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Spravedlnost ve Starém zákonû

Milan Balabán*

Spravedlnost je jedním ze stûÏejních pojmÛ starozákonní Bible. I kdyÏ
tzv. pÛvodní pfiedstava spravedlnosti, vzniklá ve starovûkém západose-
mitském obvodu, se li‰í od toho, co si pod „spravedlností“ pfiedstavuje
vût‰ina EvropanÛ, není asi náhodné, Ïe je‰tû dnes i pubertální dítû pocito-
vû ví, Ïe spravedlivé je to, co „má b˘t“, co ne‰kodí nevinnému nebo ohro-
Ïenému, n˘brÏ je mu oporou. To znamená, Ïe se pfies v‰ecka století, ba ti-
síciletí navzdory v‰em pfieryvÛm náboÏenského Ïivota, ale i dûjinn˘m
posunÛm a revolucím, udrÏelo povûdomí, Ïe spravedlnosti je zapotfiebí, Ïe
bez ní to prostû nejde.

PfiedbûÏné pfiipomínky

(1) Idea spravedlnosti, zvûstnû ztvárÀovaná a kontextovaná ve starozá-
konních tradicích, je vyjadfiována více pojmy ãi termíny. StûÏejní je v‰ak
c-d-q, to znamená v ‰ir‰ím, nûkdy obecném uÏití „b˘t spravedliv˘“, stát
v záleÏitostech osobního i spoleãenského Ïivota na pravém místû, konat
to, co je v souladu s vysok˘mi normami BoÏích nárokÛ a poÏadavkÛ.

Kontextov˘mi pojmy, jeÏ v‰ak nejsou (zcela) synonymní, mohou tudíÏ
b˘t ‰-l-m – b˘t, Ïít v pokojném stavu du‰e a pÛsobit k míru a narovnání ve
spoleãnosti; ‰-p-t.– soudit, rozsuzovat, pÛsobit oãistnû nebo rehabilitaãnû
v osobní nebo dûjinné krizi; ch-n-n – b˘t milostiv˘, smilovat se (chïn zna-
mená „milost, pfiízeÀ“); ch-s-d – b˘t milosrdn˘; ale i ch-k-m – b˘t moud-
r˘, (z)moudfiet, ãinit moudr˘m. Bylo by moÏné uvést i nûkteré jiné „ter-
míny“ z ‰ir‰ího kontextového okruhu.

Typick˘m spojením je spárování spravedlnosti (c-d-q, cedÇqâ) a soudu
(‰-p-t. , mi‰pÇt. ). Místo kralického „soud“ zvolil âEP v fiadû míst v˘raz
„právo“. Citujme: „Vyv˘‰en je Hospodin, jenÏ … naplÀuje Sijón sprave-
dlností a právem“ (Iz 33,5). „Soud“ a „spravedlnost“ mnohde obsahovû
spl˘vají, ponûvadÏ soud (upozorÀuje na to proslul˘ praÏsk˘ starozákoník
S. Danûk ve své pfievratné pfiedná‰ce „Verbum a fakta Starého zákona“)1

* Text je upravenou verzí pfiedná‰ky proslovené dne 18. prosince 2004 v Akademii u sv.
Mikulá‰e. PouÏité zkratky: âEP – ãesk˘ ekumenick˘ pfieklad.
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ní. Komick˘ diskurs se bez pozitivních v˘povûdí dokáÏe obejít, neboÈ vtip
má tu stûÏejní vlastnost, Ïe dokáÏe pozitivní a negativní v˘povûì propo-
jit. Vtip artikuluje strukturu, ale zároveÀ s tím ji rozbíjí a zpochybÀuje.
Ukazuje strukturu v její omezenosti a svévolnosti, neustále ji „shazuje“
a otevírá prostor chaotické nicotû mimo v‰echny struktury. âiní tak ov‰em
v rámci jasnû dan˘ch mezí: smích má navzdory své momentální neome-
zenosti vÏdy jen podobu prchavého záblesku, po jehoÏ odeznûní se spo-
lehlivû navrátí pÛvodní rovnováha. Nicota tak ve vtipu pouze chvilkovû
probleskne, a to zpÛsobem, kter˘ je zábavn˘ a hrav˘. Proto lze setkání s ní
vydrÏet a lze se jí oddat zpÛsobem, jenÏ by v rámci váÏného diskursu byl
stûÏí snesiteln˘.57 Díky tomu je právem vtip formou svrchovanû náboÏen-
skou a není divu, Ïe jej v rozliãn˘ch m˘tech, rituálech ãi teologick˘ch v˘-
povûdích po celém svûtû tak ãasto potkáváme.

