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krétnû z Chattu‰e (14.-12. stol. pﬁ.n.l.). Tím
konãí první ãást knihy, zpracovaná J. Proseck˘m.
Druhou ãást „Sumerské básnû o Bilgamesovi“ napsal B. Hru‰ka. I jeho úvod
k textÛm je velmi dÛkladn˘. Vlastnû jsou to
celé dûjiny sumerské literatury v kostce.
Zaãíná se úvahou o pÛvodu a rázu sumer‰tiny, shrnutím hlavních rysÛ sumerského náboÏenství i základních typÛ sumerské literatury a sumersk˘ch ‰kol, kde byla tradována.
Pak se autor podrobnû rozepisuje o sumersk˘ch koﬁenech eposu. Jeho hrdina má ponûkud odchylné jméno – Bilgames. V úvaze nad zprávami o potopû zmiÀuje Hru‰ka
zajímavou hypotézu, Ïe nûkdy v 6. tisíciletí
pﬁ.n.l. do‰lo k zaplavení ãernomoﬁské pánve
vodou ze Stﬁedozemního moﬁe. To pr˘ zpÛsobilo migraãní vlny obyvatel a s nimi i roz‰íﬁení tradice o potopû. O ní mluví uÏ sumerské texty zde pﬁeloÏené. Dal‰í staÈ je
„Bilgames a Akka“ o králi mûsta Ki‰e, kter˘ s Bilgamesem válãil. Válka skonãila smírem. „Bilgames a Chuvava“ je pﬁíbûh, znám˘ z pozdûj‰ího tvaru eposu. Sumerské
vyprávûní se v‰ak od pozdûj‰ího akkadského znaãnû odchyluje. – I dal‰í staÈ je známá:
„Bilgames a nebesk˘ b˘k“. Také zde novû
nalezené texty znaãnû posunuly star‰í tvar
pﬁíbûhu. Zhruba stejnû je tomu u pﬁíbûhu
„Bilgames, Enkidu a podsvûtí“. Zápletku
známe z akkadské verze, ﬁada motivÛ je
v‰ak odchylná. Zcela nové je vyprávûní
„Bilgamesova smrt“, z akkadsk˘ch textÛ
neznámé. Tabulky byly nalezeny teprve
zcela nedávno, v devadesát˘ch letech 20.
stol. Líãí se tu Bilgamesovo umírání a jeho
pohﬁeb na dnû Eufratu. Tím konãí druh˘ díl
knihy o sumersk˘ch textech.
Poslední a nejkrat‰í ãást knihy (s. 331352) z pera M. Rychtaﬁíka se jmenuje „Chetitská verze eposu o Gilgame‰ovi“ a pﬁedkládá ohlasy eposu v chetitské ﬁeãi
i kulturní oblasti.
V závûru knihy ãtenáﬁ najde pﬁehlednou
mapku Mezopotámie (s. 353), uÏiteãn˘
„V˘kladov˘ slovník vlastních jmen“ (s.
355-362) a dÛkladn˘ „Seznam pramenÛ
a literatury“ (s. 365-385). O „slovu o autorech“ (s. 386-387) uÏ byla zmínka. Pro vûdeckou práci tohoto druhu jsou zcela nezbytné rejstﬁíky: je tu jmenn˘ i vûcn˘ (s.

388-406), a rejstﬁíky citací – biblick˘ch
a z Iliady a Odysseie (s. 406-407). Na posledních tﬁech stranách knihy je pomûrnû
podrobn˘ obsah, kter˘ umoÏÀuje dobrou
a rychlou orientaci v celé knize.
Co závûrem? âeská literatura tu byla
obohacena o závaÏné dílo. Je to základní
klasick˘ text, rozhodnû nejv˘znamnûj‰í
z mezopotamské kulturní oblasti. Mûl neobyãejn˘ ohlas nejen ve starovûku, ale i v nové dobû. Od jeho znovuobjevení v A‰‰urbanipalovû knihovnû a uveﬁejnûní G.
