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DIVINO
ÄFFLANTE
SPIRITU,
encyklika, kterou Pius XII. dal mocný
impuls k biblickým studiím, má za sebou už 20 let blahodárného působení. Je to
encyklika vskutku obnovná, neboť dala zelené světlo všem nejmodernějším metodám
historického, literárního, exegetíckého, srovnávacího bádání v Písmu svatém. Bible,
ač už i předtím byla nejstudovanější knihou, se stala rázem předmětem nejmodernejších kritických metod. Bylo až úděsné vidět, jak tento starobylý posvátný text
je najednou nešetrně pitván, rozebírán, rozkládán, neboť maně se vtírala myšlenka: co z něj zbude? Nuže, dnes po dvaceti letech horečného studia lze říci už s
jistotou, že bible obstála. Pravda, mnohé představy bylo nutno změnit. Tak například se ukázalo, že pět knih Mojžíšových má z Mojžíše jen mnohem menší část,
prorok Isaiáš jsou vlastně tři různí autoři atd. Tyto objevy, které snad mohly zpočátku otřást vírou v božský původ Písma, však poskytují mnohem hlubší vhled
do samého procesu vznikání bible a mění též i náš pohled na tuto podivuhodnou
knihu. Byla-li dříve bible - abychom to vyjádřili názorným přirovnáním - chápána spíše jako homogenní meteorit, který náhle, kde se vzalo tu se vzalo, spadl
z nebe už hotový, dnes ji vidíme více jako různorodou horninu, která pod nejrůznějšími tlaky země vyvěrala na povrch a tam se usazovala v mnoha různých a nestejnorodých vrstvách. Tím se jistě nepopírá, ba ani nemůže popírat, že by nebyla
dána Bohem, hledí se na ni však nejdříve jako na lidské dílo, čímž bezpochyby
také je. A bádání poslední doby nás opravňují k závěru, že Čím lépe poznáváme
bibli jako lidské dílo, tím hlouběji nahlížíme do jejího božského původu. Touto
otázkou, jež je vlastně otázkou inspirace, se zabývá Jiň Novotný ve své studii B ů h
mluví k lidem, v níž nás seznamuje s problémy teologické nauky o inspiraci vzniknuvšími v důsledku nejnovějších biblických objevů. Josef Krejčí ve svém Článku L i terární druhy nás přístupným způsobem obeznamuje s jednou z nejdůležitejších
metod dnešní exegese, s metodou literárních druhů. Další tři články nám pak na
konkrétních příkladech ukazují, jak nové metody ovlivňují a prohlubují některé
věroučné náměty. Článek Norberta Lohňnka Z á k o n a milost pojednává o ústřed-
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ním námětu Písma, jež je nakonec otázkou vztahu Starého a Nového
Zákona.
Jeho druhý článek P r v n í kapitoly bible p o intervenci přírodní v e d ý se zabývá
otázkou, zda nynější výklad prvních kapitol bible o stvoření není jen nečestným
ústupkařením přírodním védám a dochází k závěru - po tom co nás uvedl do tajů
tohoto starobylého textu - že v podstatě nejde o taktizování, ale o hlubší pochopení
textu, že dnes » nezastáváme nic, co by se nedalo vyčíst z textu samého «. Francoise Smyth Florentin v článku E x o d a j e h o p r o m ě n y v dějinné paměti Izraele
nám názorné ukazuje na tak ústředním námětu Písma, jakým je Exod židů z
Egypta, podíl déjin na jeho různém a přitom vzájemné se doplňujícím chápání
a dává nám tak mnohem plastičtéjsí pohled na Boží působení v dějinách. A nakonec, jelikož archeologie svými objevy přispěla nemalou mérou k lepšímu pochopení hlavně Sterého Zákona, Josef Krejčí v článku Palestinské v y k o p á v k y nám
objasňuje způsoby archeologického průzkumu Palestiny a obtíže, s nimiž musí
zápasit. Jak pak takový výzkum v praxi vypadá, vysvítá ze Zápisníku starého
archeologa, totiž dlouholetého pracovníka v archeologickém výzkumu,
jezuitskéno
bratra Josefa Šíry.
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JIŘÍ

NOVOTNÝ

B Ů H M L U V Í K LIDEM
(Inspirace Písma svatého.)
Úvod.

Žádná jiná kniha nenašla tolik čtenářů jako křesťanská bible. Žádná jiná
kniha nevzbudila také tolik houževnatého vášnivého zájmu mezi učenci a
badateli jako právě Písmo svaté, ať již ve smyslu positivním nebo negativním.
Počínaje starověkými gnostiky, hloubatelé celého světa a všech křesťanských pokolení hledali, a říkali, že nalézají (ia) v biblických výrocích potvrzení
svých správných nebo mylných názorů. Již alexandrijský židovský filosof a
exegeta Filon (z. 54 po Kr.) vysvětloval pomocí komentářů vybraných míst
Starého zákona různé body učení své platónské filosofie. Egyptští gnostici
prvních křesťanských století našli v Novém zákoně, a zvláště v evangeliu
sv. Jana, jedinečný zdroj, z něhož čerpali nesčetné pojmy, jichž pak použili
při výstavbě svého gigantského theosofického systému, spočívajícího 11a
základech neoplatonské filosofie.
Pomineme-li tu podivuhodnou řadu starověkých a středověkých komentářů Otců církve a scholastických teologů, nemůžeme si nevšimnout
skutečnosti, že od 18. století racionalističtí, idealističtí a jiní filosofové si
dali velkou práci, aby vysvětlili bibli ze svého stanoviska.
Právem se tedy ptáme, proč tento zájem o bibli? Jistě proto, že bible
měla všestranný vliv na pracné budování našeho křesťanského světa a jeho
kultury, jak duchovní, tak i hmotné.
Tento vliv se neomezoval jen na čtenáře bible. Právě ve starověku a ve středověku jen malá část obyvatelstva uměla číst. Později pak bylo dokonce
zakázáno číst bibli v lidových překladech. To proto, aby si ji různí nepovolaní lidé a blouzniví horlitelé nevysvětlovali po svém a neuváděli tak v
omyl své prostředí. Církev vždycky zdůrazňovala, že bible, která byla napsána v církvi a pro církev, má být čtena a vykládána v smyslu, jakým j i čte
a vykládá církev.
Zopakujme tedy svou otázku, proč tento zájem o bibli, proč tento
vliv bible?
Důvod je zřejmý. Bible není kniha jako každá jiná. O bibli se říká,
že je to Písmo svaté, že je to kniha Boží, že Bůh prostřednictvím bible chce
mluvit k lidstvu a že prostřednictvím bible k lidstvu skutečně mluví!
(ia) Hic liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque, Invenit et par iter dogmata quisque sua, praví staré otřelé
scholastické pořekadlo.
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Bible byla tedy od samého počátku považována za slovo Boží. Uveďme
několik příkladů, které o tom svědčí.
Písmo svaté jako Slovo

Boží.

