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Recenze
ciace. Otázkou je, zda se jedná o nechtûné ãi
neúmyslné, nebo naopak skryté atakování
vnitﬁních stereotypÛ ãtenáﬁe.
Závûrem bych rád dodal toto: pro ãeského ãtenáﬁe povaÏuji za nejpﬁitaÏlivûj‰í ty kapitoly, které se vûnují vlastní ﬁemeslné v˘stavbû oboru, ale ãtenáﬁ nepochybnû odhalí
a ocení jak celkovou strukturu práce, tak
i pﬁiblíÏení konkrétních podob religiozity za
oceánem.
JAN VÁNù
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Jiﬁí Bene‰, vedoucí katedry biblistiky na
Husitské teologické fakultû univerzity Karlovy a uãitel Starého zákona na Teologickém semináﬁi v Sázavû, nabízí po své ãtenáﬁsky pﬁesvûdãivé Dvanáctce (Úvod do
studia Mal˘ch prorokÛ, Praha: Teologick˘
semináﬁ Církve adventistÛ sedmého dne
2006) dosti nároãnou Desítku ãili vyloÏení
tzv. Desatera (Ex 20; Dt 5). KníÏka, jiÏ vydal Návrat domÛ 2008, má 218 stran vãetnû
rejstﬁíkÛ; obsahuje téÏ soupis hebrejsk˘ch
sloves (s. 210-218). V seznamu literatury
(s. 205-207) najdeme kromû biblí, konkordancí, slovníkÛ a TalmudÛ také práce znám˘ch biblistÛ – zahraniãních (Buber, Jirku,
Deurloo, Schmidt aj.) i domácích (Balabán,
Biã, Heller, Kubáã, Nosek aj.). Seznam zahrnuje i práce popularizaãní ãi „lidové“
(Nohavica, Sicher aj.). V Bene‰ovû spise je
silnû patrn˘ vliv holandsk˘ch protestantsk˘ch mistrÛ exegeze (K. H. Miskotte, K. A.
Deurloo). Pﬁi pﬁepisu hebrejského textu,
zvlá‰tû signifikantních hebrejsk˘ch pojmÛ,
autor zvolil simplifikaci, kvÛli laikÛm ãi nehebraistÛm, coÏ je ov‰em nûkde trochu matoucí.
Jak v úvodu pﬁedestírá celková osnova,
jde dosti duchaplnému autorovi o kontext
Desatera jak v Exodu, tak v Deuteronomiu.

Bene‰ spojuje s „desaterem“ i tzv. kultick˘
dialog (Ex 34,27n) a zab˘vá se obsahovou
interakcí mezi Dekalogem a Kultick˘m dialogem. Tato vzájemná vztaÏnost a funkãnost
této souvztaÏnosti je nepﬁehlédnuteln˘m pﬁínosem Bene‰ova badatelského úsilí. Desatero je Bene‰ovi textem etické povahy, ohniskem v‰ak v jeho bádání není antropologie,
n˘brÏ teologie ãili v˘povûì o Bohu (s. 7n).
Desatero je ve své preambuli izraelského zákonodárství proklamace BoÏí vÛle a jejích
univerzálních hodnot. Smysl této boÏí sebeproklamace je náboÏensk˘ (nikoli obecnû
etick˘), pÛvodnû kultick˘. Podle Mowinckela bylo Desatero pﬁi prÛchodu pou‰tí pﬁená‰eno jako národní paládium. NáboÏenskokultick˘ ráz Desatera vykazuje Ïidovská
svátková praxe (‰avuót). Pﬁi synagogální bohosluÏbû je doplÀkov˘m ãtením k Ezechielovi (1,28: prorokovo vidûní Hospodinovy
slávy). Kde bychom zde na‰li nûjakou etiku
v konvenãnû historickém smyslu?
Bene‰ se zab˘vá kontextem Desatera,
jak v Ex, tak v Dt (s. 28-33). Struktura Desatera je stejná jako v Dt 6,4-9, obsahuje
taktéÏ v˘zvu „Sly‰, Izraeli!“ prolamující jedinost a jedineãnost BoÏí, coÏ je ohraniãení
a ohraÏení od jakéhokoli ne-monoteismu.
K opatrné, ale i v˘hodné dispozici máme
i Samaritánsk˘ Pentateuch, patrnû z polemick˘ch dÛvodÛ v roztﬁí‰tûné podobû
(s. 48n).
