil Uta-napištim jemu, Gilgamešovi: 

„Gilgameši, tys přišel sem, namáhaje se a trmáceje. 

Co ti mám dát, až vracet se budeš do své země? 

Slovo skryté chci vyjevit tobě, 

o rostlině, jež život dává, chci říci tobě. 

Kořeny rostliny té se bodláčí podobají, 

její píchnutí růži. Do rukou tě píchne. 

Až se zmocní tvé ruce rostliny té, pak nalezneš život!“ 

 

Když to uslyšel Gilgameš, otevřel..., 

těžké kameny uvázal na své nohy. 

Táhly jej dolů na dno širého moře. 

I popad rostlinu, třebas jej do rukou píchla. 

Pak těžké kameny odříz od nohou svých 

a na břeh jej vyneslo moře. –   

I mluví Gilgameš k němu, k lodivodu Uršanabimu: 

„Uršanabi, rostlina tato je rostlina proti neklidu, 

skrze niž člověk dosáhnout může uzdravení. 

Do Uruku hrazeného chci ji odnést a dát jíst a tak rostlinu vyzkoušet. 

Její jméno je ,Mladým stává se stařec‘. 

I já z ní chci jíst a k svému mládí se vrátit.“ 

 

Po dvaceti dvouhodinách jídlo si ulomili, 

po třiceti dvouhodinách k spánku uléhali. 

Tu viděl Gilgameš studnu, jejíž voda byla chladná. 

I sestoupil dolů, aby se umyl v její vodě. 

Vůni té rostliny ucítil had, 

tiše vylez a rostlinu odnes. 

A když se vracel, odhodil kůži. 

 

Tenkráte Gilgameš used a hořce plakal, 

po tváři jeho stékaly slzy. 

 

A uchopil za ruce lodivoda Uršanabiho: 

„Pro koho, Uršanabi, se namáhaly mé ruce, 

pro koho jsem proléval krev srdce svého? 

Ni špetku dobra jsem pro sebe nedosáhl, 

jen pro ,lva země‘ jsem vykonal dobro! 



Do dálky dvaceti dvouhodin stoupá teď příval vod 

a já, sotva jsem otevřel koryto, nářadí jsem upustil. 

Co bych teď mohl nalézt, abych položil na svou stranu? Ó, kéž bych raději ustoupil 

a zanechal na břehu koráb!“ –   

 

Po dvaceti dvouhodinách jídlo ulomili, 

po třiceti dvouhodinách k spánku uléhali, až dorazili do Uruku hrazeného. 

I mluvil Gilgameš k němu, k lodivodu Uršanabimu: 

„Na hradbu uruckou vystup, Uršanabi, procházej se po ní, 

prozkoumej základy její, bedlivě prohlédni cihly, zda její cihly nejsou z pálené hlíny 

a její základy nepoložilo mudrců sedm! 

Jeden sar město je, jeden sar zahrady, jeden sar okrsek s pozemky Ištařina chrámu 

a tři sary pozemků kolem Uruku se táhnou!“ 

 

     Poznámky a vysvětlivky: 

     Anunnakové – skupina starověkých mezopotamských bohů, někdy jsou spojováni s podsvětím a 

se soudem nad mrtvými; Anzu – démonická bytost v mezopotamském náboženství, zčásti orel a 

zčásti lev; cedr – horský jehličnatý borovicový strom mohutného vzrůstu, často se širokou korunou, 

národní strom Libanonu; Eanna – chrámový objekt bohyně Ištar (neboli Inanny) v Uruku; Enlil – 

nejvlivnější mezopotamský bůh, pán větru a osudu; Erragal – mezopotamský podsvětní bůh;  

Irkalla – v mezopotamském náboženství pochmurná podsvětní říše mrtvých; Ištar – mezopotamská 

bohyně erotické lásky, plodnosti a válečnictví; lev země – metaforické označení hada; loket – stará 

délková míra v mnoha zemích (ovšem s regionálními odlišnostmi), odvozena od délky paže od prstů 

k lokti (někdy zřejmě od délky celé paže), často asi 60 cm; Mametu – mezopotamská podsvětní 

bohyně přísahy a trestu; Nisaba – mezopotamská bohyně sklizně a exaktních věd; niva – vlhká 

louka v blízkosti řeky; píď – stará délková míra odvozená od vzdálenosti konců roztažených prstů 

palce a malíčku jedné ruky (asi 20 cm); plačka – žena okázale naříkající na pohřbech; sar – 

mezopotamská jednotka plošné míry; její význam v Eposu o Gilgamešovi není jasný (liší se od 

vymezení v jiných textech), ale město Uruk mělo v přibližně Gilgamešových časech osídlenou 

plochu asi 250 ha; Šamaš – mezopotamský bůh slunce; šíje – zadní strana krku (vaz, týl). 