Kristus Pán nikdy nic nenapsal (na rozdíl na př. od Mohameda) a také
nepožadoval od svých apoštolů, aby co napsali. Zato j e výslovně poslal
kázat živým slovem a šířit jeho učení po celém světě.
Avšak apoštolé a první křesťanští učitelé, věrni tomuto poslání, se nemohli zdržet, aby svému mluvenému slovu nedali také písemný výraz,
a ať již příležitost byla rozmanitá, jako povzbuzení a poučení vlastních oveček ve vzdálených křesťanských obcích - v případě epištol sv. Pavla, anebo
zápis apoštolského učení - v případě sv. Marka, který ve svém evangeliu
shrnul kázání Petrovo, apoštolské učení nám došlo v písemném záznamu
a v tomto Písmě spatřujeme nejvzácnější poklad apoštolské tradice.
Církev přijala zapsané slovo Páně s velkou úctou a dávala j e číst při
bohoslužbách. Tak veliká byla tato pocta, že mnohdy nepovolaní lidé se
pokusili napsat díla podobná, jež by se také v církevních shromážděních
četla. Kromě knih Nového zákona vznikly tudíž i apokryfy (i), řekli bychom padělky či plagiáty Písma svatého. Literární badatelé jich vypočítávají celou řadu, ať již z nich našli ve starých rukopisech kratší nebo delší
úryvky, anebo v některých případech jen pouhé názvy. Tato spisovatelská
Činnost nebyla tak omezená, jak by se zdálo, protože jen u apokryfů evangelií se uvádí na čtyřicet titulů (2), z nichž poslední pocházejí někde z 12.
století.
Jak to, že ne všechna tato díla vešla v součást biblického kánonu, seznamu posvátných knih? Vždyť v Písmě samém se nijak neurčuje, které
jsou jeho části, a jednotlivé knihy, jako evangelia nebo apoštolské listy
vznikly za stejných vnějších podmínek a zdánlivě odpovídají stejným životním potřebám církve jako i apokryfy.
Zajímavé vyprávění apokryfů bylo do takové míry oblíbeno mezi lidem,
že na př. biskup Serapion Antiošský (190-211) musel dlouho trpět čtení
apokryfního evangelia sv. Petra při bohoslužbách, spolu s evangelii kanonickými ( G R A N T , Formation of the N.
T.,str.no).
(1) I když se zdá, že kanonický N o v ý zákon a novozákonní apokryfy vznikly z téže duchovní potřeby
poučit nás o životě a učení Páně jeho apoštolů a jeho příbuzných, zvláště Panny Marie, můžeme
mezi nimi vystihnout velký rozdíl. Písmo svaté j e výrazem víry, jak jednotlivých autorů, tak i soudobé církve, kdežto apokryfy hledí na sebe obrátit pozornost tím, že vyprávějí věci zázračné, podivuhodné a mnohdy neuvěřitelné. Zato jejich duchovní obsah j e nepoměrně chudší než obsah bible
a ze stanoviska zjevení Božího neobsahují žádnou novou pravdu, jež b y se nedala najít již v bibli.
Naopak ve většině případů byly apokryfy heretikům výtaným prostředkem k šíření jejich učení.
(2) J a k o nejznámější z nich můžeme uvést ev. podle Hebreů, podle Egypťanů, ev. Petrovo, Tomášovo
(velmi studovaný a často citovaný gnostický spis), protoevangelium Jakubovo a jiné.
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Nesmíme ani zapomínat, ze Apokalypse, či Zjevem sv. Jana, byla přijata
do seznamu kanonických knih velmi pozdě a s váháním, a to zvláště na
Východě, jak o tom svědčí liturgický zvyk byzantské církve, kde se ú r y v k y
z Apokalypse dodnes při bohoslužbách vůbec nečtou.
V druhém křesťanském století se však stává již jasným, že církev ze všech
knih, jež jednají o učení a životě Páně, Panny Marie a apoštolů, vybrala ta
čtyři evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) a ostatní knihy Nového zákona,
které dnes známe; ne víc a ne méně. Jeho první úřední seznam, kánon (3),
vsak sestavila až ve čtvrtém století, a ten má ještě místní význam (Laodicea,
Řím).
V každém případě se nejedná o autorativní rozhodnutí, uložené shora,
nýbrž jen o uveřejnění seznamu těch knih, které zatím byly přijaty za posvátné » voce populi«, Byl to určitého rázu lidový soud, provedený pod vlivem jakéhosi šestého smyslu víry, který pod vedením Ducha svatého poučil
věřící, které knihy obsahují skutečné Slovo Boží.
Třeba poznamenat, že tento v ý b ě r kanonických knih j c projeveni nadpřirozeného
zjevení Božího, neboť sc jedná o úsudek o správném předání nadpřirozeného učení, j e h o ž
pravdivost si nemůžeme nijak ověřit vc s v í t í , který nás obkloupjc, a že tudíž D u c h svatý
jediný mohl o toni věřící poučit. Nezapomínejme, že očití svčdkové kázání Krista Pána
byli vc druhém století j i ž dávno mrtvi.

