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

     První kniha Mojžíšova (Genesis) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti; 

 

     (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

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... 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… 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.“ 

 

     (2) 
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. (…) 
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. (…) 

 

     (3) 
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.  

 

     II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Erich Fromm (1900 – 1980): Budete jako bohové (Radikální interpretace Starého zákona a 

jeho tradice) (1966)  

 

     Jestliže je pravda, že „zlá hnací síla“ je možná pouze poté, co se člověk vynořil z prapůvodní 

jednoty s přírodou a získal sebevědomí a představivost, plyne z toho, že pouze člověk může hřešit, 

může klesnout, může ztratit sama sebe. Z židovského hlediska je člověk zrozen se schopností hřešit. 

ale může se navrátit, nalézt sebe sama a vykoupit se svým vlastním úsilím bez jakéhokoli aktu 

milosti ze strany boha. Talmud shrnuje tento názor tímto způsobem: „Stvořil-li Bůh zlé náklonnosti, 

stvořil též Tóru jako jejich protijed.“ (…) 

     Člověku je z biblického a pobiblického hlediska dána volba mezi „dobrým a zlým puzením“. 

(…) …Židé mohou volit mezi životem a smrtí, dobrem a zlem, a… neexistuje žádná síla, která by je 

donucovala nebo i jen naváděla k volbě jednoho nebo druhého. Vše, co bůh činí, je ukázat jim 

alternativu a napomenout je, aby volili život a dobro.  



 

     Erich Fromm, Budete jako bohové, Praha 1993, s. 120. 

 

     Poznámky a vysvětlivky:  

     Erich Fromm (1900 – 1980) – německý sociolog, psycholog a filozof židovského původu, žák 

proslulého českorakouského psychiatra Sigmunda Freuda, ale odlišoval se od něj důrazem na 

sociální a kulturní podmíněnost lidské psychiky (sympatizoval s marxismem), náležel k frankfurtské 

škole sociologie a filozofie, 1933 emigroval do Ameriky, spoluzakládal americkou školu 

psychologie, skrz svůj odborný zájem se stal kritikem moderní západní konzumní společnosti; 

Některá další díla: Umění milovat, Mít, nebo být? Talmud – soubor pozdněstarověkých orientálních 

judaistických textů doplňujících a vykládajících Tenak (= Tóru = Starý zákon).   

 

     Úryvek patří na pomezí stylu odborného (citace z pramenů) a esejistického (dávný text je 

interpretován jednak poetickými metaforami, jednak moderní, obecně srozumitelnou terminologií 

(poté, co se člověk vynořil z prapůvodní jednoty s přírodou a získal sebevědomí a představivost).. 

Úryvek lze chápat jako polemiku s křesťanským pojmem dědičný (prvotní) hřích, jenž od Adama a 

Evy a jejich pádu přechází z generace na generaci a je jádrem lidské nedokonalosti. Judaismus 

pojem dědičný hřích nezná a Fromm ukazuje, že judaistické pojetí poskytuje člověku větší svobodu 

k sebevědomému ovlivňování vlastního života.  

  