 

 

     Epos o Gilgamešovi: poznámky k interpretaci  

 

     Starověký Epos o Gilgamešovi je zajímavý také pro dnešního čtenáře, a to z několika důvodů:  

     1. Jde o nejstarší velké dílo světové literatury a zároveň o vzorový příklad eposu jako prvního 

epického literárního žánru. Kompozice obsahuje zřetelné stopy postupného vzniku eposu. Snadno 

tu rozlišíme 2 tematické cykly: (a) hrdinské skutky Gilgameše a Enkidua a příběh jejich 

věrného přátelství a (b) Gilgamešovo hledání věčného života. 

     2. Dílo je příkladem hrdinského eposu jako nejstaršího ze čtyř základních druhů eposu (dalšími, 

mladšími jsou epos rytířský, směšnohrdinský a zvířecí). Obsahem Eposu o Gilgamešovi jsou 

mytické příběhy o obecných otázkách lidského života: o významu a smyslu lidského přátelství, o 

vztahu mezi lidskou společností a divokou přírodou, o poměru mezi lidským světem pomíjivých 

skutečností a božským světem zaměřeným na věčnost, o zodpovědnosti jednotlivce vůči 

společnosti jako celku.  

     3. Verše a sloky jsou většinou nepravidelné, odpovídají době, kdy se precizně uspořádaná 

poezie teprve tvořila. 

     4. Epos o Gilgamešovi nám představuje 2 základní způsoby, jimiž literární dílo komunikuje 

s vnější skutečností: jedná se o princip historičnosti (epos ukazuje podstatu historické skutečnosti 

teokracie a vzniku otroctví a sám působí na jejich existenci) a princip intertextuality (část eposu se 

stala inspirací pro jiný literární text – biblický příběh o potopě).    



     5. Základním dějovým principem je cesta a boj (přesněji: cesty a boje). Nejde totiž o cestu jako 

prostý přesun z bodu A do bodu B, ale o cestu, která vyžaduje krajní hledačské úsilí (zdaleka ne jen 

fyzické), jímž hrdina – při překonávání mimořádných překážek – osvědčí žádoucí lidské vlastnosti 

v jejich nejvyšším stupni. Hrdina – poutník a bojovník v jednom – nakonec v zásadě dosahuje 

svého cíle, jímž však objevuje také sám sebe. Pro takovou cestu-boj se používá anglický (ovšem 

z latiny pocházející) výraz quest [kwest]. Quest je příznačný pro žánr dobrodružné literatury a Epos 

o Gilgamešovi můžeme tedy také považovat za první dobrodružný příběh vůbec.      

     6. Epos nemá vlastní původní název, v souladu se zvyklostmi běžnými v takových případech jej 

můžeme označit nejen novodobým názvem Epos o Gilgamešovi, ale také incipitem, tedy 

počátečními slovy: Ten, jenž vše zřel. Tato slova již dopředu označují cíl, k němuž Gilgameš bude 

směřovat: proniknutí k nejzazším končinám známého světa a nalezení podstaty života. Moudrý 

stařec Uta-napištim několikrát (s drobnými obměnami) Gilgameše ujistí: „Slovo skryté chci vyjevit 

tobě“ – tuto větu můžeme chápat i jako definici mýtu: obrazného příběhu obsahujícího 

v metaforické podobě základní poučení o světě.  

     7. Zápas Gilgameše a Enkidua s lesním obrem Chumbabou – zakončený obrovou smrtí a 

vykácením cedrového lesa – ukazuje, jak pro lid mezopotamské městské civilizace byl les divokým, 

nepřehledným, a tedy nebezpečným prostředím. Tento postoj ovšem najdeme i v literatuře 

pozdějších věků a zcela jiných končin (např. F. L. Čelakovský: balada Toman a lesní panna). 

     8. Souboj s býkem je spojen s rozšířeným blízkovýchodním a středomořským chápáním býka 

jako symbolu mužské plodivé síly: nebeský býk měl ukázat Gilgamešovi a Enkiduovi, že jejich 

mužnost má své meze, ale oni jej přemohli, čímž demonstrovali svůj vzdor vůči bohyni.  