S v ě d e c t v í o tom, že církev a věřící přijímají Písmo za Slovo Boží,
nechybějí od samých nejstarších dob, 11a Východě hlavně ve spisech svatých Otců a na Západě dokonce v úředních dokladech církve.
Již papež Kllement 11a začátku druhého století říká: »Pilně nahlížejte
do Písem, jež (vám jsou dána) od Ducha svatého« (Dopis 45,2).
A ke konci téhož druhého století sv. Irenej píše výslovně: » Písma jsou
dokonalá, neboť byla vyslovena Slovem Božím a Duchem svatým « (Proií
heresím 2,28,2).
Svatý Basil (z. 379) představuje Písmo jako slova Ducha svatého: » k d o
předkládá jiné učení a odmítá slova Ducha (svatého), přikládá svému učení
víc důležitosti než vyučování evangelia (Dopis 261,3; M G 32,927 C).
Začátkem pátého století Paladius, životopisec sv. Jana Zlatoústého,
chválí kazatelskou a vykladatelskou činnost tohoto světce a říká, že sv. Jan
» rozvíjel veškeré své řečnické umění ve službách Božských Slov « (Životopis
5; M G 47,18).
(3) Kánon j c seznam biblických knih. Kánon b y l uveřejnčn po prvé Laodiccjským snžmem r. 3Ó0,
ale závažně vyhlášen, na všeobecném sněmu trídcntskdm. E. 1546 (Scssio I V , Dcnz. 1502-3). C í r k e v
nikdy necítila potřebu prohlásit, že existuje nžjakč Písmo svatí, a teprve polemika s protestanty si
vyžádala aspoň přesnějšího určení, které knihy tvoří součást tohoto Písma.
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V šestém století autor jedné exegetické katény (4), známý pod jménem Prokopa z Gázy (z. kolem 538), v úvodu ke katéně první knihy Mojžíšovy praví o Písmě svatém: » Slova Boha, u kterého není ani lži ani nic {5)
nerozumného (MG 87,24A).
Na Západě se podobné výroky najdou i v oficiálních dokladech církve.
Stačí nahlédnout do rozhodnutí koncilů.
V Řízné se jednalo o naší otázce na jednom sněmu ve čtvrtém století.
Skoro nás překvapí zmínka o Písmě v dekretech tohoto sněmu z doby papeže Damase, r. 3 82, známých pod jménem dekretů Gelasiánských, jež uvádí kánon biblických knih těmito slovy; » Teď je třeba jednat o božských
písmech « (Denz. 179) (6).
O více než tisíc let později všeobecný sněm florentský (1442) a po něm
i tridentský (1546) se vyslovují ještě jasněji, když prohlašují, že jak Starý
tak i Nový zákon mají téhož (7) Boha autorem (Denz. 1334 a 1504).
Takových citátů by se dala uvést ještě celá řada, ale i tyto nám stačí,
abychom pochopili, že Písmo' bylo od samého starověku považováno za
Slovo Boží a že má autorem nejen lidi, ale i Boha.
Církev pak dosvědčovala tuto pravdu nejen slovy, nýbrž i skutky.
Nesčetná křesťanská pokolení čerpala hojnou duchovní stravu z tohoto
slova Božího, učitelský úřad církve pak se 011 mohl opírat pří vydávání
závazných dokladů, kde citace z Písma mají prvořadou důležitost.
Stačí postupně prosledovat hlavní duchovní literaturu všech epoch církve od ncjstarších dob, přes tradiční traktáty, kterými se budovala asketická
snaha našich otců, až po moderní pokusy přizpůsobit všeobecný duchovní
ideál požadavkům světa s jeho rozvojem techniky a soustředění v městském
prostředí se všemi těmi početnými změnami, jež jej charakterisují, abychom
se přesvědčili, že Písmo tam zaujímá privilegované místo. Nejedná se jen o
biblické citáty, které si mnolidy askctictí autoři vysvětlují tak trochu po
(.(.) Katčina {lat. catena, fetčz) obsahuje ncjzajímavČjší úryvky patrístickýcli citátů výkladu Písma. J e
obyčejní rozdílena podle knih, hlav a veršů. U každého odstavce uvádí i jméno patristického autora,
íi kdo zí\st:ilo neznámo, přidává »anonym«. Ncjznimíjšl jsou katény Ekumcnia {6. stol.) a Theofylakta Ochridského ( 1 1 , stol.). Katcnami se východní miiiíi snažili zachránit do menších sbírek
ncjccnnijüf výplod patristické literatury, které hrozilo zničeni při nepřátelských vpádech z asijského
Východu.
(j) lX.cck:í filosofie, a po ni i pntristika, ráda rozlišuje med rozumnými Pogikoi) a nerozumnými (alogoi)
bytostmi, aby tím zdůraznila výhradní postavení človčka v živočišné říši. Ovšem v lidské přirozenosti existuji jeXtä zbytky nerozumných prvků, které vedou k omylu a hříchu, kdežto u Boha se
nedií najít nic jiného než existence rozumná, a proto také veskrze pravdivá a svatá,
(tí) Dcnz. — H, DUNZINCBU, Enchiridion symbobmm deßnitiaiium et dccliinttiotium de rebus ßdei et worum,
sbírka úředních rozhodnutí Svaté Stolice a vícobecných sněmů církevních ve včeech viry a mravů,
uvcEcjňovMiá od r, rSj4 a jež sc dodnes dočkala více než třiceti vydání.
(7) Toto prohlášeni, tak jak zní, j c namířeno proti Marcionovi, dualistickému heretikovi druhého století, který část Nového zákona (ev, sv. Lukáše a cpíšt, sv. Pavla) připisoval Bohu dobrému a Starý'
zákon s ostatními knihami Nového (ev. sv. Matouíc a Jana), ovlivněnými Starýin zákonem, bohu
zlému.
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svém, nýbrž často i o podrobný rozbor té či jiné perikopy s pokynem, a
to zvláště v naší době, abychom se vrátili k biblické zbožnosti.
Z druhé strany těžko najít vážné rozhodnutí církve, zvláště ve věcech
víry, které by se neodvolávalo na nějaké místo v Písnic. Čím modernější
doklad, tím více citátů najdeme. Rozhodnutí posledního, druhého vatikánského sněmu se jimi jen hemží, kdežto v dokladech prvního všeobecného sněmu, nicejského (r. 321), j e sotva najdeme. Ostatně v soudobých
papežských encyklikách se dá konstatovat podobný zjev.
M i m o c h o d e m řečeno, tento stálý a v y t r v a l ý odkaz úředních dokladu církevních m
příslušná místa bible otevírá známou otázku, zda existuje ústní podání nezávislé na Písmu.
Protestante to popírají a neuznávají žádnou pravdu, žádné rozhodnutí, žádné podání,
které není. výslovné obsaženo v Písmž. Ncjvčtší slabostí jejich stanoviska j e ovSeni fakt, Že
bible sama seznam biblických knih neudává a udávat nemůže, protože by tak svědčila sama
sobe a vznikl b y » drat!us vitiosus
ty knihy jsou S l o v e m B o ž í m , jejichž j m é n o j e uvedeno
v bibli, Slově Božím. Moderní protestanté to rozumně přiznávají a připouštějí, že určité
podání, od bible nezávislé, existovat muselo.
Z druhé strany učitelský úřad katolické církve, i k d y ž hájí zásadu ústního podání, nepředkládá k věření žádnou n o v o u nauku, aniž se přitom aspoň nějak opírá o učení Písma.
T a k tomu jest především při posledních definicích papežského primátu (Mt id, 16-1Ö J n 2 1 ,
1 5 - 1 7 : Denz. 3053) a nanebevzetí Panny Marie {Gen 3, 1 5 : Deuz. 3901.)

Písmo svaté jako slovo lidské.

