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Praha: Libri 2003, 235 s.
Recenzovaná publikace je dal‰ím, zatím
posledním svazkem v pozoruhodné ediãní
ﬁadû „Mytologie“, o níÏ informují poslední
stránky knihy (s. 234-235). V této ﬁadû jiÏ
vy‰ly encyklopedie indické mytologie (J.
Filipsk˘), germánsk˘ch a seversk˘ch národÛ (J. Vlãková), slovansk˘ch bohÛ (M. a N.
Profantovi), KeltÛ (J. Vlãková), pﬁedkolumbovské Ameriky (K. Kláp‰Èová) a buddhismu (V. Miltner). Zdaﬁilá ediãní ﬁada spojuje
‰Èastn˘m zpÛsobem vûdeckou odbornost
s pﬁehlednou srozumitelností a je tedy jak
obsahovû spolehlivá, tak velmi informativní. K ní tedy pﬁibyla dal‰í kniha, která veskrze dûlá ãest jak autorÛm, tak editorovi.
V‰ichni ãtyﬁi její autoﬁi jsou na‰í známí
orientalisté, pﬁední znalci svého oboru, kteﬁí se uÏ vesmûs osvûdãili v publikacích jak
pﬁísnû vûdeck˘ch, tak popularizujících.
Obsahem kniha navazuje na Encyklopedii
starovûkého Pﬁedního v˘chodu (Praha:
Libri 1999). V‰ichni ãtyﬁi autoﬁi se na této
velké encyklopedii v˘znamnû podíleli. Zde
jsou samozﬁejmû hesla jen v podstatnû uÏ‰ím v˘bûru, vût‰inou i struãnûj‰í, ale podstatnû propracovanûj‰í a zpﬁesnûná. Je to
v˘born˘, vysoce instruktivní text pro orientalistu i religionistu, kulturního antropologa
i historika starovûku.
Hned zpoãátku si pﬁipomeÀme, Ïe kniha
je bohatû a zdaﬁile ilustrována, a to „z archívu autorÛ“, jak se ﬁíká v tiráÏi. Jde buì
o reprodukce ãernobíl˘ch fotografií, ãasto
znám˘ch nálezÛ, anebo o dobﬁe nakreslené
pérovky, které úsporn˘m, ale zároveÀ velmi
instruktivním zpÛsobem zpﬁítomÀují ãtenáﬁi
mezopotamské pﬁedstavy o vzhledu bohÛ,
démonÛ i hrdinÛ.
Kniha zaãíná struãn˘m obsahem (s. 5)
a vysvûtlením ‰ifer autorÛ uvádûn˘ch u kaÏ-

dého hesla. Pak pﬁijde velmi podrobná (s. 719!) nepodepsaná pﬁedmluva, k níÏ se vrátíme, potom vlastní abecednû uspoﬁádan˘
slovník (s. 20-228 tj. hesla Abgal aÏ
Zvûrokruh) a pomûrnû struãná v˘bûrová
bibliografie (s. 229-231) a jmenn˘ rejstﬁík
(s. 232-233). Leckter˘ ãtenáﬁ by asi uvítal
rejstﬁík podrobnûj‰í, i kdyÏ – a to lze právem namítnout – abecední uspoﬁádání slovníku vlastnû rejstﬁík do jisté míry nahrazuje.
Pomûrnû rozsáhlá „Pﬁedmluva“ tvoﬁí dÛleÏitou souãást knihy. Zaãíná struãn˘m pﬁehledem dûjin archeologického v˘zkumu
Pﬁedního v˘chodu, zmiÀuje pﬁíbûh rozlu‰tûní klínového písma a vznik asyriologie jako
samostatného oboru a pﬁedkládá pﬁehled
i datování základních publikací na jeho zaãátku. Pﬁipomíná pﬁínos Bedﬁicha Hrozného
i objevy ugaritské. Samostatn˘ odstavec je
vûnován jazykÛm staré Mezopotámie, sumer‰tinû a akkad‰tinû a jejich dûjinám.