SUMMARY

Jokes and Religion: The Sacred as a Mysterium Ludicrum et Ridiculum

The article investigates the meaning of jokes in religion. Building up on Mary Douglas’
classic analysis, it sees the essence of a joke in its ability to bring in relation disparate ele-
ments in such a way that one accepted pattern is challenged by the appearance of another,
making us realize that the accepted pattern has no necessity, that any particular ordering of
experience may be arbitrary and subjective. The reason why jokes often appear in religion
is that here, too, we see an attempt at transcending established patterns and getting in touch
with what is beyond them. For while religion and ritual help to define the categories and
structural principles that a society stands upon, they also make it possible to transcend them.
As Victor Turner has shown, any given social order has its limits and there are always
events and situations incongruous with it, thus threatening its very existence. Religion helps
to avoid this threat in that it not just establishes social orders, but also makes us glimpse
their fragility and dependence on what transcends them. Religion acts not just as a suppor-
ter of order, but as an interface between order and chaos, structure and liminality. This is
why it makes use of jokes, which have the same ability.
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tujme v knize Genesis 14. kapitolu o „bitvû králÛ a vítûzství Abramovû“
(nadpisek âEP). Po vítûzství nad koalicí v˘bojn˘ch králÛ vy‰el váleãní-
kovi Abramovi v ústrety ‰álemsk˘ král Malkísedek neboli Král spravedl-
nosti. Tento „král“ je nehistorick˘, podle Listu ÎidÛm nemûl tento „král
spravedlnosti a pokoje“ otce, matku, pfiedky, kotvil ve vûãnosti byl „po-
doben synu BoÏímu“ (Îd 7,3). Tato nadhistorická postava figuruje ve sta-
rozákonním podání jako knûz Boha Nejvy‰‰ího (hebrejsky ‘El ‘Eljôn), je-
muÏ „patfií nebesa i zemû“ (Gn 14,19), tedy samotnému Stvofiiteli
ve‰kerenstva. Spravedlnost je spojená s pokojem, jehoÏ symbolem se stal
Jeruzalém – Mûsto pokoje, je tedy záleÏitostí principiálnû nadpozemskou,
mimosvûtskou, ryze duchovní.

Úrovnû a cílení spravedlnosti

(1) Spravedlnost jako tajemství BoÏího pÛsobení. Jak to zvûstnû pes-
tfie ukazují zvlá‰tû Îalmy, spravedlnost není zdafiilá lidská konvence, idea
zkonstruovaná na podkladu dûjinnû ‰irok˘ch zku‰eností nebo chtûn˘ ideál
vznikl˘ jako v˘kfiik v mizérii lidsk˘ch my‰lenek a citÛ a rdousícího neprá-
va, ãasto s chutí trpûného politickou reprezentací spoleãnosti. Spravedl-
nost je manifestace BoÏí pfiítomnosti. Je to, jak fieãeno, nûco mimozem-
ského a mimokosmického, nûco svatého, svatost sama, nûco, co jako
kultické theatrum pfiípadnû symbolizuje nebo aspoÀ ilustruje BoÏí prÛnik
do lidské spoleãnosti. Adekvátní pro zvûstování spravedlnosti je bohoslu-
Ïebn˘ prostor. V Î 40,10 vyznává Ïalmista: „Zvûstoval jsem spravedlnost
ve velkém shromáÏdûní“. Nebylo to Ïádné teoretické prohlá‰ení o lid-
sk˘ch právech, n˘brÏ osobní konfese ãlovûka, kterého Hospodin vytáhl
z „jámy zmaru“ (bôr ‰Ç’ôn), postavil ho na pevno, zbavil ho horibilní ido-
latrie a nauãil ho doufat (b-t.-ch) ve svoji záchrannou pfiítomnost a „prote-
sal mu u‰i“ (40,7b), aby sly‰el i ty BoÏí jemnosti („sotvasly‰itelnosti“),
které nabízejí vysvobození z obludného sevfiení zlovoln˘ch lidí i démonÛ.
V tomto Ïalmu je pouÏito podstatn˘ch jmen cedeq a cedÇqâ, tedy v muÏ-
ském i Ïenském rodu. Cedeq je stav, ustavení (skoro: ústava), BoÏí ovzdu-
‰í, to, co ãlovûka pfiedchází a stojí pfied ním jako ustaviãná BoÏí nabídka.
CedÇqâ je naprosté pfiijetí, vdechování „BoÏského prostfiedí“ (srov. P. Teil-
hard de Chardin), aplikace ráje do lidské zahrádky (navzdory v‰em ohra-
dám a hradiskÛm odporu).

A tady dochází k interakci mezi Bohem a ãlovûkem, mezi BoÏím Ty
a lidsk˘m Já – formulováno buberovsky.

(2) Spravedlnost jako praxe. Ve starém Izraeli byla právní ustanove-
ní pátefií náboÏensko-národního spoleãenství i úãinnou obranou bezpeã-
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znamená spí‰e rehabilitaci a nápravu na základû upfiímného obrácení, neÏ
soudní fiízení, které vede k odsouzení provinilce.

VraÈme se k c-d-q. Tento hebrejsk˘ kofien vût‰ina lidí nezná, ale dost li-
dí ví, nebo tu‰í, kdo je cadik; ví, Ïe je to Ïidovské oznaãení ãlovûka
„ãestného, poctivého, morálního, zboÏného, bohabojného a horlivého pfii
plnûní náboÏensk˘ch povinností“.2 ¤eck˘ pfieklad hebrejské cedÇqâ zní
dikaiosyné, latinsk˘ iustitia.

(2) PÛvodní v˘znam c-d-q je b˘t vûrn˘ spoleãnosti, b˘t s ní solidární
v moÏn˘ch krizích nebo mravních spletích, ale také: b˘t obdafien ochotou
zachránit, spasit a vyzafiovat tuto (léãebnou) sílu do svého okolí.
„Cadikov˘“ ãlovûk má sklon k dobroãinnosti a ne‰etfií almuÏnami. To v‰e
krystalizuje k my‰lence správného pofiádku ve smyslu normativního BoÏí-
ho fiádu, napomáhání právu a vyrovnání sociálnû- náboÏensk˘ch hladin ve
spoleãnosti.