Tato tvrzení by nám nedělala žádných těžkostí, kdyby Bůh sc osobně
projevoval v našem viditelném světě, kdyby Bůh byl spisovatel jako každý
jiný, kdybychom mohli jasně rozpoznat »jeho osobní styl«.
Bůh však nemá úst, aby mluvil, aby psal. Proto mluvil » ústy proroků
a apoštolů« (krédo maronitské liturgie) a ti pak napsali i biblické knihy
a každý z nich musí být považován za jejich skutečného, i když mnohdy
ne úplně plnoprávného, jak později ještě uvidíme, autora, podobným způsobem jako Durych je autorem svého Bloudění nebo Palacký svých Dějin,
s tím jediným rozdílem, že v případě bible, to co nám říká ten nebo druhý
posvátný autor, Jan, Pavel, Marek, Jeremiáš, Oseáš nebo Sirachovec, j e zároveň slovem Božím, a kdyby nám tito spisovatelé nemluvili, nemluvil
by nám ani Bůh sám.
S e m spadá otázka, za j a k ý c h podmínek m o h l B ů h v e skutečnosti lidem mluvil-,, za
j a k ý c h okolností m o h l dát lidstvu své zjevení a j a k toto zjevení mohlo b ý t přija to a pochopeno,
j i n ý m i s l o v y , j a k m o h l i lidé rozlišovat slovo pravého proroka o d v ý p o v ě d í prorokň falešných, kterých ani v e Starém zákoně (Jer 5, 3 1 ) ani v N o v é m (Mt 7, 1 5 ) nechyběla celá řada.
Proto musel B ů h k r o m ě učení dát také zvláštní znamení, nějaký zázrak nebo proroctví,,
aby lidé j e h o v ý p o v ě d i uvěřili. T o t o znamení musel dát nejprve p r o r o k o v i samému, aby se
o n přesvědčil o autenticitě svého poslání a posléze j e h o prostřednictvím i ostatním lidem,
aby i oni nahlédli, že p r o r o k skutečně m l u v í j m é n e m B o ž í m . V případě přiznání posvátných
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knih souhlas, » consensus« církve, který j e nepochybně nadpřirozeného původu, jak jsme již
poznamenali, j e pro nás takovým znamením,
Z druhé strany člověku, který měl uvěřit, musel Bůh dát milost, aby byl schopen si
uvědomit, že právě B ů h mu ústy proroků mluví. Farizeové slyšeli učení Pane, viděli jeho
zázraky a neuvěřili, protože j i m na rozdíl od apoštolů chyběla Boží milost, které se ve svém
zatvrzelém srdcí houževnatě bránili.

Ostatně u takového sv. Pavla, u proroka Jeremiáše a jiných známe i
jejich osobní osudy, někdy dosti pohnuté. Přidejme ještě, že ze srovnání
mezi spisy Nového zákona vysvítá, že ne evangelia, jak by se zdálo z typografického uspořádání našich tištěných Nových zákonů, nýbrž některé epištoly sv. Pavla byly napsány v první řadě. Tak epištoly k Soluňanům pocházejí z r. 50 nebo 52, kdežto synoptická (8) evangelia asi z r. 70, doby
zničení Jerusaléma. V Apokalypse se odráží údobí pronásledování Domitiánova (81-66) kc konci prvního století a Janovo evangelium je ještě starší,
i když ne o mnoho, protože známe úryvek jeho egyptského opisu přibližně z r. 125 (papyrus 52, John Rylands Library, Manchester).
Už tato chronologie lidských biblických knih nás nutí k tomu, abychom brali jejich tvořivou Činnost vážně. A podobný rozklad by se dal udělat i o knihách Starého zákona.
Ä co říci, když při čtení biblických knih zjistíme, že každý z těchto
spisovatelů má sváj osobitý sloh, způsob podání a dokonce i svérázné pojetí
bohoslovných pravd? Nemůže být pochyby o tom, že biblické knihy na
sobě nesou pečeť' lidského genia, lidské práce a lidských nedokonalostí svých
autorů.
O této tvůrčí snaze se mluví ve dvou úryvcích bible, jež stojí za to,
abychom je citovali doslovně.
Svatý Lukáš připomíná v úvodu ke svému evangeliu, jak ho k jeho
prácí povzbudila tvorba jiných lidí a kolik starostí mu dalo sbírání materiálu.
» Poněvadž již mnozí se pokusili urovnat vylíčení těch událostí,
které se mezi námi staly, jak nám je podali ti, kteří byli od počátku
očitými svědky a přisluliovateli slova, proto jsem se rozhodl i já,
když jsem důkladné vyzvěděl všechny události od jejich prvních počátků, po pořádku ti o nich napsati, velniožný Teofile, abys poznal
pravdu toho učení, v němž jsi byl vyučen« (Lk i, 1-4).
Na první pohled zjistíme, že Lukáš mluví o svém osobním úsilí, podobném prácí každého jiného spisovatele a ani slovem se nezmiňuje o ně(8) SynoptickA evangelia jsou tn, jež sc dají číst paralelně, protože si jsou velmi podobná uspořádáním
látky. Jedni sc o Matouíc, Marka a Lukáše. Evangelium Janovo jednotlivé prvky této synoptické
tradice dobře zná, ale využívá jich mnohem svobodníji, takže se nedá tak snadno srovnat s druhými.
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jakém nadpřirozeném vlivu při sepsání svého evangelia. Jediné, co přiznává,
je, že se zapojuje do církevní tradice » očitých svědků a přisluhovatelů slova «
a chce, aby jeho dílo mělo podobný veřejný ráz, neboť křesťanským učitelům
se nikdy nejednalo o nějaké učení {na rozdíl od řeckých mystérií a pozdějších gnostických spekulativních mudrování). Větší nebo menší pochopení
křesťanské nauky závisí vždy na větší nebo menší pomoci Ducha svatého,
který dává učedníkům chápat skutky a slova Páně (srv. Mt 13, 1 1 s j n 14 26).
Druhé takové svědectví najdeme ve Starém zákoně, v prologu knihy
Ježíše, syna Sirachova. Sirachovec jedná nejen o své snaze vlastní, nýbrž
i o snaze svého děda.
» Můj děd Ješua, když se byl mnoho věnoval četbě zákona, proroků
a jiných otcovských knih a měl z nich nemalý užitek, dospěl k
tomu, aby i sám napsal něco k moudrému poučení těch, kdo by
chtěli poslouchat« (Sir, Prol. 7-12, L X X ed. Rahlfs).
»Já sám jsem našel v Egyptě v zapomenutí tyto knihy, jež obsahují nemalou nauku, ne tak hodnou pohrdání. A tak jsem považoval za dobré a za nutné, abych se sám vzal za dílo a během mnoha
bdění přeložil tuto knihu pro ty. kdo by si jí chtěli všimnout a
chtěli se naučit, jaký by měli vést mravní život, aby mohli žít
podle zákona Božího« (ibid. 27-36).
V této citaci nacházíme tytéž prvky jako u Lukáše. Autor a jeho vnuk
mají na mysli užitek budoucích čtenářů a proto se pouštějí do práce. Zase
žádná připomínka nějakého nadpřirozeného vlivu při vzniku knihy.
Musíme ovsem přiznat, že Sirachovec ani v prostředí křesťanském ani v prostředí židovském nebyl považován za rovnoprávnou knihu Písma, j e ž by přinášela nijaké /jevení Boží,
nýbrž spise za povzbudivou duchovní literaturu, která má sloužit pomůckou k dobrému
Životu. V oficiálním kánonu se však nachází od samých dob papeže Damasa (r. 382).