Smithem v roce 1872 kolem eposu stále
krouÏili jak badatelé o starovûku, lingvisté
a historikové, tak i religionisté a filozofové.
Ale také umûlci, zvlá‰tû literární. Proã?
Nûco jsme si uÏ naznaãili: Není to jen plastick˘ obraz staré doby. Je to zároveÀ zrcadlo v‰elidsk˘ch tuÏeb, úzkostí i nadûjí, model boje se zlem i pouti za Ïivotem a jeho
prav˘m smyslem. Gilgame‰ konãí tragicky.
Pouto smrti nebylo prolomeno. Zb˘vá nám
v‰em opravdu jen pohled do podsvûtí, jak
jej líãí XII. tabulka? Anebo – spí‰e – je velikost Gilgame‰ova poselství prostû v tom,
Ïe nás nutí neobejít lacinû poslední otázky?
JAN HELLER

Pavel âech (ed.)
Pocta profesoru
Jaroslavu Oliveriovi,
Praha: Univerzita Karlova –
Karolinum 2003, 245 s.
Adresátem sborníku je znám˘ profesor
Filozofické fakulty UK, vynikající znalec
semitsk˘ch jazykÛ, zvlá‰tû hebrej‰tiny a arab‰tiny, kter˘ se právû doÏil sedmdesátin.
V úvodní poznámce ﬁíká editor, Ïe sborník
se ponûkud li‰í od standardních dûl tohoto
druhu: Autory pﬁíspûvkÛ jsou v˘hradnû souãasní ãi relativnû nedávní Oliveriovi studenti. Pak editor struãnû líãí strukturu sborníku a dûkuje spolupracovníkÛm. – Po
úvodu editora je tu laudatio z pera Oliveriova uãitele Stanislava Segerta. Uãitel tu
vzpomíná, jak˘ byl J. Oliverius vzorn˘ stu-
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dent, jak se od poãátku soustﬁeìoval na
lingvistickou stránku oboru a jak je dobré,
Ïe mohl – narozdíl od emigrovav‰ího Segerta – v Praze uãit podstatnû víc studentÛ
neÏ jeho dﬁívûj‰í uãitel. Je to milé, kdyÏ takové laudatio k sedmdesátce mohl napsat
star˘ a svûtovû proslul˘ uãitel jubilanta.
Obsah knihy, umístûn˘ je‰tû pﬁed úvody,
ukazuje pﬁehlednû struktura knihy. Má ãtyﬁi
díly: 1. Starovûk˘ pﬁední v˘chod (4 ãlánky); 2. Judaistika (5 pﬁíspûvkÛ); 3. Arabistika (3 ãlánky); 4. Pﬁeklady (4 pﬁíspûvky).
Po tomto jádru sborníku následuje je‰tû
bibliografie prof. Oliveria, seﬁazená chronologicky od roku 1957 do souãasnosti, v kaÏdém roce pﬁibliÏnû 3 aÏ 6 ãi 7 statí nebo
knih. To je pozoruhodné dílo obsahující
práci témûﬁ pÛlstoletí. Kniha konãí seznamem pouÏit˘ch zkratek.
Podívejme se na jednotlivé pﬁíspûvky
sborníku. První ãást, nadepsaná Starovûk˘
pﬁední v˘chod zaãíná ãlánkem Kláry BﬁeÀové „Eden – ráj na zemi a sídlo bohÛ“. Autorka se v ãlánku zab˘vá staroorientálními obdobami známého biblického pﬁíbûhu o ráji.
Zvlá‰tní pozornost vûnuje obdobám z Ugaritu a Mezopotámie. Její prÛhledy, velmi
konkrétní, pﬁesnû doloÏené, a proto zcela
pﬁesvûdãivé, pﬁiná‰ejí exegetické obohacení
známé biblické stati a ústí do souhrnu, Ïe
biblick˘ pﬁíbûh o ráji „znázorÀuje modelové
vztahy lidského a boÏského svûta“.