     9. Přátelství mezi dvěma muži je tu líčeno s výjimečnou intenzitou jako hluboký cit. 

V dnešním diskurzu by takové emoce byly spojovány výhradně s homosexualitou, ale v mentalitě i 

literatuře starší doby šlo – ještě před nynějším dokonalým vyprázdněním původního významu slova 

přítel – o většinově přijímaný vztah dvou blízkých jedinců.  

     10. Epos o Gilgamešovi přináší zcela jedinečné a v myšlenkovém obsahu i obrazném vyjádření 

dodnes nepřekonané líčení duše umírajícího člověka – stav mezi životem a smrtí: „Hučela nebesa, 

ozvěnou odpovídala zem, / a mezi nimi stál jsem já! (…) / ,Zachraň mne, příteli můj!‘ jsem zvolal, / 

ale tys mne nezachránil, neb jsi se bál.“ 

     11. Smrtelnost („Kruté smrti se nevyhneš! / Což navěky stavíme dům? Což navěky pečetíme?) 

začleňuje lidi do pozemské přírody (Kuklu svou opouští vážka.), která se pohybuje v koloběhu 

života a smrti. Získat nesmrtelnost je nadlidské (Gilgameš nedokáže týden bdít). Ovšem i 

ohraničená lidská existence má svou hodnotu. Jak říká šenkýřka Siduri, smysl lidského života 

spočívá v užívání každodenních radostí. Tento postoj se objevuje i v pozdějších dobách počínaje 

antikou a označujeme jej pojmem hédonismus. 

     12. Epos o Gilgamešovi také ukazuje, jak se ve starověkém světě sexualita a erotika otevřeně 

prolínaly s běžným životem a přitom se dokázaly vyhnout senzacechtivé lascivnosti. Obcování 

nevěstky Šamchat s divochem Enkiduem je líčeno velkolepě, ale nad tělesnou rozkoš je tu 

postavena lidská náklonnost: po celou dobu milování Enkidu hledí Šamchat do tváře a její pohled 

jej promění v kulturního člověka; když se pak Enkidu obrátí ke gazelám, zvířata ve strachu od něj 

prchají pryč, neboť jej již nepoznávají.   

     13. Každý velký příběh by měl mít také sociální rozměr (týkající se majetkových a mocenských 

rozdílů ve společnosti). Na počátku eposu je Gilgameš líčen jako despotický panovník utiskující 

svůj lid. Když si obyvatelé Uruku stěžují bohům, ti je vyslyší, neboť vladařská arogance je 

v rozporu s nadčasovým řádem světa. Gilgameš postupně prohlédá také v tomto směru. Když získá 

rostlinu věčného života, sám ji nepozře, ale rozhodne se odnést ji do Uruku a tam ji poskytnout 

všem. Záměr se pochopitelně nezdaří (had žijící v zemi je symbolickým ztělesněním cyklického, 

tedy mytického plynutí pozemského času), ale Gilgameš si uvědomuje, že nesmrtelným jej učinilo 

jeho dílo: mohutné hradby, jež dal vystavět a jež navěky zajistí jeho městu slávu a mír.    

   

 



     Homéros, počeštěně Homér (pravděpodobně kolem r. 700 př. Kr.) 

 

     Řecký básník, nejstarší známá postava evropského písemnictví.  

     O Homérově životě víme s určitostí jen to, že byl rapsód: putující 

profesionální upravovatel a přednašeč (při slavnostních příležitostech) 

hrdinských epických básnických skladeb. 

     S Homérovým jménem jsou spjaty eposy Ílias a Odysseia, líčící 

v umělecké formě Trójskou válku a s ní související události. Trójská 

válka byla součástí pronikání řeckých kmenů do jižní části Balkánského 

poloostrova a do oblasti Egejského moře. Odehrála se nejspíše někdy 

v období 1250 – 1200 př. Kr. a týkala se nejstaršího řeckého kmene, 

Achájů. O jejích příčinách a průběhu existuje několik hypotéz. S obsahem 

obou eposů nejvíce souzní ta, která říká, že obě strany konfliktu, útočící 

Řekové i bránící se Trójané, náleželi ke dvěma různým migračním vlnám Achájů (proto také obě 

strany hovoří stejným jazykem, tedy řecky, a vyznávají stejné náboženství). Lid staršího achájského 

osídlení se obohatil vysoce vyspělou krétskou kulturou, mající kořeny ve východním Středomoří, a 

ovládl (asi kolem r. 1500 př. Kr.) při severním egejském pobřeží Malé Asie městský stát Trója, 

řecky nazývaný Ílion, kde se pak tamější a achájská kultura prolnuly. Lid mladšího achájského 

osídlení, jenž kontakty s vyspělou východní kulturou čerpal zprostředkovaně přes jihořecký městský 

stát Mykény, pak později Tróju dobyl a zničil mohutným požárem (zaniklou Tróju objevil – 

s využitím reálií z Íliady – německý archeolog Heinrich Schliemann v 70. letech 19. století).    