Početné výsledky exegetického bádání za posledního sta let nás ještě
jen utvrzují v našem přesvědčení o lidském vzniku biblických knih.
Můžeme pominout otázku epištol sv. Pavla, jenž si někdy dával psát
epištoly písařem - » zdraví vás Tertius, jenž tu epišolu napsal« (Ř ió, 22)
nebo otázku epištoly k židům, jejíž sloh se lisí od slohu Pavlova, i když vliv
jeho bohosloveckých názorů na tuto epištolu je nesporný, nebo i otázku
pastorálních epištol (1-2 Tim, Tit) s podobnými problémy, anebo i Apokalypse, kde se dá sledovat dobový vliv jak pronásledování Neronova (54
-68), tak i pronásledování Domitiánova (81-6Ó). Nemusíme mluvit ani o
evangeliu sv. Jana, kde dnes i katoličtí autoři (Raymond E. Brown v Anchor
Bible r. 1966) vypočítávají aspoň čtyři postupné redakce, tři autora samého
a čtvrtou, poslední, jeho učedníků.
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Všimneme si spíše synoptických evangelií. Už jsme viděli, jakým způsobem Lukáš sbíral různé prameny pro své evangelium. Pravda, že Marek
zapisuje prostě kázání sv. Petra a proto také jeho evangelium dělá dojem
nejjednolitejšL Zato u Matouše osobnost autora ustupuje daleko do pozadí
a na povrch proniká tradice církve, ve které pracoval, s jejími tendencemi
vyrovnat se s okolním židovským prostředím v různých polemikách, zdůraznit universalismus církve, její osobitou strukturu, jež jí odděluje jak od
synagogy tak i od pohanských náboženských společenství, její úctu k apoštolům jejich víry, a s mnohými druhými prvky. Tím není řečeno, že vše,
co v evangeliu nalézáme, by nebylo skutečným učením Páně. Chceme jen
řící, že poslední redakce evangelia, jak nám to ukazuje podrobný rozbor,
byla připravena dlouholetou lidskou snahou, a že ústní tradice několika
pokolení misionářů na něm zanechala svou pečeť.
Ve Starém zákoně můžeme nechat stranou žalmy, v nichž se zrcadlí
mnohostranný výraz staré židovské zbožnosti a jež jsou připisovány různým autorům, z nichž David (12-11. st. př. Kr.) je prvním (na př. ž. 50,
Miserere), ale ne jediným, protože tam najdeme díla mnohem mladší, na
př. z doby návratu z babylonského zajetí (537 př. Kr.), tedy o celých pět
set let pozdější (ž. 137). Něco podobného platí i o proroctví Isaiášově, kde
se dají předpokládat dva nebo i tři autoři, protože, zatímco první část odráží
událostí předexilové, další kapitoly zrcadlí zřejmě dobu po exilu babylonském.
Nejvíce nás může zaujmout práce na sestavení Pentateuchu.phi knih
Mojžíšových.
Na základě rozboru původního hebrejského textu exegeté přišli k názoru, že nejstarší materiál Pentciteuchii (Tory) schromáždili aspoň čtyři nezávislí autoři. Jednoho nazývají Jahvistou, druhého Elohistou (podle jména
Božího, kterému dávají každý přednost,bud Jahve nebo Elohim), třetího
Kněžským redaktorem (viz Deuteronomium, pátou knihu Mojžíšovu), čtvrtého Zákonníkcm (hlavně v Levitiku, třetí knize Mojžíšově). První dva by
odpovídali době rozděleného království (6.-7. st. př. Kr.), Jahvista tradicím
jižního, judského králoství s Jerusalémeni jako hlavním městem, Elohista
tradicím království severního, izraelského, se střediskem v Samarii a svatyní
v Šilo. Druzí dva době návratu z exilu (6. st.), kdy kneží měli rozhodující
autoritu pro obrození nově rodícího se státu a právní odborníci, rabíni či
zákonici kladli jeho ústavodárný základ. V důsledku těchto náhledů si
pochopitelně musíme klást otázku, zda Mojžíš samojediný byl autorem Tory,
jak to předpokládala stará tradice. Tím však není dotčena božská inspirace
tČchto knih. Bůh mohl stejně dobře inspirovat Mojžíše jako i Jahvistu, Elohistu anebo kohokoliv jiného. Mluvíme-li stále ještě o Mojžíšových knihách,
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chceme tím říci spíš, že ty knihy jsou sestaveny v duchu Mojžíšova zákonodárství., než že byly naspány Mojžíšem samým.
Ostatně, zatím co starší církevní doklady mluví o tom, že Písmo j e Slovem Božím, moderní encykliky nabádají katolické exegcty, vykladatele
Písma k tomu, aby si osvojili nejen bohoslovecká kriteria, jimiž by vysvětlovali smysl biblických tvrzení, nýbrž aby studovali všecko to, co jim pomůže vniknout do psychologie lidského autora. Mají znát původní biblické
jazyky, používat vyšší kritiky, znalosti přírodních věd (Eue. Proťidmtissinms
Lva XIII,r. 1863, Deuz. 3282-7), dějepisu, archeologie, filologie, znalosti
literárních forem antického písemnictví (Enc. Divino qfflank' Spiritu Pia XII,
r. 1943, Denz. 3S2Ó-9), aby mohli určit literární smysl biblických tvrzení,
jenž je jejich smyslem vlastním.
Také konstituce » Dei Verhuni« druhého vatikánského sněmu (r. 1962;
č. 12) klade velký důraz na tuto znalost soudobých literárních forem, abychom přišli k jasnému poznání toho, co chtěl posvátný autor vc skutečnosti
říci, neboť vlastní smysl tvrzení lidského autora jc také tím učením, které
Bůh chtěl sdělit lidem.
Vidíme tedy,že otázka božského původu knih Písma svatého se jeví
mnohem složitější, než by se na první pohled mohlo zdát.
Písmo se nedá srovnávat s Koránem, o kterém Mohamed tvrdí, že mu byl. diktován
přímo Alahem prostřednictvím anděla. Z toho musul manská tradice dčlá mnohé důležité
v ý v o d y , které z islámu tvoří »náboženství knihy« a z nuisulmanü »lid k n i h y « (Kován z,
109). P r o musulmany K o r á n j c věcný a nestvořený a arabStina j a z y k , kterým mluvil Bůh
a proto pro bohoslužebné účely se nesmí číst jinak než arabsky. T o t o víech:u> se o Pfsmř
říci nedá, už proto, že bylo napsáno v jazycích třech, řeckém, hebrejském a aramejském.
Přes to přcscvSecko však Písmo i v naší dobž musí být přijímáno j a k o skutečné Slovo Boží.

T í m je dána zásadní forma celého našeho problému. Jsou-li lidé plnoprávnými autory biblických knih, jakým způsobem se tu mohl projevovat
nějaký rozhodující vliv Boží do té míry, aby slovo toho nebo druhého posvátného autora mohlo být nazýváno Slovem Božím a Bůh jeho autorem?
Bohoslovecká věda se během svých dějin zajímala touto otázkou z různých stanovisek a ještě i dnes ji považuje za jednu ze svých, nejdůležitějších
starostí. Sledujme ji proto v tomto jejím snažení, aspoň v hlavních rysech.
Boží vliv při sepsání bible.