Druhá staÈ z pera Miroslava Bárty má
název „Syropalestina a Egypt v dobû
Abrahamovû: Pohled z Egypta“. Autor zde
snesl ﬁadu zajímav˘ch archeologick˘ch
údajÛ, osvûtlujících situaci Egypta v rÛzn˘ch obdobích jeho dûjin. Je tu i pﬁehledná
mapka a ilustrace. Autorovo hypotetické
datování Abrahama do 22.-21. století pﬁ.n.l.
se v‰ak zdá recenzentovi málo pﬁesvûdãivé.
Archeologické argumenty autora ãlánku
jsou svÛdné, ale biblické zprávy o Abrahamovi pro‰ly tak vydatn˘mi legendarizujícími úpravami, Ïe je celá „Abrahamova historie“ vydatnû „na vodû“. Bárta v‰ak ví, Ïe je
tu v‰e sloÏité, ﬁíká sám, Ïe „otázka, zda
Abraham existoval ãi nikoli, a zda tedy rovnûÏ pob˘val v Egyptû, zÛstane zﬁejmû navÏdy nevyﬁe‰ena“ (s. 33). Nemohu k tomu nedodat staré diktum S. Danka: Abraham
neexistoval, nebo existoval? Ale jak! – ¤e-

ãeno srozumitelnû: Abraham, jako ostatnû
i ﬁada postav staré doby, se stává jakousi literární a spirituální realitou teprve v tradici.
Historick˘ v‰ak je dobov˘ kolorit a Ïivotní
sloh praoteck˘ch postav, a to ukazuje autor
ãlánku velmi zﬁetelnû. Klíãem k povaze tradiãního procesu je pﬁíbûh o Sinuhetovû souboji s obrem: Bárta správnû usuzuje, Ïe tento pﬁíbûh doputoval z Egypta aÏ do jiÏní
Syropalestiny a inspiroval tradenty, kteﬁí
pracovali na Davidovû aureole. Závûr ãlánku je pﬁesn˘, cituji doslova: „Bible je v líãení pomûrÛ v dobû Abrahamova putování
velmi reálná a pro její líãení lze nalézt oporu i v pramenech, pocházejících z území
starovûkého Egypta.“ (s. 34).
Perlou sborníku je ãlánek Pavla âecha
„âeská kníÏata a ugarit‰tí králové“. Je
v nûm velmi cenn˘ vûdeck˘ pﬁínos – oprava konvenãního pojetí genealogie ugaritsk˘ch králÛ. Zaãíná precizní metodickou
poznámkou, která je velmi dÛsaÏná pro celou práci: „Pﬁistupovat ke zkouman˘m nálezÛm primárnû jako ke svébytnému literárnímu dílu, nikoli hodnovûrnému historickému
pramenu, tendenci, kterou nelze na poli ugaritologie rozpoznat ani u prominentních
badatelÛ“ (s. 43). Problém je v tom, Ïe nalezené seznamy ugaritsk˘ch králÛ se neshodují. RÛzní badatelé navrhují rÛzné, vesmûs
málo vûrohodné úpravy. Autor ãlánku nejenÏe pﬁedkládá své nové ﬁe‰ení, ale také je
pﬁesnû jak lingvisticky, tak religionisticky
zdÛvodÀuje. SvÛj pohled pak ilustruje na analogii s genealogií ãesk˘ch bájn˘ch kníÏat,
kterou interpretuje v navázání na dílo Z.
Kalandry myticky. Cel˘ ãlánek mne velice
zaujal a zcela pﬁesvûdãil, nejen sv˘m v˘tûÏkem, ale také metodicky.
Posledním ãlánkem prvního dílu je práce Jany Mynáﬁové „Jeruzalém v amarnské
korespondenci“. Je to pilná a peãlivá práce,
rozebírající Abdi-Chebovy dopisy faraónovi do Achetatonu. O dopisech se ov‰em ví,
pﬁedev‰ím od klasické edice Knudtzonovy
(11905-1917, 21964; nyní jsou ov‰em po ruce i edice ãerstvûj‰í). V ãlánku je pﬁehlednû
uspoﬁádán v‰echen závaÏn˘ materiál vãetnû
rozboru jak jména, tak postavy vladaﬁe
Abdi-Cheba. Nadto je tu také – pokud vím
poprvé v ãe‰tinû – úpln˘ pﬁeklad v‰ech jeho
zachovan˘ch dopisÛ. To je velice uÏiteãné.