(3) Spravedlnost není jen zfietel etiky, je to spí‰e „metafyzika“; jde
o obsahovou polohu zakotvenou v zónû boÏského, jejím prostorem je pÛ-
vodnû (zvlá‰tû ve star‰ích dobách) bohosluÏebná sféra, konkrétní kultická
zafiízení. Vztahuje se k Bohu (jakkoli se jmenuje), pánu a pofiadateli svû-
ta. Pokud se dá mluvit o spravedlnosti na základû biblick˘ch svûdectví,
pak musíme poãítat jedinû s BoÏí spravedlností. Jiné spravedlnosti není.
BoÏí spravedlnost reprezentuje pÛvodnû král a teprve prostfiednictvím
krále, kter˘ byl o kaÏdém novoroãí rituálnû uvádûn na trÛn,3 mohl Ïít a za-
stávat spravedlnost kaÏd˘ izraelsk˘ vûfiící; teprve pozdûji to bylo apliko-
váno na lidi vÛbec. Nepfiehlédnûme, Ïe tzv. Desatero (Ex 20,1-17) je uve-
deno Hospodinov˘m sebevyznáním: „Já jsem tû vyvedl z egyptské zemû“.
Ale i jinde, mimo Izrael, je to boÏstvo, které pfiedává ãlovûku, konkrétnû
králi, své pfiíkazné a naprosto závazné normy. Slavn˘ babylonsk˘ král
Chammurabi pfiijal (svÛj) zákoník od sluneãního boÏstva ·ama‰e. Spra-
vedlnost spoãívala v královû loajalitû vÛãi Bohu; to znamenalo, obecnû
vzato, správné, loajální chování pfied bohy; z toho plynul dlouh˘ neútrap-
n˘ Ïivot. Spravedlnost nebylo tedy moÏno oddûlit od vûrnosti Bohu, loaja-
lity vÛãi stávajícímu králi, praktikování bohosluÏby a také (zvlá‰tû pozdû-
ji) osobní zboÏnosti. Na tûchto základech bylo moÏno postavit „sociální“
politiku, jíÏ proroci rozumûli jako ochranû slab˘ch.

Mytické a bohosluÏebné pozadí starozákonní spravedlnosti lze exege-
ticky nahmatat v nûkter˘ch pfiíbûzích (narativech) Starého zákona. Nalis-
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stí, které tento (pÛvodnû) zemûdûlsk˘ velkopodnikatel pran˘fiuje. Prodá-
vání „spravedlivého a uboÏáka“ za pár opánkÛ, zabavování odûvÛ, vydfie-
né pokuty propíjené v pitkách (Am 2,6-8). A to v‰e kombinováno se
sexuální nevázaností a ve stínu kultu v Bét-elu, kde byl kenaánsk˘ Baal
k nerozli‰ení propojen s izraelsk˘m Hospodinem (Am 7 aj.). Co jsou plat-
né nápadnû mnohé obûti zatûÏující oltáfie, kdyÏ uboÏáci (’ebjônîm – po-
tfiební, ubozí, bídní) jsou v bránû (‰a‘ar), tedy v místû, kde se oficiálnû ko-
naly soudy4 „odstrkováni“ (Am 5,12b). Hospodin oãekává od IzraelcÛ, Ïe
budou „hledat dobro a ne zlo“, a Ïe zlo budou nenávidût a dobro milovat
(’-h-b t.ôv) – Am 5,15. Kultické „brnkání na harfy“ pozb˘vá v Ïivotû mi-
mo spravedlnost a dobro svÛj v˘znam. Proto je nezbytné dát prÛchod to-
mu, co platí a musí úãinnû platit: „AÈ se valí právo jako vody, spravedl-
nost jako proudící potok“ (Am 5,24). BoÏí lidé se mají, jak to vyjadfiuje
zesnul˘ starozákoník V. A. Îák, „nauãit praktické sluÏbû lásky“, a to „ve
vztazích politick˘ch, sociálních a ekonomick˘ch“. Valení vod má i hro-
zebn˘ aspekt: „Kde se ãlovûk … BoÏímu zákonu lásky … staví silácky …
do cesty, hyne kdesi v zatopeném údolí sv˘ch sobeck˘ch zájmÛ“.5 Podob-
n˘ dÛraz na právo a spravedlnost je i u jin˘ch prorokÛ. Tak Deuteroizajá‰
sÏíravû útoãí na ãistû formalisticky pojat˘ pÛst. Prav˘m pÛstem, kter˘ má
pfiedcházet pÛst kultick˘, je pfiipravenost „dát ujafimen˘m volnost“, lámat
chléb hladovému, obléknout nahého (Iz 58,6-10). První Izajá‰ horlí: za-
kroãte proti násilníkovi, dopomozte k právu sirotkovi, ujmûte se pfie vdo-
vy (rîvû ’almÇnâ) – Iz 1,17b.