     Homér uvádí jako příčinu řeckého tažení proti Tróji únos krásné Heleny, manželky krále 

Meneláa z řeckého městského státu Sparta, trójským princem Paridem; zápletka má ovšem 

symbolický charakter: Řekové sami se dodnes nazývají Hellénové.       

     Homérské eposy zprvu existovaly jako ústní slovesnost. Avšak na rozdíl např. od Eposu o 

Gilgamešovi, jenž vznikl spojením původně izolovaných příběhů, Ílias a Odysseia již od počátku 

měly podobu široce komponovaných ucelených děl, jež se stala úplným vzorovým shrnutím 

základních událostí ze samého počátku řecké historie (homérské eposy plnily pro starověké 

Řeky stejnou úlohu jako Bible pro judaisty či křesťany).      

     Z hlediska obsažených reálií ovšem Ílias a Odysseia odrážejí život nikoli v době příchodu 

řeckých kmenů do Řecka, ale v době svého vzniku, tedy v pozdější epoše označované jako temné 

(homérské) období, které zahrnuje léta asi 1100 – asi 800 př. Kr. (archeologicky to znamená 

přelom doby bronzové a železné).    

     Homérské eposy se vyznačují několika příznačnými rysy, jimiž jsou:  

     a) dějová linie je rozdělena na 2 části: v první se hrdinovi (hrdinům) spíše nedaří, pak dojde 

díky zásahu bohů ke zvratu a ve druhé části se naopak hrdina propracovává ke zdárnému konci 

svého dobrodružství;  

     b) čtenáři je však hlavní děj podáván s využitím retrospektivní kompozice: v Íliadě se ocitáme 

až v závěrečných dnech celého desetiletého obléhání a v Odysseii titulního hrdinu zastihujeme 

především na dvoře pohostinného cizího krále: většinu ostatního děje se dozvídáme ze 

vzpomínkových vyprávění; 

     c) výstižně, a přitom úsporně zachycené charaktery postav (např. Paris versus Meneláos; 

Helena paralelně s Pénelopé apod.); 

     d) epická šíře: časté dějové odbočky, mnohdy stupňující napětí; 

     e) ustálená epiteta (epiteton = básnický přívlastek): rychlonohý Achilleus, lstivý Odysseus 

apod.; 

     f) dějová přirovnání: zjemňují drsný účinek, či naopak zvyšují dramatičnost;   

     g) daktylský hexametr: druh nerýmovaného verše o 6 stopách, jejichž typem je (téměř vždy) 

daktyl (1 přízvučná slabika a 2 nepřízvučné: – U U), jen poslední stopa je pokaždé spondej (2 

přízvučné: – –).       

 



     Nejvýznamnější díla: 

 

     Hrdinské eposy Ílias (o desetileté Trójské válce; Kronika trojánská, asi 

1468: prozaické převyprávění Íliady, český překlad latinského originálu ze 

13. století, první česká tištěná kniha; film Troja, Spojené státy aj. 2004: režie 

Wolfgang Petersen, hrají Orlando Bloom /Paris/, Diane Krugerová /Helena/, 

Brad Pitt /Achilleus/, Brendan Gleeson /Meneláos/) a Odysseia (o 

následném, rovněž desetiletém putování Odyssea, krále řeckého ostrova 

Ithaka a hlavního strůjce dobytí Tróje – s úskočným využitím mohutného 

dřevěného koně –, do vlasti; irský, anglicky psaný román James Joyce: Odysseus, 1922: filozoficky 

zaměřená, poněkud provokativní parafráze situovaná do současného Dublinu). 

 

 

     Homér (kolem r. 700 př. Kr.): Ílias  

 

     Když mezi řeckými bohy na hoře Olympu vypukl spor o to, kdo má dostat zlaté jablko určené té 

nejkrásnější bohyni, bylo rozhodnuto, aby tuto při rozsoudil pohledný princ Paris z města Tróje při 

pobřeží Malé Asie. Tři krásné bohyně si chtěly Parida naklonit a každá mu slíbila lákavou odměnu, 

když jablko přiřkne právě jí: ochránkyně manželství Héra slíbila Paridovi vládu nad celou Asií; 

bohyně moudrosti a vítězného boje Athéna slibovala dráhu nejslavnějšího vojevůdce všech dob, ale 

Paris dal jablko bohyni lásky Afrodíté, poněvadž ta mu slíbila nejkrásnější ženu na světě. Ukázalo 

se však, že krasavice – jménem Helena – je již vdaná, a sice za Meneláa, krále řeckého městského 

státu Sparty. Paris se však nezalekl a – jist si svými schopnostmi i šarmem stejně jako Afrodítinou 

přízní – vypravil se do Sparty na lodi. Tam se nechal v Meneláově paláci pohostit jako vzácný 

cizinec zdaleka, ale v noci Helenu unesl a odvezl ji do Tróje.  