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Díl, nazvan˘ Judaika, zaãíná prací Pavla
Sládka „Gramatická terminologie v Ra‰ího
komentáﬁích“. Autor peãlivû posbíral pﬁíslu‰né v˘razy a shrnul je do abecedního
pﬁehledu. KaÏd˘ v˘raz je opatﬁen pﬁimûﬁenou vysvûtlivkou. Je to uÏiteãná pﬁípravná
práce pro budoucí obsáhlej‰í prÛzkum v˘voje hebrejské gramatické terminologie.
Dal‰í pﬁíspûvek „Micvot podle Maharala“ napsala Zuzana Strouhalová. Probírá dûjiny termínu micvot, osvûtluje rÛzná zdÛvodnûní, proã je dodrÏovat, a pak vykládá
Maharalovo pojetí podle jeho spisu Ner
micva z roku 1600. Tam Maharal vychází ze
symboliky svûtel ãili Chanuky a ﬁíká, Ïe
micva se podobá plameni, kdeÏto tóra je
svûtlo. Tak micva leÏí v bodu emca, tj. zprostﬁedkovává kontakt mezi hmotn˘m a spirituálním svûtem. DodrÏováním micvot ãlovûk „projasÀuje“ svût, tj. pﬁibliÏuje jej
k Bohu.
Markéta Rube‰ová se ve své práci vûnovala tomu, jak jsou líãeni „Ïidé v Istanbulu“
v kﬁesÈansk˘ch cestopisech druhé poloviny
16. století. Z devíti cestopisÛ, které rozebírala, vypl˘vá, Ïe jejich autoﬁi sice hledí vût‰inou na Ïidy odmítavû, ale pﬁece jen pﬁijímají stav, kdy Ïidé i kﬁesÈané mají pod
islámskou vládou stejná práva.
Jedinou slovenskou stát ve sborníku napsal Daniel Polakoviã. Má titul „Vypoãujte
si pesniãku peknú“. Jeho tématem je star‰í
praÏská poezie v jidi‰ v 17. a 18. století a její pﬁedstavitelé. Ze znám˘ch patnácti autorÛ
písní praÏského pÛvodu vût‰ina byla synagogálními kantory nebo pracovala v hebrejsk˘ch tiskárnách. Tﬁi byly Ïeny. Námûtem
písní byly pﬁedev‰ím události v praÏském
ghettu.
Poslední ãlánek dílu Judaika napsala
Iveta Vondrá‰ková. Nese nadpis „Îidovsk˘
historismus v âechách a na Moravû na poãátku 19. stol.“. Autorka si vybrala ãtyﬁi v˘razné osobnosti z této doby, jejichÏ dílo tu
rozebírá. Jsou to Peter Beer, Salomon
Löwinsohn, Marcus Fischer a Abraham
Trebitsch. Mûli v plánu sepsat velké dûjiny
ÎidÛ, ale nedokázali tento zámûr realizovat,
v jejich díle se mísí vliv tradice, haskaly
i moderní dûjepisné práce. S konvenãním
rozdûlením na ortodoxní a osvícenské stanovisko tu nevystaãíme.

Tﬁetí díl sborníku má titul Arabistika.
Ivana Svobodová tu pﬁedkládá práci
„Problematika pﬁekladu právního jazyka
z arab‰tiny do ãe‰tiny na pﬁíkladu trestnû
právní terminologie“. Autorka ukazuje, jak
se v arabském právním jazyce, ale i v právním vûdomí, odráÏí rÛzná koloniální minulost jednotliv˘ch arabsk˘ch zemí.