V knize ÎalmÛ a v Pfiísloví, v nichÏ se k lidem obracejí svatí karatelé
a anonymní Hospodinovi zvûstní povûfienci, je spravedlnost tematizována
zfietelem izraelské (nebo Ïidovské) mravnosti; tato mravnost není tu pou-
hou zvykovou etikou (ostatnû pojem etiky hebrejská Bible nezná), n˘brÏ
moudrostí (chokemâ); tato moudrost se pfiisycuje i z mudrosloví mimoiz-
raelského, pfiedev‰ím egyptského. Îalmista se nûkdy ocitá v podivném,
protiboÏském vakuu. Hospodinova spravedlnost je pro nûj vûcí Ïivota
a smrti: „Dopomoz mi, Hospodine, k právu (‰Çfet.ïnî jhwh)“ – Î 26,1. To
je víc neÏ rehabilitace. Tady je BoÏí „soud“ (mi‰pÇt.) osobním azylem Ïal-
mistov˘m. HospodinÛv muÏ (se zvûstn˘m posláním v Hospodinovû po-
zemské obci) vyjadfiuje nadûji, Ïe Hospodin povede pfii s lidmi (jhwh jÇdîn
‘ammîm) – vlastnû (cel˘mi) národy. Jde o existenciální zápas s konkrétní-
mi nepfiáteli. Nemusí jít o nepfiátele mimo izraelské spoleãenství, nepfiáte-
lé ve vlastních fiadách jsou ti nejzavilej‰í. Îalmista v‰ak ví, Ïe „BÛh je
spravedliv˘ soudce (’Elohîm ‰ÿfït. caddíq)“. V‰ichni pozem‰tí soudcové
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nosti a integrity kaÏdého jednotlivce (ov‰em jen nebo pfiedev‰ím jako
spfiíseÏence tohoto spoleãenství). Deuteronomium tato právní ustanovení
shrnuje.

V Dt 16-26 jsou tato práva definována (moÏná redefinována): zákon
pro soudce, pro krále, pro lévijské knûze, zákon o útoãi‰tn˘ch mûstech,
zákon pro svûdky, pokyny pro dob˘vání mûst, fiád oãisty od krveprolití
a jiná ustanovení; mezi nimi je pro na‰e tematické úvahy dÛleÏitá „ochra-
na potfiebn˘ch a opu‰tûn˘ch“ (Dt 24). UÏ sám v˘ãet tûchto témat nejen
ilustruje, n˘brÏ i dosvûdãuje, jak v˘sostnou roli hrálo právo v Izraeli (prá-
vo – jako „spravedlnost“ a „soud“).

Právo v Izraeli mûlo b˘t zaji‰tûno instituãnû. Etika bez instituãního
podkladu (spí‰e neÏ základu) neexistovala, také dnes je tzv. etika bez
vnûj‰nû právního zaji‰tûní jen idealitou, jeÏ dává prÛchod pfiáním exi-
stenãní a existenciální povahy a je nesena jak˘msi snem ãi snûním.

V „zákonu pro soudce“ (nadpisek âEP) stojí : „Ve v‰ech sv˘ch bra-
nách, které ti Hospodin … dává, si ustanoví‰ soudce (‰ofet.îm) a správce
(‰ot.erîm). Budou soudit (‰-p-t.) lid (ha’Çm) podle spravedlivého práva
(mï‰pat.-cedeq)“ (Dt 16,18). Tito funkcionáfii práva nesmûli podnikat nic,
co by bylo opakem práva, co by je vefiejnû zkfiivilo a potupilo. Stranictví
nepfiicházelo vÛbec v úvahu. Hroznou vûcí by bylo braní úplatkÛ (‰o-
chad). „Slova spravedliv˘ch (divrê caddîkîm)“ jsou odsouvána a nakonec
znevûrohodnûna. Principiálním orientaãním pfiíkazem je: „Bude‰ usilovat
o spravedlnost a jen o spravedlnosti (cedeq cedeq tirdof)“ – Dt 16,20.
Jinak mizí Izraeli doslova pÛda pod nohama, zemû zaslíbená se promûní
v zemi mrtv˘ch stínÛ. Tomuto úsilí o spravedlnost je oporou zboÏnost
(moÏná mÛÏeme fiíci víra), která se nedá svést atraktivností cizích kultÛ
(posvátné kÛly, stromy a sloupy), jeÏ se pfiíãí Hospodinovû svatosti.
Rozkreslením hospodinovské, a proto téÏ izraelské spravedlnosti je 24.
kapitola Deuteronomia. Hospodin tu vyÏaduje „ochranu potfiebn˘ch
a nuzn˘ch“ (nadpisek âEP). Izraelsk˘ hospodáfi nesmí utiskovat nádení-
ka, lidi chudobou zbídaãené nebo pfii‰elce (hosty – gïr). Nikdy se nesmí
zapomenout na bezdomovce (gïr), sirotka (jÇtôm) a vdovu (’almÇnâ) – Dt
24,21. âím bezv˘znamnûj‰í (nebo spí‰e nepatrnûj‰í) je ãlovûk v izraelské
spoleãnosti, tím více spravedlnosti mu má b˘t pfiidûleno; vidno, Ïe spra-
vedlnost se tu snoubí s milosrdenstvím.

U prorokÛ, zvlá‰tû písemn˘ch, zní, nûkdy syãí, ostr˘ kritick˘ sociální
tón, nûkdy jako rada, nebo varování, hnûvn˘ kfiik – jako hvizd ohla‰ující
BoÏí (Hospodinovy) tresty a soudy.