Prvním slovem Dekalogu je Hospodinovo JÁ. Subjektem dekalogického korpu je
JHVH – Hospodin, Pán (formule sebezjevení), kter˘ sám sebe vyhla‰uje za Vyvoditele
z domu otrokÛ (formule vysvobození).
V kontextu uÏití tohoto JÁ se BÛh pﬁedstavuje ãlovûku jako „velmi blízk˘“ … bliÏ‰í
neÏ mÛÏe sám sobû b˘t ãlovûk“, je to „BÛh,
kter˘ je v na‰em nitru“ (s. 55n). Toto je formulace velmi odváÏná, na hranici panteismu
nebo subjektivizujícího pietismu. Formule
vysvobození (j-c-’) ukazuje na Hospodina
jako na pÛvodce a pÛsobce vysvobození.
Místo perfekta („kter˘Ï jsem tû vyvedl“) navrhuje Bene‰ pﬁítomn˘ ãas, coÏ je úãinn˘m
zátarasem „historizujícího pojetí“ (s. 59).
Egypt, z nûhoÏ JHVH svÛj lid vyvádí „nelze chápat jako pouhé geografikum“, je to
spí‰e obecné oznaãení stavu (spí‰e neÏ místa); nejde patrnû pﬁedev‰ím o to, Ïe je „zemû
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Ptahová“, spí‰e tu sedí v˘mûr sociálnû-politick˘. Hebrejské oznaãení Micrajim je místo útisku a zniãujícího sevﬁení. Vyvedení vyvûrá v sakrálním izraelském písemnictví uÏ
z Hospodinova slibu Abramovi (Gn 15,7).
Je to nûco, co bylo dávno pﬁítomno pﬁed písemnou fixací a brilantní redukcí obou podob Desatera. Bene‰ pouãen judaistickou
tradicí a zku‰eností konstatuje liturgick˘
kontext: jde v podstatû o zásadní instrukce
ke svátkÛm (s. 75). Slovo o vyvedení chápané jako konkrétní instrukce k aktuálnímu
vycházení z rÛzn˘ch „egyptsk˘ch domÛ“ se
vkresluje i mimo Tóru u IzraelcÛ i neizraelcÛ. Je tu reflexe takov˘ch svûdeck˘ch vÛdãích postav jako byli MojÏí‰ nebo Samuel.
Formulaci jednotliv˘ch pﬁikázání gramaticky slouÏí záporná imperfekta (s. 103): neãiní‰, neklaní‰ se, neslouÏí‰; nejsou tu tedy
podle Bene‰e pﬁedev‰ím nároky nebo poÏadavky: „HospodinÛv vyznavaã je urãit˘ch
aktivit … zcela prost“ (s. 103). Cizí bozi de
facto neexistují, není tedy dÛvod pro vytváﬁení zobrazení. Toto (víc neÏ gramatikální)
pojetí je nejvelkorysej‰í ze v‰ech, s nimiÏ se
mÛÏeme setkat. Je‰tû i Heller rozli‰uje mezi
„nekraì“ a „nepokrade‰“, pﬁiãemÏ „nepokrade‰“ je mu víc neÏ etická instrukce, je to
spí‰e zaslíbení: jde‰ vstﬁíc dobû, kdy uÏ
vskutku krást nebude‰ (jde tedy o skryté eschatologické nasvícení).