Velmi odborn˘ pﬁíspûvek napsal Petr
Zemánek: „Existenciální, lokativní a posesivní konstrukce v moderní spisovné arab‰tinû“. Jde v podstatû o anal˘zu typu vût,
dﬁíve ﬁazen˘ch obvykle pod tzv. vûtu jmennou ãi bezeslovesnou. Jde o vûty, kdy je
predikát vyjadﬁován pﬁedloÏkovou konstrukcí nebo adverbiem. Takové vûty slouÏí
k vyjádﬁení existenciálních, lokativních
a posesivních konstrukcí. Proto je patrnû
lep‰í mluvit zde spí‰e o neverbální predikaci neÏ o vûtû jmenné.
Poslední pﬁíspûvek v oddíle Arabistika
pochází od Franti‰ka Ondrá‰e: „Postavy
Ïenské egyptské narativní tvorby“. I kdyÏ
materiál práce tvoﬁí díla egyptsk˘ch spisovatelek zhruba od padesát˘ch let 20. století,
jeho pﬁístup je v podstatû psychologick˘:
Literární postavy tﬁídí do tﬁí skupin: (1)
Îena hledající svou identitu v kontextu rodinn˘ch vztahÛ; (2) Ïena hledající svou identitu v kontextu ‰kolního prostﬁedí; (3)
Ïena hledající svou identitu v kontextu pracovního prostﬁedí.
âtvrt˘ díl sborníku, nadepsan˘ Pﬁeklady,
sestává ze ãtyﬁ statí: Dita Rukriglová (et al.)
pﬁiná‰í v ãlánku „Mo‰e ben Majmon: O lidské povaze“ sedm kapitol z díla Mo‰eho
ben Majmona (1138-1204), kter˘ je – jak ﬁíká autorka správnû – „nejznámûj‰ím a nejvlivnûj‰ím Ïidovsk˘m myslitelem stﬁedovûku“. PﬁeloÏen je tu traktát „O lidské
povaze“, kter˘ tvoﬁí druhou ãást Knihy vûdûní, a ta je zase první knihou ãtrnáctisvazkového kodexu Mi‰ne tora. Jde o etickopraktické pojednání o ãlovûku, jak˘ je
a jak˘ by mûl b˘t a mohl. StaÈ nabízí pozoruhodn˘ a zajímav˘ vhled do vrcholného
my‰lení Ïidovského stﬁedovûku.
Tereza âerná pﬁedkládá „JeÏí‰ovy Ïivotopisy“. Jde o pﬁeklad ãásti knihy Tam umuad, která je pozdní revizí Ïidovské legendy Toldot Je‰u. Vypráví se tu o JeÏí‰ovû
poãetí, kdyÏ „zloduch Josef Pandera“ pod-
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vodnû zneuÏil dívku Mirjam. Pﬁipojeno je
i faksimile pÛvodního znûní.
Jindﬁi‰ka Zajíãková pﬁispûla do sborníku
pﬁekladem z díla Jehudy ben ·lomo al-Charízího: „Sefard‰tí básníci“ a „SÀatek“.
Autor byl uznávan˘m Ïidovsk˘m básníkem
a pﬁekladatelem (1170-1235). V Ïivotû hodnû cestoval a ve svém díle uplatÀoval bohaté zku‰enosti z cest. Jeho dvû povídky v r˘mované próze mají orientální pÛvab.
Poslední pﬁíspûvek do sborníku má dvû
autorky: ·árku DoleÏalovou a Magdalénu
KﬁíÏovou. Je to pﬁeklad moderní izraelské
povídky „Seder podle Dûdeãka“, kterou napsal souãasn˘ spisovatel Etgar Keret (nar.
v Tel Avivu 1967). Jde o vzpomínky z mládí, smrt otcovu a svérázné pohledy dûdeãkovy.
Sborník, sice jen broÏovan˘, je stﬁízlivû
a zﬁetelnû graficky upraven, dobﬁe prokorigován a pﬁíspûvky v nûm mají vesmûs dobrou úroveÀ. Ukazují, Ïe mladá generace ÏákÛ prof. Oliveria pÛjde v jeho stopách
a budoucnost ãeské orientalistiky je nadûjná.