Nicménû hlavní ãást pﬁedmluvy zabírá pﬁehledné vylíãení dûjin Mezopotámie (s. 817). Jsou tu nejen dûjiny politické, ale i kulturní, vãetnû zápasÛ se sousedy, a to aÏ po
dobu SeleukovcÛ. Na dÛkladnou staÈ o dûjinách navazuje uÏ struãnûj‰í pohled do mezopotamské mytologie (s. 17-19). Nejstar‰í,
málo srozumitelné texty sumerské z doby
2600-2340 pﬁ.n.l. stﬁídají texty pozdnû sumerské, uÏ zﬁetelnûj‰í. Ty v‰ak byly zapisovány aÏ ve starobabylónském období, tedy
asi 2000-1600 pﬁ.n.l., ãasto byly dvojjazyãné a vût‰inou slouÏily v˘uce v písaﬁsk˘ch
‰kolách. Akkadská mytologická tradice se
rozvíjí od textÛ stﬁedobabylónsk˘ch (1500
pﬁ.n.l. a dále) aÏ po ten tvar, kter˘ nacházíme v proslulé knihovnû A‰‰urbanipalovû ze
7. stol. pﬁ.n.l.
Velmi pozoruhodn˘ je závûr pﬁedmluvy.
Autoﬁi v nûm ukazují základní rysy mezopotamské mytologie. Stará doba odráÏí preference boha, jenÏ byl patronem pﬁíslu‰né
lokality a jemuÏ je pﬁipisována klíãová úloha v základních mytick˘ch událostech, jako
je teogonie, kosmogonie atd. Pozdûji dochází k posílení v˘znamu toho boÏstva, které souvisí s mocensko-politick˘m vzestupem jeho pÛvodní lokality. V nippurské
tradici je to Enlil, v eridské Enki, v babylónské Marduk a v asyrské A‰‰ur. –
Velk˘mi tématy jsou teogonie a kosmogo-
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nie, zvlá‰tû nastolení svûtového ﬁádu ohroÏovaného v‰ak i nadále chaosem, tedy bohy
destrukce, a z toho vypl˘vající teomachií.
ZávaÏná je i antropogonie, která pﬁechází
do hrdinského eposu (Abgal, Adapa,
Atrachasís, Gilgame‰ atd.). Soubor m˘tÛ
tak tvoﬁí – ﬁíkají autoﬁi v závûru pﬁedmluvy
– „celek, kter˘ je specifick˘m zpÛsobem
v˘kladÛ ,geneze‘ bohÛ, svûta, lidské spoleãnosti i ãlovûka samého“ (s. 19).
Jádrem knihy je samozﬁejmû vlastní
slovník (s. 20-228). Obsah je pestr˘. Jsou tu
jména bohÛ a démonÛ i mytick˘ch hrdinÛ,
viz napﬁ. v˘bornû a pomûrnû podrobnû
zpracovaného Gilgame‰e (s. 82-87). Ale
jsou tu i incipity závaÏn˘ch literárních statí
jako Enúma eli‰ (s. 74-75), názvy bájn˘ch
zvíﬁat (pták Anzu, s. 30) i myticky závaÏn˘ch míst (Dilmun, s. 54; Duku, s. 55; podsvûtí, s. 193) i objektÛ (strom Ïivota, s. 203;
motyka, s. 144; zikkurrat, s. 224). Najdeme
tu i souborná hesla, napﬁ. o panteonech (elamsk˘, s. 61; chetitsk˘, s. 93; kassitsk˘, s.
110; urartejsk˘, s. 218), nebo i shrnující
hesla o kosmogonii a antropogonii (s. 113117), o kosmologii (s. 118-120), o kultu
pﬁedkÛ (s. 121), ãi v˘raznû religionistické
stati o m˘tech (s. 146-150), o náboÏensk˘ch
principech, napﬁ. me (s. 140), o symbolech
a atributech bohÛ (s. 187), plodnosti (s.