Velmi v˘raznû, jakoby aÏ odpudivû, se hlásí o slovo Ámos, patfiící
k nejstar‰ím písemn˘m prorokÛm. Nûkde se objeví (celé) v˘ãty nepravo-
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stí, které tento (pÛvodnû) zemûdûlsk˘ velkopodnikatel pran˘fiuje. Prodá-
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(dÇvÇr) je pravda (’emet), kaÏd˘ soud tvé spravedlnosti (kol-mi‰pÇt. cid-
qechÇ) je vûãn˘ (le‘ôlÇm)“ – Î 119,160. Tórá je pojem pomûrnû mlad˘,
star˘ Izrael jej neznal, nebo jen ve smyslu konkrétní vû‰tby. Pojem spra-
vedlnosti byl znám mnohem dfiíve, i kdyÏ nemûl ty obsahové konotace
a souvislosti, které tam skoro automaticky vkládáme my sami. S jistou
nadsázkou by snad bylo moÏno fiíci, Ïe „spravedlnost“ (cedeq / cedÇqâ) je
„tórou pfied tórou“.

(4) Spravedlnost ãiní pfiírodu plodnou. Tento zfietel spravedlnosti je
pfiekvapující – zvlá‰tû pro moderního ãlovûka, kter˘ spojuje spravedlnost
toliko s etikou, tedy se vztahy mezi lidmi. Hospodinova spravedlnost od-
povídá (vûfiícímu) ãlovûku „ãiny budícími bázeÀ“ (nôrÇ’ôt); nejenÏe „ko-
nej‰í hukot mofií“ (Î 65,6-7), n˘brÏ ãiní zemi „velmi bohatou“, zásobuje
ji vodou, peãuje o obilí a „odívá louky stády“ (Î 65,14). Nûkterá starozá-
konní místa, která nûkdy nahlíÏíme pouze v eticko-obrazné rovinû, zahr-
nují i entity pfiírodní a Ïivotnû uÏitkové. Prorok Ozeá‰: „Rozsívejte si pro
spravedlnost (cedÇqâ), sklízejte pro milosrdenství (chesed), zorejte svÛj
úhor … AÏ pfiijde, svlaÏí vás spravedlností“ (Oz 10,12). Je zfiejmé, Ïe spra-
vedlnost a milosrdenství zpÛsobí nejen obrat v myslích, n˘brÏ pfiispûjí
i hojnou úrodou. Mravní a pfiírodní tu není násilnû oddûleno; naopak:
zmûna „v nitru“ nastolí i uspokojivé pomûry v oblasti zemûdûlství.

(5) Budoucnostní zfietel spravedlnosti. Svatí muÏové, karatelé a ka-
zatelé a proroci nejrÛznûj‰ích stupÀÛ usilovali o spravedlnost, pfiipomína-
li práva chud˘ch a utlaãovan˘ch, hrozili BoÏími soudy, varovali a upama-
továvali; vÏdy znovu v‰ak rozpoznávali, Ïe spravedlivé pofiádky
a základny milosrdenství se zatím nikde a nikdy neuplatnily dokonale,
v plné síle a úãinnosti. U prorokÛ, jak˘mi byli Ozeá‰ a Izajá‰, nemÛÏeme
pfiehlédnout dÛraz na to, Ïe cedÇqâ se vlomí do lidského i mimolidského
svûta v celé své energii teprve v budoucnu. To není v pohledech prorokÛ
nic abstraktního. Tito Hospodinovi muÏi mají na mysli údobí, kdy se
uskuteãní nové zásnuby Hospodina s jeho kolektivní Ïenou, totiÏ (nov˘m)
Izraelem, baalovská viróza bude zlikvidována a zemû odpoví hojností obi-
lí a oleje. Tak to vidûl Ozeá‰ (Oz 2,18-25). V blahé, radost pfiiná‰ející
zvûsti spojené s vítûzstvím kypícím synem Davidov˘m, to je mesiá‰em,
oznaãen˘m devíti jmény (podle egyptského schématu), ohla‰uje Izajá‰
„pokoj bez konce (‰Çlôm ’ên-kïc)“. Bude to království pfiesahující hrani-
ce Izraele nebo Judy, jeÏ není z tohoto svûta, ale je pro tento svût, panství
podepfiené a jakoby vyztuÏené „právem a spravedlností (bemi‰pÇt.
ûvîcedÇqâ) od tohoto ãasu aÏ na vûky (mï‘at.t.â we‘ad-‘ôlÇm)“ – Iz 9,6b.
To nalézá potvrzení i v Novém zákonû. Autor Druhého listu Petrova ohla-
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a „ãinitelé práva“ mají a musí vycházet z práva a spravedlnosti BoÏí.
Hospodinova spravedlnost (cedeq) je Ïalmistov˘m pramotivem.
Spravedlnost radikálnû transcendentního rázu pudí Ïalmistu k oslavování
a chválení (hebrejské j-d-h – pfiiznávat se, vyznávat, vzdávat díky). V po-
zadí je nouze spasení (v celostním rozmûru), vyznání vin a oslava BoÏí
blízkosti a pfiíznû. Tak se pojem spravedlnosti ocitá ve Ïhavé obsahové
blízkosti s vyznáváním a chválením Hospodina. Téma spravedlnosti je
dosti ãetné v knize Pfiísloví. Tato kniha, která zkoumá obecné „etické“ ro-
viny ãlovûka, aÈ je jakéhokoli náboÏenského vyznání (nebo „nevyznání“),
jsou jakási exercicia – návody, jak si v duchu moudrosti, kofienící v na-
prosté úctû k Bohu, prozíravû osvojit nejen kázeÀ (vnitfiní i vnûj‰í discip-
línu), n˘brÏ i spravedlnost (cedeq), právo (mi‰pÇt) a pfiímost (mï‰Çrîm).
Poklady svûta, byÈ magického charakteru, ãlovûku ve strmé nouzi nepro-
spûjí, kdeÏto „spravedlnost vysvobodí od smrti (cedÇqâ taccîl mimmÇ-
wet)“ – Pfi 10,2. Îivot je na „stezce spravedlnosti (be’orach-cedÇqâ
chajjîm)“ – Pfi 12,28.