JAN HELLER

Rastislav KoÏiak
– Vincent Múcska (eds.),
Rehole a klá‰tory
v stredoveku,
Banská Bystrica – Bratislava:
Chronos 2002, 212 s.
Aktuální nedostatek domácí odborné literatury t˘kající se zrodu a rozvoje stﬁedovûkého monasticismu pﬁivedl sestavovatele
sborníku, pracovníky historick˘ch pracovi‰È
banskobystrické a bratislavské univerzity,
nejdﬁíve k zorganizování vûdeckého kolokvia v roce 1999 a poté k pﬁípravû uvedeného, stejnojmenného sborníku pﬁíspûvkÛ.
Autory, kter˘mi jsou historikové, archeologové a archiváﬁi z rÛzn˘ch slovensk˘ch vûdeck˘ch a pedagogick˘ch zaﬁízení, vedla
snaha seznámit potenciální ãtenáﬁe – pﬁedev‰ím z ﬁad vysoko‰kolsk˘ch studentÛ – se
základními etapami vzniku a rozvoje ﬁehol-

ního Ïivota kﬁesÈanské Evropy ve v‰ech jeho modalitách. Z tohoto zámûru pak logicky vypl˘vá skladba pﬁíspûvkÛ.
Pavol Haviernik se ujal úkolu objasnit
poãátky monasticismu na V˘chodû a jeho
dal‰í v˘voj v rámci Byzantské ﬁí‰e. Sleduje
pÛsobení Antonína Velikého a roz‰íﬁení
anachoretismu (poustevnictví) v Egyptû,
Palestinû a S˘rii, aby se poté vûnoval pﬁechodu ke koinobitismu (koinos bios – spoleãn˘ Ïivot), tj. Ïivotu v komunitách, které
zakládal sv. Pachomios. Za pﬁínosnou lze
nepochybnû povaÏovat druhou ãást, která se
zab˘vá roz‰íﬁením klá‰terÛ v Konstantinopoli (za Justiniána I. jich bylo kolem 80)
a celé ﬁí‰i (zde by mohl b˘t v˘klad i podrobnûj‰í, protoÏe vût‰ina obecnû zamûﬁené
literatury po vylíãení poãátkÛ V˘chod pomíjí a vûnuje se dále jen situaci na Západû).
Cenné je i uvedení ﬁecké terminologie.
Rastislav KoÏiak se zamûﬁil na specifickou podobu ﬁeholního Ïivota a kﬁesÈanství
vÛbec v Irsku. Nová víra proniká do této zemû na periferii ¤ímské ﬁí‰e v prvních desetiletích 5. století, poãáteãní etapa je pak
spojena s pÛsobením sv. Patrika, kterého
kupodivu neznají prameny z britského sousedství. Legenda se zde stﬁetává s historicitou, podloÏenou pﬁedev‰ím jeho díly Confessio a Epistula ad milites Corotici.
V prÛbûhu 6. století vznikají v˘znamná
klá‰terní centra (napﬁ. Clonard, Bangor,
Clonmacnoise, Glendalough), která budují
v protikladu k existující episkopální (v podstatû pozdnû ﬁímské) organizaci vlastní organizaãní strukturu (parochie), pﬁiãemÏ stávající biskupství jsou pohlcena, resp.
„monasticizována“ a biskupové jsou zároveÀ opaty. Základem irské církve se tak stává klá‰ter, jehoÏ opat je úzce svázán se zakladatelsk˘m rodem a dosazuje biskupa,
pokud jím není sám. Církev se zde adaptovala na sociální podmínky spoleãnosti, která sestávala pﬁibliÏnû ze sta mal˘ch, nestabilních organismÛ (túath – „lid“, kmen).
Podobou pﬁipomínaly nejstar‰í irské klá‰tery spí‰e egyptské osady, neÏ uzavﬁené komplexy vrcholného stﬁedovûku, stavebním
materiálem bylo dﬁevo. Oratoria z nasucho
kladeného kamene pﬁipomínají obrácené lodû. Neexistovala jednotná ﬁehole, pozdûji se
zaãala prosazovat Regula Monachorum sv.