     Podvedený Meneláos se obrátil se žádostí o pomoc na svého bratra Agamemnona, krále 

mocného a bohatého městského státu Mykén. Agamemnón se postavil do čela mohutné válečné 

výpravy všech řeckých krajů proti Tróji. Flotila, čítající prý přes tisíc lodí, přistála u maloasijského 

pobřeží, ale po prvních bojových srážkách obou stran se ukázalo, že síly jsou vyrovnané. Řekové 

dokázali jen plenit krajinu kolem města, ale jeho pevné hradby byly pro ně nepřekonatelné. A 

Trójané se zase dobře bránili, ale neměli sílu zahnat Řeky zpátky na moře. Po bezmála deseti letech 

této patové situace se nejdůležitějšími střetnutími staly souboje hlavních hrdinů: na trójské straně to 

byli Paris a jeho bratr Hektór, na straně Řeků (Achájů) to byl statečný Achilleus (zranitelný jen na 

patě), jeho přítel Patroklos a král Meneláos. Válka ovšem v jistém smyslu probíhá i „nahoře“, mezi 

bohy: někteří z nich totiž pomáhají Trójanům, jiní zase Řekům.  

 

     Zpěv třetí 

 

Když byly oddíly všechny i s vůdci sešikovány, 

Trójané s velikým křikem a rámusem táhli jak ptáci; 

podobně pod klenbou nebes křik jeřábů vůkol se šíří, 

kteří unikli zimě a lijáku nevýslovnému… 

naopak achájské šiky šly potichu, dýchaly silou, 

s velikou touhou v srdci, že budou se navzájem bránit. (…) 

 

Když pak už nablízku byli a chystali vzájemný útok, 

Paris, podobný bohům, šel do boje z Trójanů první, 

přes plece pardálí kůži, luk ohebný nesl a meč měl, 

mával oštěpy dvěma, jež končily kovovým hrotem, 

přitom vyzýval Řeky z řad achájských nejstatečnější, 

aby se v zápase lítém s ním utkali v urputném boji. 



Jakmile Meneláos, rek nadšený pro boj, ho spatřil, 

kterak v popředí vojska k nim přichází dlouhými kroky – (…)   

takto se radoval rek, když Parida bohorovného 

uviděl na vlastní oči – vždyť doufal, že potrestá svůdce. 

Ihned seskočil z vozu a dopadl se zbrojí na zem. 

 

Jakmile spatřil ho Paris, rek podobný bohům, jak právě 

zjevil se v popředí šiku, byl zaražen v milém svém srdci, 

couval v družinu přátel, neb toužil uniknout smrti. 

Jako když spatří kdo hada a uskočí, jak sebou trhne, 

v lesních úvalech horských a nohy se zachvějí pod ním, 

rázem se otočí nazpět a bledost mu pokryje líce, 

takto se uchýlil též zpět v zástup Trójanů hrdých 

Paris podobný bohům, jak Meneláa se zděsil. 

 

Spatřil jej Hektór a hned ho pokáral hanlivou řečí: 

„Paride, po ženách vzteklý, ty zloduchu zevnějškem krásný, 

ani ses narodit neměl a neženat zahynout měl jsi! (…) 

Achájci s dlouhými vlasy, ti budou se patrně chechtat! 

Měli tě za bohatýra a předního reka, žes krásný. 

Ty však odvahu nemáš v svém srdci a nemáš ni sílu! (…) 

S bojovným Meneláem ty tedy bys utkat se nechtěl? 

Poznal bys, jakého muže máš nádhernou, kvetoucí ženu! (…) 

Velmi však bojácní jsme my Trójané, jinak bys za to, 

koliks nám napáchal zla, už dávno byl ukamenován!“ 

 

Paris podobný bohům mu na to zas odvětil takto: 

„Hektore, pokárals mě vším právem, ne neprávem za to. (…) 

Nesmíš však milostné dary mi vyčítat od Afrodíty! 