191), posvátném sÀatku (s. 194), zvûrokruhu (s. 228) atd. – V˘bûr hesel je ‰irok˘
a peãliv˘. Samozﬁejmû existují hesla, kter˘mi by bylo moÏno tento v˘bûr doplnit nebo
je uvést alespoÀ tak, Ïe by v nich byl odkaz
na heslo, které je ve slovníku obsaÏeno, napﬁ. bych doplnil heslo ‰adu, ale uvedl bych
jen „‰adu viz duku“. V˘bûr hesel je u kaÏdé
encyklopedie do jisté míry subjektivní nutno uznat, Ïe zde je dobﬁe promy‰len˘ a vyváÏen˘. Je tu v‰e podstatné.
Souhrnem lze ﬁíci, Ïe kniha je velmi zdaﬁilá a ãeská orientalistika opût osvûdãila
svou svûtovou úroveÀ. âtenáﬁ, kter˘ sám
není hloubûji obeznámen se star˘m Pﬁedním v˘chodem, bude oceÀovat asi pﬁedev‰ím pﬁehlednost a sdûlnost knihy. Ten, kdo
je alespoÀ ponûkud obeznámen se soustavn˘m bádáním o Mezopotámii, bude potû‰en
‰íﬁí nabízen˘ch informací, jejich pﬁesností
a tím, jak jsou v encyklopedii zapracovány
i zcela nové nálezy a jejich ãerstvé interpre-

tace. Kniha je tak v˘znamn˘m obohacením
na‰í literatury o starovûku.
JAN HELLER

Ondﬁej Stehlík,
Ugaritské náboÏenské texty.
Kanaanské m˘ty, legendy,
Ïalmy, liturgie, vû‰tby
a zaﬁíkávání pozdní doby
bronzové,
Praha: Vy‰ehrad 2003, 392 s.
JiÏ tﬁi ãtvrtû století uplynuly od nálezu
první tabulky popsané zvlá‰tním druhem
klínopisu na syrské lokalitû Ras ·amra –
Ugarit. Hodnota ugaritsk˘ch textÛ byla
rychle rozpoznána a dnes hrají klíãovou roli pﬁi studiu dobového pozadí Starého zákona, historie Pﬁedního v˘chodu mlad‰í doby
bronzové, srovnávací mytologie i srovnávací semitské jazykovûdy. Pﬁeklady do Ïiv˘ch
jazykÛ na sebe nedaly dlouho ãekat, ten ãesk˘ – z pera Stanislava Segerta – byl pﬁipraven jiÏ v 50. letech. BohuÏel nikdy nevy‰el
a ãesk˘ ãtenáﬁ si musel poãkat dal‰ích padesát let, neÏ se tohoto úkolu zhostil Ondﬁej
Stehlík, absolvent Evangelické teologické
fakulty UK, Ïák Jana Hellera a pozdûji
i Nicka Wyatta. Proto mu nelze neÏ upﬁímnû podûkovat za knihu, která sv˘m v˘znamem jasnû aspiruje na religionistick˘ poãin
roku. Na tom pochopitelnû nic nemûní ani
kritick˘ tón této recenze, která si klade za
cíl korigovat autorÛv nutnû jednostrann˘
pohled, a proto zdÛrazÀuje jeho omyly, nikoli spolehlivû reprodukovaná fakta.
Titul slibuje víc, neÏ kniha nabízí. Autor
si je toho vûdom a upozorÀuje, Ïe pochopení ugaritského náboÏenství nemÛÏe b˘t úplné bez zahrnutí textÛ nalezen˘ch sice
v Ugaritu, ale psan˘ch v jin˘ch jazycích,
zejména akkad‰tinû (s. 58). Zmínku zaslouÏí i adjektivum „kanaánská“ v podtitulu.
Ironií osudu povaÏujeme za nejpÛvodnûj‰í
v˘raz „kanaánského“ náboÏenství texty nalezené ve mûstû, jehoÏ obyvatelé povaÏova-