V zoru mudroslovcÛ je spravedlnost ztotoÏnitelná se samotn˘m Ïivo-
tem. Spravedlnost je záhodno rozsívat (z-r-‘) – jako obilná zrna
(Pfi 11,18). Toto rozsévání je tûÏká práce, jako práce poctivého zemûdûl-
ce. Spravedlnost je v‰ak i rozmûr a zaloÏení v‰eho, co se t˘ká celého ná-
roda: „Spravedlnost vyvy‰uje pronárody (gôj), kdeÏto hfiích (chat.t.Ç’t) je
národÛm (le’ummîm) pro potupu.“ (Pfi 14,34) Spravedlnost má i dosah po-
litick˘ a v pravém smyslu „lidov˘“.

(3) Spravedlnost jako HospodinÛv zákon. Ve Starém zákonû se ãas-
to vyskytuje pojem, kter˘ vyjadfiuje celou BoÏí vÛli a nárokuje si poslu‰-
nou pozornost kaÏdého vûfiícího, a v nej‰ir‰ím smyslu i kaÏdého ãlovûka.
Tímto pojmem je tôrâ – Zákon. Slovo „zákon“ zní aÏ pfiíli‰ juristicky.
Vykladaãi Písma vûdí, Ïe tôrâ znamená radu, pokyn ãi souhrn pokynÛ,
nejpfiípadnûj‰ím termínem je uãení, nauãení, vyuãování (Martin Buber
pfiekládá Lehre). Uãení a Spravedlnost jsou pojmy souvztaÏné. BoÏí „Zá-
kon“ je dílnou, kde se uãÀové víry uãí jednat správnû, zastávat zde a ny-
ní právo ãlovûka, kter˘ se ocitne (ãasto zavilostí nepfiátel) v situaci, kde
jako by právo neplatilo nebo jako by o právu rozhodovali mocní. Îalmista
prosí: „Pohleì na mé pokofiení (‘onî), braÀ mû, vÏdyÈ na tvÛj Zákon (tôrâ)
nezapomínám. Ujmi se mé pfie (rîv) a zastaÀ se mne“ (Î 119,153). To sk˘-
tá Ïalmistovi jistotu, Ïe unikne i z obchvatu nepfiátel, ktefií ohroÏují nejen
jeho tûlesno, n˘brÏ i du‰i, jeho nitro a svaté intimno. Sebev˘roky BoÏí
zformulované pro potfiebu ãlovûka BoÏími heroldy jako „svaté v˘roky“
(fiíkáme téÏ Písmo svaté) jsou spolehlivé, trvalé, neohrozitelné a neohry-
zatelné, vystihují to, co má b˘t, a proto i bude: „To hlavní v tvém slovu
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(dÇvÇr) je pravda (’emet), kaÏd˘ soud tvé spravedlnosti (kol-mi‰pÇt. cid-
qechÇ) je vûãn˘ (le‘ôlÇm)“ – Î 119,160. Tórá je pojem pomûrnû mlad˘,
star˘ Izrael jej neznal, nebo jen ve smyslu konkrétní vû‰tby. Pojem spra-
vedlnosti byl znám mnohem dfiíve, i kdyÏ nemûl ty obsahové konotace
a souvislosti, které tam skoro automaticky vkládáme my sami. S jistou
nadsázkou by snad bylo moÏno fiíci, Ïe „spravedlnost“ (cedeq / cedÇqâ) je
„tórou pfied tórou“.

(4) Spravedlnost ãiní pfiírodu plodnou. Tento zfietel spravedlnosti je
pfiekvapující – zvlá‰tû pro moderního ãlovûka, kter˘ spojuje spravedlnost
toliko s etikou, tedy se vztahy mezi lidmi. Hospodinova spravedlnost od-
povídá (vûfiícímu) ãlovûku „ãiny budícími bázeÀ“ (nôrÇ’ôt); nejenÏe „ko-
nej‰í hukot mofií“ (Î 65,6-7), n˘brÏ ãiní zemi „velmi bohatou“, zásobuje
ji vodou, peãuje o obilí a „odívá louky stády“ (Î 65,14). Nûkterá starozá-
konní místa, která nûkdy nahlíÏíme pouze v eticko-obrazné rovinû, zahr-
nují i entity pfiírodní a Ïivotnû uÏitkové. Prorok Ozeá‰: „Rozsívejte si pro
spravedlnost (cedÇqâ), sklízejte pro milosrdenství (chesed), zorejte svÛj
úhor … AÏ pfiijde, svlaÏí vás spravedlností“ (Oz 10,12). Je zfiejmé, Ïe spra-
vedlnost a milosrdenství zpÛsobí nejen obrat v myslích, n˘brÏ pfiispûjí
i hojnou úrodou. Mravní a pfiírodní tu není násilnû oddûleno; naopak:
zmûna „v nitru“ nastolí i uspokojivé pomûry v oblasti zemûdûlství.