Druhé pﬁikázání Dekalogu je namíﬁeno
proti zviditelÀování a tím zesluÏebnûní,
Hospodin je nedefinovateln˘ a nedisponovateln˘. BÛh je Ïárliv˘, chrání Sebe i Své,
ale milosrdenství strmû pﬁevaÏuje nad objektivnû pojatou boÏí spravedlností (teologicko-zvûstná asymetrie). „Nést BoÏí jméno“ neznamená jen Jméno vyslovovat,
n˘brÏ je proná‰et sv˘m Ïivotem nebo i Ïivotem jin˘ch. „Nesení“ ãi „vyná‰ení“ Jména pro svÛj vlastní úãel, to by znamenalo
zlehãování, nebo dokonce proklínání. Zde
mohl Bene‰ je‰tû víc rozvinout magické
zneuÏití Hospodinova jména (‰em) k nadracionálním a mimocitov˘m cílÛm; je to protest proti magické manipulaci mocn˘mi virtuálními mocemi, jeÏ je moÏno uvolnit ze
sféry BoÏí nadvlády. âtvrté pﬁikázání vybízí
k pamatování na ‰abat. Aktivita, byÈ náboÏenská a teologicky pointovaná, mÛÏe b˘t
bez-boÏná; sedmidenní rytmus (práce a od-

poãinku) nemá b˘t poru‰en, jeden den zÛstane mimo pracovní rozmach a elán. Jinak
se ztrácí „rezonance s Bohem“ (s. 125). „Pamatovat“ (z-k-r) znamená respektovat, zpﬁítomnit si, vzít radostnû za své. Jde o respekt
vÛãi tomu, co je q-d-‰ = svaté, jen pro Boha
oddûlené. Bene‰ pﬁipomíná i ekologické dÛsledky tohoto svatého neãinûní: je to solidarita s mimolidsk˘m stvoﬁením, jeÏ má rovnûÏ právo na oddech. âtvrté pﬁikázání se
oz˘vá i mimo Tóru, u nûkter˘ch prorokÛ, ale
i v NZ. Podle Janovského JeÏí‰e není stvoﬁení totoÏné s vysvobozením je‰tû u konce,
proto JeÏí‰Ûv „Otec“ stále pokraãuje ve své
spásné tvorbû (J 5,17). Rodiãe mají u Hospodinova vyznavaãe nesrovnatelnou váhu
(respektovat tíhu [q-b-d] toho, kdo stál pﬁi
mém zrodu a vstupu do svûta). Bene‰ mohl
místo „váÏit si“ ﬁíci „váÏit“ (uváÏit, rozváÏit
etc.). B˘t tûÏk˘ v nûãích oãích znamená autoritu, kterou nelze zviklat okolnostmi, pﬁípadnostmi, osudovostmi apod. Respektovat
nutno ov‰em i ptaãí matku (Dt 22, 6n). Podle NZ v‰ak není autorita rodiãÛ bezmezná,
rodiãe nemohou blokovat cestu za JeÏí‰em
(Mt 10, 36n). ·esté pﬁikázání jasnû stanovuje, Ïe HospodinÛv vyznavaã nezabíjí (lo’tircách). Obsah a rozsah nezabíjení je hodnû
‰irok˘, spadá sem i vraÏda sirotka (Î 94,6).
V blízkosti vyvedence z Micrájim mÛÏe
kdokoli druh˘ bezpeãnû Ïít. Instituãní pomocí jsou útoãi‰tná mûsta (v Nu, Dt i Joz).
Bene‰ tu opût konstatuje ekologick˘ dosah.
Nov˘ zákon problematiku (ne-)zabíjení
zjemÀuje, prohlubuje – inspirace k vraÏdû
vychází ze srdce. JeÏí‰ i Pavel interpretují
onu negativní ãinnost jako neoplácení zlého
zl˘m, dokonce superpozitivnû jako lásku.
Sedmé pﬁikázání se t˘ká sexuálních stykÛ –
HospodinÛv osvobozenec nesmilní (lo’tin’áf). Regule ﬁídící sexuální styky jsou rigorózní. Pro proroky je smilnûní modlosluÏba,
ohavn˘ synkretismus. Podle NZ jde uÏ
i o (pouh˘) úmysl, kter˘ tﬁeba ani nedojde
realizace. Vyznavaãi Hospodinovi nekradou
(lo’ tignov). Nejde tu ov‰em jen o vlastnûní
pﬁedmûtÛ patﬁících jinému, je moÏné krást
ãest, devastovat pﬁírodu atd. Pabûrkování na
poli krádeÏí není, Ráchelina krádeÏ Lábanov˘ch terafÛ je vypravûãem konstatována
s pozitivním porozumûním. Bene‰ mohl je‰tû víc podtrhnout kultickou krádeÏ (zloãin
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AkánÛv – Joz 7,11). Jedná se v‰ak i o krádeÏ
lidí (Josef, obranná loupeÏ ·ekemcÛ, peli‰tejské loupení dvorÛ, loupení kojencÛ, loupení chud˘ch, atd.). MoÏná, jak se domnívám proti Bene‰ovi, jde v nekradení
o eticko-náboÏenskou hráz (ãi protest, nebo
profylaxi) proti únosÛm, zneuÏívání zajatcÛ
a vykoﬁisÈování „proletariátu“. Kdo byl vyveden z Egypta „neodpovídá“ ( lo’-ta’ané),
ve smyslu: neodpovídat kﬁivû; sloveso ‘-nh zahrnuje i v˘znam: problematizovat, po‰kozovat, znehodnocovat. Tedy: mlãet – neodpovídat klamnû, zdrÏet se zrádn˘ch ﬁeãí.