Přeskvělé dary bohů se nesmějí odmítnout, které 

poskytnou sami, a nikdo sám od sebe nesmí si vzít je. 

Chceš-li však, abych teď válčil, a mám-li tu zápasit nyní, 

přikaž Achájcům všem a ostatním Trójanům sednout, 

mne ale do středu sveďte i s bojovným Meneláem, 

do boje o Helenu a o všechny poklady její. 

Ten, kdo zvítězí z nás a v zápase nabude vrchu, 

poklady všechny ať vezme a ženu ať vede si domů! (…)“ 

 

     Hektór tedy oběma vojskům vyřídí Paridův vzkaz. Vůdce achájského vojska Agamemnón souhlasí 

a příprava souboje mezi Meneláem a Paridem začíná. Přijdou také starý 

trójský král Priamos, Paridův a Hektorův otec, obklopen významnými 

trójskými bojovníky, a krásná Helena, aby společně s ostatními sledovali 

souboj. Nejprve obě strany obětují jehňata bohům. 

 

Jakmile Helenu zhlédli, když právě se blížila k věži, 

potichu na druha druh se obracel vzletnými slovy: 

„Nelze mít Trójanům za zlé, ni Achájům, že už tak dlouho 

pro tak nádhernou ženu zde snášejí útrapy hrozné…“ 

 

(...) Slavený Paris, 

manžel Heleny Spartské, jež nádherné kadeře měla,  



na plece krásnou výzbroj si oblekl, okolo lýtek 

krásné holeně nejdřív si přiložil, které mu dole 

vázaly stříbrné spony, kde právě byl kotník. A dále 

mohutný kovový krunýř si oblékal okolo prsou… 

Na plece bronzový meč si zavěsil, zdobený stříbrem, 

potom si připravil štít, tak nesmírně velký a pevný. 

Nakonec na statnou hlavu si vložil úpravnou přilbu, 

na které chochol z žíní se z vrcholu hrozivě kýval. 

Vzal si i mohutné kopí, však příhodné do jeho dlaní. 

Právě tak Meneláos, rek bojovný, oblékal výzbroj. (…) 

 

Stanuli tváří v tvář již na oné výměře půdy, 

oba dva mávali kopím a planuli vzájemným hněvem. 

Nejdříve mrštil Paris svým oštěpem dalekostinným, 

okrouhlý kovový štít jím zasáhl Meneláovi, 

avšak neprojel kovem – oštěpu ohnul se nazpět 

o silný štít. Hned po něm syn Átreův Meneláos 

povstal s kovovým kopím a k Diovi otci se modlil: 

„Popřej mi, vladaři Die, ať potrestám Parida, který 

křivdu mi způsobil dřív, a zdolej ho rukama mýma… 

 

Po těchto slovech se rozpřáh a stinným oštěpem mrštil, 

trójskému Paridovi štít okrouhlý kovový zasáh; 

jeho obrovské kopí skrz naskrz tím skvoucím se štítem 

proniklo, krunýřem též, tím bohatě zdobeným dílem, 

kopí u samých slabin mu naveskrz proťalo oděv, 

avšak Paris se uhnul a unikl mrákotné smrti. 

Vytasil Átreův syn meč zdobený stříbrem, a vzhůru 

vypjav se, v hřeben přilby ho udeřil, ale meč rázem 

na tři na čtyři kusy se zlomil a vypad mu z ruky. 

Zaúpěl Átreův syn a pohlédl k širému nebi: 

„Nemůže žádný bůh být nad tebe krutější, Die, 

za ten hanebný čin já myslel, že Parida ztrestám. 

Teď se mi v ruce však rozlámal meč, a také můj oštěp 

marně mi vyletěl z dlaně a Parida nikterak nesklál.“ 

 

Řekl, a přiskočil k němu a za přilbu s chocholem chyt ho, 

stočil ho stranou a vlekl k svým Achájům v důkladné zbroji: 

Parida pod něžným hrdlem ten zdobený řemen však škrtil, 

neboť byl pod bradou sepjat a držel mu na hlavě přilbu. 

Byl by ho přitáhl vskutku a dosáhl nesmírné slávy, 

bystře však Afrodíté to postřehla, Diova dcera: 

ta mu přetrhla řemen – byl z býka, jenž silou byl zabit; 

toliko prázdná přilba se poddala mohutné ruce. 

Rek jí zakroužil vzduchem a prudce ji odhodil do řad 

Achájů v důkladné zbroji – ji odnesli druhové věrní. 