(5) Budoucnostní zfietel spravedlnosti. Svatí muÏové, karatelé a ka-
zatelé a proroci nejrÛznûj‰ích stupÀÛ usilovali o spravedlnost, pfiipomína-
li práva chud˘ch a utlaãovan˘ch, hrozili BoÏími soudy, varovali a upama-
továvali; vÏdy znovu v‰ak rozpoznávali, Ïe spravedlivé pofiádky
a základny milosrdenství se zatím nikde a nikdy neuplatnily dokonale,
v plné síle a úãinnosti. U prorokÛ, jak˘mi byli Ozeá‰ a Izajá‰, nemÛÏeme
pfiehlédnout dÛraz na to, Ïe cedÇqâ se vlomí do lidského i mimolidského
svûta v celé své energii teprve v budoucnu. To není v pohledech prorokÛ
nic abstraktního. Tito Hospodinovi muÏi mají na mysli údobí, kdy se
uskuteãní nové zásnuby Hospodina s jeho kolektivní Ïenou, totiÏ (nov˘m)
Izraelem, baalovská viróza bude zlikvidována a zemû odpoví hojností obi-
lí a oleje. Tak to vidûl Ozeá‰ (Oz 2,18-25). V blahé, radost pfiiná‰ející
zvûsti spojené s vítûzstvím kypícím synem Davidov˘m, to je mesiá‰em,
oznaãen˘m devíti jmény (podle egyptského schématu), ohla‰uje Izajá‰
„pokoj bez konce (‰Çlôm ’ên-kïc)“. Bude to království pfiesahující hrani-
ce Izraele nebo Judy, jeÏ není z tohoto svûta, ale je pro tento svût, panství
podepfiené a jakoby vyztuÏené „právem a spravedlností (bemi‰pÇt.
ûvîcedÇqâ) od tohoto ãasu aÏ na vûky (mï‘at.t.â we‘ad-‘ôlÇm)“ – Iz 9,6b.
To nalézá potvrzení i v Novém zákonû. Autor Druhého listu Petrova ohla-
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a „ãinitelé práva“ mají a musí vycházet z práva a spravedlnosti BoÏí.
Hospodinova spravedlnost (cedeq) je Ïalmistov˘m pramotivem.
Spravedlnost radikálnû transcendentního rázu pudí Ïalmistu k oslavování
a chválení (hebrejské j-d-h – pfiiznávat se, vyznávat, vzdávat díky). V po-
zadí je nouze spasení (v celostním rozmûru), vyznání vin a oslava BoÏí
blízkosti a pfiíznû. Tak se pojem spravedlnosti ocitá ve Ïhavé obsahové
blízkosti s vyznáváním a chválením Hospodina. Téma spravedlnosti je
dosti ãetné v knize Pfiísloví. Tato kniha, která zkoumá obecné „etické“ ro-
viny ãlovûka, aÈ je jakéhokoli náboÏenského vyznání (nebo „nevyznání“),
jsou jakási exercicia – návody, jak si v duchu moudrosti, kofienící v na-
prosté úctû k Bohu, prozíravû osvojit nejen kázeÀ (vnitfiní i vnûj‰í discip-
línu), n˘brÏ i spravedlnost (cedeq), právo (mi‰pÇt) a pfiímost (mï‰Çrîm).
Poklady svûta, byÈ magického charakteru, ãlovûku ve strmé nouzi nepro-
spûjí, kdeÏto „spravedlnost vysvobodí od smrti (cedÇqâ taccîl mimmÇ-
wet)“ – Pfi 10,2. Îivot je na „stezce spravedlnosti (be’orach-cedÇqâ
chajjîm)“ – Pfi 12,28.

V zoru mudroslovcÛ je spravedlnost ztotoÏnitelná se samotn˘m Ïivo-
tem. Spravedlnost je záhodno rozsívat (z-r-‘) – jako obilná zrna
(Pfi 11,18). Toto rozsévání je tûÏká práce, jako práce poctivého zemûdûl-
ce. Spravedlnost je v‰ak i rozmûr a zaloÏení v‰eho, co se t˘ká celého ná-
roda: „Spravedlnost vyvy‰uje pronárody (gôj), kdeÏto hfiích (chat.t.Ç’t) je
národÛm (le’ummîm) pro potupu.“ (Pfi 14,34) Spravedlnost má i dosah po-
litick˘ a v pravém smyslu „lidov˘“.

(3) Spravedlnost jako HospodinÛv zákon. Ve Starém zákonû se ãas-
to vyskytuje pojem, kter˘ vyjadfiuje celou BoÏí vÛli a nárokuje si poslu‰-
nou pozornost kaÏdého vûfiícího, a v nej‰ir‰ím smyslu i kaÏdého ãlovûka.
Tímto pojmem je tôrâ – Zákon. Slovo „zákon“ zní aÏ pfiíli‰ juristicky.
Vykladaãi Písma vûdí, Ïe tôrâ znamená radu, pokyn ãi souhrn pokynÛ,
nejpfiípadnûj‰ím termínem je uãení, nauãení, vyuãování (Martin Buber
pfiekládá Lehre). Uãení a Spravedlnost jsou pojmy souvztaÏné. BoÏí „Zá-
kon“ je dílnou, kde se uãÀové víry uãí jednat správnû, zastávat zde a ny-
ní právo ãlovûka, kter˘ se ocitne (ãasto zavilostí nepfiátel) v situaci, kde
jako by právo neplatilo nebo jako by o právu rozhodovali mocní. Îalmista
prosí: „Pohleì na mé pokofiení (‘onî), braÀ mû, vÏdyÈ na tvÛj Zákon (tôrâ)
nezapomínám. Ujmi se mé pfie (rîv) a zastaÀ se mne“ (Î 119,153). To sk˘-
tá Ïalmistovi jistotu, Ïe unikne i z obchvatu nepfiátel, ktefií ohroÏují nejen
jeho tûlesno, n˘brÏ i du‰i, jeho nitro a svaté intimno. Sebev˘roky BoÏí
zformulované pro potfiebu ãlovûka BoÏími heroldy jako „svaté v˘roky“
(fiíkáme téÏ Písmo svaté) jsou spolehlivé, trvalé, neohrozitelné a neohry-
zatelné, vystihují to, co má b˘t, a proto i bude: „To hlavní v tvém slovu
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Mayská lidská obûÈ a sebeobûÈ krve 
podle Relación de las cosas de Yucatán