Chceme-li postupovat metodicky, otevřeme především Písmo a budeme
hledat, nemluví-li ono samo o takovém vlivu Božím.
K e svému údivu dosti podrobný popis takového zásahu Božího najdeme jen ve Starém zákoně, kdežto Nový bude mnohem střízlivější. Ovšem ve Starém zákoně se jedná spíše o nadpřirozený popud k proroctví
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ústnímu než o inspirací prorockých, knih. V tomto smyslu Franzelin (9) a
Bea (10) správně vycítili, že při teologickém studiu biblické inspirace se
musí začínat scholastickými traktáty o starozákonním proroctví.
Tak podle Tomáše Akvinského (Summa Theologien 2-2,171-174)
proroctví je mimořádný intelektuální dar, který prorok dostává
dočasně, i když mu zůstává jakási schopnost znovu jej později
přijímat. Předmětem tohoto poznání mohou být fakta, jež i druzí
lidé mohou poznat, ale Í, a to především, nadpřirozené pravdy
a vidění do budoucna. Tento prorocký dar je účastí na božském
světle nebo jakýmsi božským instinktem. Není ovsem přirozený,
nýbrž pochází od Ducha svatého. Někdy vsak kromě tohoto světla
dostává prorok od Ducha svatého i nové pojmy, jež obohacují
poklad naší víry. Toto světlo však nezbavuje proroka vlády nad
jeho schopnostmi, jak tomu bývalo u delfských věštců nebo kumánských sibyl (11).
Uveďme několik svědectví proroků samých. Tak Ezechiel výslovně praví,
a to ne jedenkrát:
»Ruka Páně nade mnou« ( 1 , 3 3,22 37, 1 4 0 , 1 ) ;
Padla na mne ruka Hospodina Jahve «(8, i).
A Isaiáš třikrát konci svá proroctví:
» Ústa Jahve promluvila« (1, 20 40, 5 58, 14).
Kromě toho Jeremiášovi Bůh říká otevřeně:
»Ty budeš jako moje ústa« (Jer. 15,19).
Bůh vyznamenává proroka neobyčejnou výsadou, ale tato výsada je
proň pramenem těžkého utrpení, poněvadž prorok musí slovo Páně asimilovat skoro proti své vůli a musí je vyhlašovat jako své slovo vlastní.
»Tys mne svedl, Hospodine, a já jsem se dal svést.
Byl jsi silnější než já a proto ses mne zmocnil,
(Y) J. B. FHANZULIN, Tritdňtus de dlvina Traditione et Scriptura, Romac, 3. cd., 1882.
(10) A. DUA, De Inspirativně ct iucrrmtia Sacrac Scripturac: Notae histcrícae et dogmaticae. R o t m c , 1947.
( 1 1 ) Mantické vřítcctvf bylo známo vc starovéku a mílo středisko v řeckých Delfách, kde bylo provozováno ke cti bolu Apolona a později Dionysia (Bakcha), a kde vístkynč se nazývala pythie. V E r y thrácli, v Marpesu a v Kůrních jí říkali si byla. Michclangclo na stropĚ sixtinské kaple k nim pří—
dává ještí sibylu lybickou a perskou.
Po rituální li zni viSStkyní sedila na trojnožce buď nad ohništím, 2 něhož vystupoval kouř,
nebo nad propastí, odkud vycházely omamná páry a. tak sc dostávala do transu, do » extase«, při
které pHsluSný bůh se zmocňoval jejich schopností, takže ona ztrácela nad sebou vládu a nebyla si
vSdoim toho, co říká. Kncžl boha j í pak jménem prosebtiíků zadávali otázky, na které ona odpovídala nesrozumitelnými skřeky, takže bylo zase úkolem tčch knčžJ, aby je lidem vysvětlili. Vergilius
vc své Actieidč (6, .15-54) popisuje takovou scénu v Kumách. Manticke věštectví upadlo vlivem
filosofického osvícenství řeckého a úplné zaniklo v dobč křesťanské.
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já jsem se stal na posměch, každý se mi posmívá.
Pokaždé, když mám mluvit, musím křičet a hlásat: » Ukrutenství
a zhouba «.
Slovo Páně je pro mne potupou a posměchem každý den.
Říkal jsem si: » Nebudu již mluvit v jeho jménu«.
Ale v mém srdci j e to jako sžírající oheň, uzavřený v mých kostech.
Nemohu ho vydržet, nemohu ho snést. « (Jer. 21, 7-9).
V Novém zákoně, kde proroctví nemá již takového významu jako
dříve, protože veškeré zjevení nám bylo dáno v osobě Krista samého, nenajdeme takové hluboké psychologické projevy a analyse jako dříve, ale
zato se tam bude jednat o inspiraci knih samých, i když ve smyslu dosti
všeobecném. Takové výroky musíme hledat v jedněch z posledních knih
Nového zákona, pastorálních epištolách (2 Tim) a v druhé epištole sv. Petra.
Tak v druhé epištole k Timoteovi čteme:
» O d dětství znás Písma svata. Ta tě mohou poučici ke spáse
skrze víru v Kristu Ježíši. Každé Písmo Bohem vdechnuté j c užitečné k poučení, ke kázání, napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby člověk Boží byl dokonalý a způsobilý ke každému dobrému skutku« (2 Tini 3, 15-16).
Slovy » Bohem vdechnuté« se překládá řecký výraz theopncnsíos, kterýžto má dvojí možný význam, pasivní » vdechnutý Bohem «, aktivní » dýchající Bohem«. Který význam měl na mysli autor? Zdá se, že, jak tomu
bývá často v biblických výrazech, nechtěl vyloučit ani jeden ani druhý význam. Autor mluví zřejmě o Písmě Starého zákona a považuje j c za dílo
Boží, tak prosáknuté Duchem Božím, že ho sděluje při každém čtení.
Druhá epištola sv. Petra se vyjadřuje v témž smyslu:
» Žádné proroctví Písma nespočívá na vlastním výkladě. Neboť
nikdy nebylo dáno proroctví z vůle člověka, nýbrž Duchem svatým
nadchnuti mluvili svatí lidé Boží « (2P 1, 20-21).
V tomto případě nemůže být pochyby. Jedná se tu o inspiraci pasivní, o
vliv Ducha svatého při sepsání posvátných knih.
Táž epištola se malou poznámkou dotýká i Nového zákona:
». . .náš milovaný bratr Pavel psal podle své moudrosti ve
svých listech (pravdy týkající se spásy). Některé věci jsou v nich
těžko srozumitelné; ty lidé nevzdělaní a neutvrzaní (ve víře) překrucují, tak jako i ostatní Písma, k své vlastní záhubě « (2P 3,

15-16).