Sám se naň vyřítil znova, vždyť horlivě toužil ho zabít 

kovovým kopím – vtom Afrodíté ho velice snadno 

vyrvala (bohyně je!) – a zastřela oblakem mlhy, 

do vonné ložnice pak ho odvedla, aby si sedl. 

 



Sama šla zavolat sem i Helenu… bohyně jasná: 

„Pojď sem, Paris tě volá, máš domů se navrátit. On tě 

na lůžku v ložnici čeká, tak nádherně zdobeném řezbou, 

krásou a oděvem září; snad ani bys neřekla, že se 

po boji s hrdinou vrátil, spíš dokola k tanci že kráčí…“ (…) 

 

V překrásný Paridův palác když potom vstoupily, služky 

rychle zas ke své práci se vrátily, ale ta do své 

ložnice s vysokým stropem se uchýlí, vznešená žena. 

Bohyně s úsměvem sladkým, ctná Afrodíté, pak vzala 

sedátko, nesla je v ruce a dala je rekovi k nohám. 

Na to si Helena sedla, ta dcera bouřného Dia, 

oči stočila stranou a jala se manžela kárat: 

„Ty ses navrátil z boje? Ach, měls tam raději zhynout, 

usmrcen silným mužem, jenž dříve mým manželem býval! 

Vždyť ses chlubíval dřív, že vynikáš nad Meneláem, 

bojovným mužem, jak silou, tak rukou i kovaným kopím. 

Nuže teď jdi a vyzvi, ať opět s tebou se utká 

v zápase Meneláos, muž bojovný, já ti však radím, 

abys už přestal a nikdy se s ryšavým Meneláem 

v souboji nepouštěl v boj a neválčil neuváženě, 

sice bys patrně brzy byl zahuben oštěpem jeho!“ 

 

K té zas promluvil Paris, když takto jí odpověď dával: 

„Nekárej, ženo, mé srdce tou záplavou výčitek prudkých! 

Nyní sic Meneláos mě s pomocí Athény přemoh, 

já ho zas přemohu jindy – vždyť bohové stojí i při nás! 

Ale teď na lůžko pojďme a těšme se z radostí lásky! 

Láska doposud nikdy mou mysl tak neobestřela, 

ani když z půvabné Sparty jsem tehdy tě unes a plul jsem 

po vlnách na mořských lodích a na malém ostrůvku s tebou 

poprvé v milostném lůžku se v objetí spojil, jak nyní 

horoucně po tobě prahnu a sladká touha mě jímá.“ 

Řekl a první šel k lůžku a manželka spěla hned za ním. 

 

     Po této a dalších událostech válku rozhodnou ve svůj prospěch Řekové. Na Odysseovu radu 

vyplují na moře, a předstírají tak ústup, zatímco na břehu zanechali obrovského dřevěného koně se 

vzkazem, že jde o – bohy přikázaný – dar Trójanům za jejich houževnatost. Trójané koně vtáhnou do 

města a bouřlivě oslavují konec války. Když v noci zmoženi usnou, z dutého koně vystoupí Odysseus 

a další bojovníci, otevřou brány a Řekové, kteří se na lodích mezitím vrátili, vtrhnou do města a 

pobijí trójské muže, a ženy a děti zajmou jako otroky. Meneláos si odvede Helenu na svou loď a 

Řekové se vracejí domů, zanechávajíce za sebou Tróju pustou, rozbořenou a vypálenou.      

 

     Homér: Ílias, Praha 1980, s. 51 - 63. Přeložil Rudolf Mertlík. 

 

     Poznámky a vysvětlivky:  

     bohatýr, rek – hrdinský bojovník; jeřábi – zde rod velkých ptáků s dlouhýma nohama, žijících 

v mokřadech; plece – část zad nad lopatkou; ryšavý – zrzavý; šik – formace vojáků; Zeus (2. p. 

Dia, 3. p. Diovi…) – nejvyšší starořecký bůh.  

 

 



     Homér: Ílias: poznámky k interpretaci  

 

     Homérova Ílias obsahuje téměř 16 tisíc veršů rozdělených do 24 zpěvů. Zachycují několik dnů 

ze závěru řeckého obléhání maloasijského města Tróje a o mnohých předchozích událostech se 

dozvídáme z retrospektiv. Epos je pevně propojen s řeckou mytologií, jejíž znalost předpokládá. 