Zuzana Marie Kostiçová

Mezoamerické pfiedkolumbovské rituály prosluly pfiedev‰ím lidsk˘mi
obûÈmi, rysem, kter˘ bil do oãí dobyvatelÛ i misionáfiÛ, kdyÏ se prvnû set-
kali s domorod˘m náboÏenstvím. Jejich podoba, pro Evropany neuvûfii-
telnû krutá, barbarská a démonická, byla jedním z hlavních zdrojÛ kon-
fliktÛ mezi Indiány a ·panûly a pfiímo se zaslouÏila o mnoÏství krvav˘ch
stfietÛ, napfiíklad známou noche triste, jíÏ pfiedcházely masové obûti
v hlavním chrámu v Tenochtitlánu. PfiihlíÏející ·panûlé se jich zdûsili na-
tolik, Ïe se pokusili obfiady zastavit se zbraní v ruce. Reakcí rozhofiãen˘ch
AztékÛ byla zmínûná „smutná noc“, bûhem které vyhnali Cortésovy mu-
Ïe z hlavního mûsta za cenu velk˘ch ztrát jak na Ïivotech, tak na pozicích.

V pralesích mayské oblasti se lidské obûti provozovaly rovnûÏ, aã
mayologové, vedení Erikem Thompsonem, donedávna prohla‰ovali, Ïe se
jednalo pouze o mexick˘ vliv a Ïe v klasickém období k lidsk˘m obûtem
nedocházelo, protoÏe mayská civilizace byla kulturou vzdûlancÛ, huma-
nistÛ a mírumilovn˘ch králÛ. Velice brzy se ov‰em zjistilo, Ïe taková in-
terpretace je daleko od pravdy. Zejména fresky objevené v klasickém
mayském mûstû Bonampak, zobrazující t˘rání a obûtování váleãn˘ch za-
jatcÛ, definitivnû vyvrátily idealistické hypotézy a natrvalo umístily lid-
skou obûÈ do na‰í pfiedstavy o klasick˘ch Mayích.

Koncept obûtování lidsk˘ch bytostí souvisel se symbolikou krve, kte-
rou mezi mezoamerick˘mi národy nacházíme. Podle starého aztéckého
m˘tu o stvofiení pátého Slunce jsou lidská krev a bijící lidská srdce zá-
kladní potravou bohÛ, zejména boha Slunce a boÏstev ãasu, ktefií bez ná-
leÏité krmû umdlévají a ztrácejí síly. Pokud by nebyli dostateãnû vyÏive-
ni, nastal by konec svûta. Tuto ideu nacházíme nejen u kmenÛ mexického
altiplana, ale i u MayÛ – v posvátné quichéjské knize Popol Vuh se líãí
prosebné Ïádosti bohÛ o obûti krve, v její první ãásti je pak samo stvofie-
ní ãlovûka zdÛvodnûno tak, Ïe bohové potfiebují nûkoho, kdo by je uctíval
a obûtoval jim.

Tato nejvzácnûj‰í ze v‰ech tekutin byla získávána pfiedev‰ím dvûma
zpÛsoby: od lidí a od zvífiat. Zvífie nicménû figurovalo v rituálu spí‰e teh-
dy, nebyl-li pfiítomen ãlovûk, obûtovala-li chudá komunita, která si nemo-
hla dovolit otroky ani zajatce, nebo jednalo-li se o ménû v˘znamné boÏ-

‰uje Den Pánû (hémerá kyriú), kdy se „vesmír Ïárem roztaví“, ale ti, kte-
fií dychtivû oãekávají „pfiíchod BoÏího dne“, mají v˘hled svûtl˘, azurov˘:
„podle jeho slibu oãekáváme nové nebe a novou zemi (kainús de úranús
kai gén kainén)“. Absolutní spravedlnost tu je‰tû není, a neproÏívají ji ani
ti nejryzej‰í vûfiící. Ale oãekávání této spravedlnosti není pouze nûco pfií-
pravného. Je souãástí, a to skvûlou souãástí budoucí spravedlnosti, jíÏ bu-
de poÏívat ãlovûk, mimolidské stvofiení, ba i nov˘ kosmos.

SUMMARY

Justice in the Old Testament

Justice (s.
edÇqâ, dikaiosynï, iustitia) is originally rather “metaphysics” than essential

ethical orientation of society. It is “God’s milieu” in which the main being is a king and
religious aspect is a cult. Justice signalizes the mystery of God’s leverage in Israel and
consecutively in the entire world. “Incarnation” of justice is practice guaranteed by the law
regulation. In Israeli-Jewish history, the Lord’s justice has been promoted mainly by pro-
phets. The prophet Amos radically stood up for poor and exploited people. The justice will
be realized only in eschatological future.
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