To znamená, že ke konci prvního století, v době, kdy pravděpodobně
vznikla druhá epištola sv. Petra, Pavlovy epištoly, kromě jiných knih Nového
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zákona, byly jíž považovány za Písmo a proto se na ně vztahuje i Božský
původ, o němž mluví druhá dvě místa Nového zákona.
Ze všeho, co jsme řekli, vysvítá, že již podle mínění biblických knih
Písmo bylo napsáno pod vlivem Božím, pod vlivem Ducha svatého, i když
lidský autor si zachovává úplnou autonomií a obyčejnou vládu nad svými
tvůrčími schopnostmi,
Na první pohled je jasné, že tyto údaje bible neuspokojují zkoumavý
lidský rozum, který chce vniknout do smyslu pravd víry a dá se proto čekat, že další křesťanská pokolení nepřestanou nad touto otázkou stále víc
a více hloubat. Uveďme krátký přehled této bohoslovecké práce.
Dějinný přehled.

Čtyři, pět pojmů mělo během dějin vysvětlit, proč Písmo může být
považováno za Slovo Boží. Všemi se chtělo zdůraznit, jaký výlučný vliv
měl Bůh na vznik Písma. Tak Otcové a teologové mluví postupně o extasi
lidského autora, označují ho jako nástroj Boží, pokládají Boha za autora
Písma, zdůrazňují, že při sepsání Písma Bůh byl příčinou hlavní a člověk
příčinou podřadnou (instrumentální), dojdou až k tomu, že říkají* že Bůh
nebo Duch svatý diktovali Písmo. Toto všechno byli ovsem jen výrazy
obrazné, jež se musí brát » cum grano salts «. Při tom však jeden z těchto výrazů může být šťastnější než jiný.
Tak řekněme přímo, že první pokus o pochopení biblické inspirace
ztroskotal. Tertulián (z, 22o), pod vlivem Filona a soudobé filosofie, jíž chtěl
přiblížit křesťanské učení, mluví o extasi posvátných autorů, což je latinská
transkripce slova ekstasis. Toto slovo vyjadřuje velmi jasně rozhodující význam Božího vlivu, ale může uvádět v omyl, protože pohané I10 užívali
aby jím označili vytržení delfských a jiných věštců a různých sibyl. Ostatně
sám Tertulián je překládá někdy »poblouzením, ztrátou rozumu« (amentia:
Adv. Marc. 4, 22; 5, 8; De anima 22,45), »poblouzením rozumu« (amentia
rationis: Adv.Prax.