Ačkoli každé školské vyučování o Íliadě začíná Paridovým soudem a končí zničením Tróje, ani 

jedna z obou událostí v tomto eposu vyprávěna není. Hlavní dějovou linií je spor mezi 

Agamemnónem a Achilleem. Každý z nich získal z okolí Tróje krásnou zajatkyni, z níž učinil svou 

milenku. Bohové vyhověli prosbě otce první z dívek a sesláním moru do řeckého tábora přinutili 

Agamemnona, aby svou zajatkyni propustil domů; král si však jako náhradu přisvojil zajatkyni 

Achilleovu. Achilleus se rozhněval a odmítl účast v bojích; spor se vyřeší až v 19. zpěvu, kdy se oba 

muži smíří a Řekové s Achilleeem pak nad Trójany zvítězí v bitvě. Smrt trójského prince Hektora a 

zoufalství jeho otce, krále Priama, předznamenávají blížící se porážku i zkázu Tróje. Z hlediska 

kompozičního tu nacházíme 2 prvky, s nimiž se jinak setkáváme především v moderní literatuře: 

     a) začátek in medias res (lat. doprostřed věci): bez úvodu, přímo doprostřed akce; text tedy 

začíná rovnou s dějovým napětím;  

     b) konec s využitím nedourčenosti: bez definitivního rozuzlení či shrnujícího autorského 

komentáře, takže čtenář se sám musí podílet na hledání záměru, s nímž dílo vzniklo.  

 

     Verše jsou psány daktylským hexametrem: mají 6 úseků – stop, kdy 1. – 5. stopa je daktyl (– U 

U) a 6. stopa je spondej (– –). Každá stopa má tedy stejnou hodnotu 4 dob (2+1+1 / 2+2). Občas se 

v homérském eposu objeví stopa trochej (– U), a to jako 1., 2., 3. nebo 4. stopa (nikdy ne 5. nebo 

6.); tato nepravidelnost má oživovat text a zabraňovat stereotypnímu dojmu z poslechu. Uvědomme 

si ovšem, že překlad nemusí dodržovat tyto nepravidelnosti na týchž místech jako originál.  

 

Když pak už nablízku byli a chystali vzájemný útok, 

   –     U   U / – U U  / – UU / – U U /  – U U   /  – –  

Paris, podobný bohům, šel do boje z Trójanů první, 

–  U /  –  U  U /  –  U    U /  –  U U / –  U  U /  – –  

 

     Scéna souboje Parida s Meneláem zaujme svou živostí. Homér zastává důsledně neutrální 

stanovisko vůči oběma aktérům. Mladý Paris je atraktivní třicátník, vědomý si předností svého 

vzhledu (prostě takový antický metrosexuál). Levhartí kůže přes ramena je vypočítaná na vnější 

efekt, ale přemíra zbraní (luk, meč, dva oštěpy) působí trapně komicky. Že tohle je ten správný 

dojem, poznáme ve chvíli, kdy proti Paridovi seskočí z válečného vozu Meneláos: urostlý, ale již 

dosti hřmotný padesátník, odhodlaný uhájit svou důstojnost porážkou drzého floutka, který jej 

únosem Heleny zasáhl na nejcitlivějším místě.  

     Paris rychle uskočí zpět a schová se do řad vojska za sebou – tohle má charakter až groteskní 

karikatury. Z Hektorovy káravé řeči pak cítíme řevnivost mezi bratry, kdy ten rozvážnější stojí jen 

v důsledku pravidla o zvýhodněném prvorozenství až na druhé koleji.  

     Souboj, v němž se ukazuje, že Meneláův hněv i zkušenosti jsou mocnou zbraní, probíhá jako 

komiksová scéna. Meneláovo kopí zasáhne Parida jen těsně vedle nejintimnějších míst; Meneláos 

vzápětí zklamaně zaúpí, když svůj meč rozlomí o hřeben Paridovy přilby, ale hned se vzteky vrhne 

na mladíka, jenž po předchozím úderu zjevně zakolísal a spadl, chytne ho za řemen přilby a vleče 

ho k řeckým bojovníkům. Řemen však praskne a Meneláova ruka vymrští přilbu mezi diváky.  

     Parida ovšem zachrání bohyně Afrodíté a Paris se rychle zorientuje. Ač právě utrpěl výprask, 

sebevědomí má na rozdávání, protože ví o své výmluvnosti vůči ženám i o své zdatnosti v intimní 

sféře. Na tomhle půdorysu si vymůže opětné projevy Heleniny náklonnosti, protože jeho mládí je 

prostě hodnota, již hned tak něco nepřekoná. Zdá se tedy, že mu nakonec přece jen vše vyšlo, ale 

čtenář/posluchač vytuší, že Helena začíná mít života v Tróji právě tak dost a začíná přemýšlet o 

svém návratu do vlasti.  



 

 

 

 