B˘t kﬁiv˘m svûdkem mohlo b˘t spoleãensky atraktivní, av‰ak vysvobozenec mlãí,
aby nehodil stín na spravedlivého. V˘razy
jako ‰eqer nebo ‰av oznaãují podvod, podfuk, podraz, pokus fale‰nou zprávou zniãit
svého blízkého. To je stále „egyptské zajetí“. V závûreãném slovu hospodinovec „nedychtí“ (lo’tachmod), „netouÏí“ ( lo’- tit’avvé, Dt 5,21), vyznavaã je osvobozen od
jakoby pﬁirozené touhy po Ïenû (zde je poprvé v Desateru Ïena jmenována), majetku
druhého, „od biologick˘ch mechanismÛ,
které ﬁídí jeho Ïivot“ (s. 173n). Bene‰ potom
uvádí novozákonní implikace (i komplikace) pohlavního i jiného dychtûní. NZ v‰ak
je‰tû doplÀuje, Ïe jde o nezávislost následovníkÛ JeÏí‰ov˘ch i o svobodu od v‰ech poutajících entit (s. 176).
Skoro závûrem pﬁipomíná Bene‰ „Desateru podobné texty“ (s. 178nn), napﬁ. „deset
stvoﬁitelsk˘ch v˘rokÛ“ (Gn 1-2,4). Pﬁedev‰ím tuto „desítku“ mohl autor v˘raznûji
rozvést, ponûvadÏ se tu nabízí teologická
souvislost, ba souvztaÏnost mezi stvoﬁením
a Desaterem. Zpráva o stvoﬁení, jeÏ je pÛvodnû patrnû protignostickou polemikou
(srov. Beat Zuber, „Bibel und Gnosis oder
ein Vorschlag, den Gaul vom Kopf her auzuzäumen“, Communio viatorum 2/2007,
254-265), je „dekalogem svého druhu“,
i kdyÏ poﬁadí témat je jiné a není úplné. Dekalog (Ex 20; Dt 5) je vysvoboditelskou
zvûstí o stvoﬁení: ãlovûk je (s)tvoﬁen tehdy,
kdyÏ je vyveden z (egyptské) smrti a Ïije
podle zákonÛ nového vûku.
Bene‰ova práce je peãlivá, promy‰lená,
dosti podrobná a ilustraãnû zdaﬁile prokreslená. PﬁedloÏené pojetí, jeÏ není imperativní
ani futurální (eschatologické), n˘brÏ

prezentní, je originální – i kdyÏ se vluzují
urãité pochybnosti a zdá se, Ïe nárokovost
(bude‰, má‰, musí‰ etc.) této izraelské a Ïidovské duchovnû-politické ústavy je moÏné
odsunout.
Na druhou stranu této práci, jakkoli
vynikající, ponûkud schází ‰ir‰í dûjinné zarámování. NeboÈ spojení, ba skloubení náboÏenství a práva nebylo v ‰iroké geograficko-politické (a ideologické) oblasti, v níÏ
se star˘ Izrael i pozdûj‰í Îidovstvo prostíraly, nûãím neznám˘m. Právû naopak, Izraelsk˘ dekalog je zvnûj‰ku vidûno dítûtem
Chammurapiho zákoníku. Také tento zákoník, jenÏ zpracovává (nebo zapracovává)
pﬁedchozí právní celky a úpravy, není chápán jako dílo lidí: babylonsk˘ král pﬁijímá
tuto právní ústavu v pokorné póze od boha
·ama‰e (nebo Marduka?) (Srov. Josef Klíma, Lidé Mezopotámie, Praha: Orbis 1976;
zvl. oddíl IX: Aby siln˘ ne‰kodil slabému, s.
197nn.) Srovnáním s Chammurapiho zákoníkem by více vynikly i rozdíly, napﬁíklad
tﬁídní charakter babylonské koncepce, kter˘
v izraelském sepsání nenajdeme. Bene‰
v‰ak mûl asi (dobré?) dÛvody, proã se do
mezináboÏenského srovnávání nepustil.
K tomu bude mít pﬁíleÏitost pﬁi sepisování
sv˘ch dal‰ích dûl, jeÏ, jak doufám, budou
následovat.
MILAN BALABÁN