1$}, A vytržením smyslu« (excessus senstis: De anima 45),

nebo mluví o Člověku » pohrouženém v ducha« (in spiritu homo constitutes:
Ad A Marc. 4, 22),Při takovém pojetí inspirace není jasné, jak by lidskému
autorovi mohlo zůstat svobodné užívání spisovatelských schopností.
Proto již patrističtí apologeté druhého století se postupně přiklánějí
k jinému způsobu vyjadřování, který měl později dosíci nepoměrně lepšího
úspěchu. Přirovnávají totiž posvátného autora k hudebnímu nástroji (organon,
instrumentum), 11a nějž hraje Bůh, Duch svatý. Tento výraz najdeme u Athenagory (z. kolem 190), Teofila Antiošského (z. 190 ), stejně jako u Klementa
Alexandrijského (z. 220), Origena (z, 253) a Jana Zlatoústého (z. 407).
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Uvidíme, že Tomáš Akvinský zapojí tento pojem » nástroje « do své spekulace o příčinném vlivu na vznik Písma.
První ho použil Teofd Antiošský. Podle něho proroci jsou organa (nástroje Boží), a i Mojžíš byl organon slova Božího (Ad Asitoíyaím 2, 10 M G
ól 10Ó3). Občas mluví o hudebním nástroji, jindy o nástroji všeobecně (ib.
2, 9 M G ó. 1063, srv. také ib. 2, 35 M G 6, 1110).
Podle sv. Jeronýma žalmista mel připravit svůj jazyk jako rydlo nebo
péro (tedy nástroj ke psaní: Ep. 65, 7 M L 22, 627), aby jím Duch svatý mohl
psát » quasi per organum « (skoro jako nástrojem) (12).
Pro patristické autory je to pojem obrazný, stejně jako výraz » diktovat «, kterým označují vliv Ducha svatého. Od dob sv. Ambrože (z. 397)
a Augustina (z. 430) se mluví o » autoru «, když se chce vyjádřit poměr mezi
Bohem a některou knihou Písma.
Tomáš Akvinský (z. 1274) se chopil prvního z těchto výrazů a 11a jeho
základě uvedl do nauky o inspiraci pojem příčiny hlavni a příčiny vedlejší,
instrumentální, pojem, který měl přispět rozhodujícím způsobem k prohloubení bohosloveckých úvah o inspiraci. Podle něho Bůh je hlavní příčinou při vzniku biblických knih a lidský autor příčinou instriuientáliií.
Toto stanovisko melo během tří staletí ovládat bohoslovecké hloubání o inspiraci.
N o v ý popud k teologické reflexi byl dán až dekretem tridentského
všeobecného sněmu (r. 154Ó, Dera. 1501), podle něhož Kristus ústně předal a Duch svatý diktoval apoštolům všecko, co nám bylo později tradováno.
Potridentské bohosloví se zamýšlelo nad významem výrazu diktovat a
rozdělilo se na dvě hlavní skupiny.
Skupina radikální si nedovedla představit působení Boží bez všestranného vlivu. Bůh inspiroval nejen smysl Písma, nýbrž i každé slovo. Tento
Baňezův (z. 1604) postoj je logickým vývodem z učení, že Božímu řízení
nemůže nic uniknout.
Lessius (z. 1Ó23) a jeho následovníci se postavili k otázce spíš psychologicky. Bůh dává posvátnému autorovi pochopit smysl svého zjevení a na
člověku pak bude, jak toto zjevení vyjádří. Tak také si můžeme lépe v y světlit rozdíl ve slohu jednotlivých autorů, který se při čtení bible velmi
jasně projevuje a různé nedostatky a omyly, které nechybí v žádném lidském díle.
Dříve než budeme jednat o moderním postoji k naší otázce, všimněme
si učení posledních papežských encyklik o biblické inspiraci.
(12) Aristoteles definuje otroka jako » organon ampsychon «, » oduícvnčlý nástroj * (Eth. Nic. IIÖI b 4) a tím
dává na srozunmČnou, žc človžk se všemi svými schopnostni j e nástrojem, kterého kdo může používat
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První z nich, Providentissímus Lva XIH (r. 1893, Denz. 3280-95), nejedná
o inspiraci přímo, nýbrž řeší jen těžkostí, které vyplývají ze srovnání biblických pravd s výsledky moderních věd. Používá přitom pojmu instrumentální příčiny. Mnozí učenci srovnávají posvátného autora s křehkým a
nedokonalým nástrojem, podrobeným možnosti omylu. Encyklika k tomuto
mínění připomíná, že takový omyl j e vyloučen, protože posvátného autora
podporuje nadpřirozená síla (Denz. 3293).
Encyklika » Spiritus Paraclitus« Benedikta X V . (1920, Denz. 3650-64)
se odvolává na učení sv. Jeronýma a katolickou nauku. Biblická inspirace
spočívá v mimořádné milosti Boží, která osvěcuje rozum, hýbá vůlí a dává
zvláštní pomoc (Denz. 3651).
Encyklika »Divino afflante Spiritu « Pia XII. (1943, Denz. 3825-31) používá pojmu nástroje a mluví o nástroji živém a obírá se zvláště literárním
a duchovním smyslem biblického učení, který j e specifickým výrazem vlivu
Božího na sepsání Písma. Tento duchovní smysl se uchovává ve slovech
Spasitelových, v učení apoštolů a v tom, jak ho užívá liturgie od nepamětných dob (Denz. 3828).
V poznámce můžeme dát krátký přehled různých protestantských mínění o inspiraci,
NčkdejSí ortodoxní protestantismus se klonil k systému mechanického diktování, podle
nChož i jednotlivé tečky a čárky masoretského (13) textu Starého zákona jsou inspirovány
(srv. systém Baiíezův) (14). Tak to aspoň v y p l ý v á ze Švýcarského vyznání víry (r. 1536).
Dnes j e toto mínění opuštěno.
Pietismus 18. století (15) rozlišuje mezi subjektivním citem, j í m ž se živí osobní zbožnost
každého, a objektivní naukou, která vešla v soustavu různých Vyznání víry (16). Jinak se
jeho nauka neliší mnoho od základního postoje katolického.
Podle anglického deismu 18. století (Locke, z. 1704) každý náboženský j e v kteréhokoliv
druhu neobsahuje nic jiného než svérázný projev přirozeného zákona, jenž člověka k náboženství pudí. Tak také v bibli se odráží tento přirozený zákon, a nic jiného, protože lidský
rozum neovládá žádnými prostředky, jimiž by mohl taková proroctví nebo takové zázraky
ověřit. Ani v evangeliu nemůžeme hledat nic jiného než jakýsi druh vyjádření přirozeného
náboženství.
Rationalismus rozlišuje mezi náboženskými city a historickými projevy náboženství.
Kriticky se dají zkoumat jen tyto historické projevy, jen o nich může soudit rozum. N a takové
osnově radikální rationalismus odmítá existenci a samu možnost jakéhokoliv zjevení, kdežto
umírněný rationalismus soudí, že hodnota » zbožných citů « musí být posuzována podle
(13) Pňvodní text Starého zákona byl zapsán jen pomocí souhlásek, jak sc to dčje dodnes v semitských
jazycích, nrabštinč a hcbrejStinč. Pro liturgické čtení v synagoze bylo vlak zapotřebí jednotné v ý slovností. Proto v prvních staletích našeho letopočtu (2.-6. st.) židovští učenci, maiorcíč, opatřili
souhláskový text samohláskovými znaky a jinými poznámkami, masorou. Tento upřesněný text
sc nazývá niasoretským.
{14) TakiS židovská ortodoxní tradice včrí v inspiraci vicch masorctských znaků.
{15) J . Bohnic, z. 1 6 1 4 ; A . H. Francké, z. 1 7 2 7 ; j . Cocccjus, z. 2669.
(16) Augsburger Konfession r, 1530-55, Confessio Galíicana r, 1559, Confession Beígica r. 1 5 6 1 , Confessio Scotica r. 15ÖO.
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rozumných měřítek a kriterií. Podle Semlera (z. 1 7 9 1 ) zjevení se přizpůsobuje citům věřících,
podle Kanta (2. 1804) j e nutno j e vysvětlovat jen z mravnostního hlediska, podle Pnul use
(z. 1 8 5 1 ) , Strausse {z. 1S74) a Rcnana (z. 1S93) se jednalo o ubohý o m y l prostého národa,
kdežto Hegel (z. 1 8 3 1 ) zavádí do sféry n á b o ž e n š t í pojem dějinného v ý v o j e a své dialektiky,,
a tubingský profesor B a u r (z. iSóo) k němu nachází historický příklad, podle něhož prvotní
církev byla rozštěpena na židokřes fans koti frakci sv. Petra (tese) a pohanskokřesťanskou
frakci sv. Pavla (antkese). K e konci druhého století tyto dvě složky, z nichž první uaSla svůj
výraz v M a r k o v ě evangeliu, druhá v Pavlových epištolách, doSly ke kompromisu, jehož
výslednicí, syntesl, se stal katolicismus (17).
Z toho v y p l ý v á , že u protestantů nauka o inspiraci není jednotná. Ortodoxní protestanti
a pictisté j i přijímají více méně ve smyslil katolickém, kdežto deisnuis a rationalismus j i zřejmě úplně odmítá, a svádí veškerý v ý v o j náboženství ne 11a zjevení Boží, nýbrž ua přirozené
činitele.
O d devatenáctého století hloubání o inspiraci stojí v e znamení vlivu semiration;ilis,inu
Sclileiermacherova (z. 1S34). Podle něho svérázný náboženský smysl existuje v každém
náboženství, v křesťanství se tento náboženský smysl nazývá » duchem K r i s t o v ý m «. Kristus,
sám bez hříchu, nejlépe vyjádřil, j a k ý má být postoj člověka k Bohu. Biblické knihy jsou
inspirovány, protože věrně zrcadlí ducha Kristova. T a k inspirace byla osobním darem
apoštolů a v menší míře i druhých spisovatelů, na př. autorů apokryfů (18),, V důsledku toho
taková inspirace sc dá snadno sloučit s nějakým tím dějinným nebo zeměpisným o m y l e m .
Z a t o křesťanská nauka není normou v í r y nebo života, nýbrž prostě výslednicí historického
v ý v o j e . Proto přívrženci této školy užívají historicko-kritické metody, aby zjistili a určili
p ů v o d a v ý v o j křesťanského učení. A z doby J . WeUliausena (z. iy 18) kvete literární kritika a uplatňuje se hegelovský pojem v ý v o j e náboženského vědomí. Metoda srovnávajícího
náboženství se projevila u Gunkela (z. 1932} a Grcssmatina (z. 1927) studiem dějin literárních
forem, nebo u Bultmana (n. 1884) odmytologičtěním biblických vyprávění.
Nesmíme zapomenout ani na pneumatickou (duchovní) exegesi, která vznikla j a k o reakce
na tento historický postoj. T a k o v á cxcgcsc se nezajímá dějinnými předpoklady, nýbrž liledá
v Písmě » ducha « biblického učení.
Z a předního zastánce takové teologické exegese platí K . Barth (n. 1886), který jí po
prvé použil v c svém známém komentáři k listu k l\ímanům. Podle něho musíme se snažit
najít, co nám chtěl posvátný autor sdělit. Musíme hledat ducha Písma a tento duch j e věčný
neměnný. A l e aby se to podařilo, exegeta musí sám tohoto ducha mít. Pro Bartlia tento
duch spočívá v dialektické teologii.
J i n ý takový směr j e zastoupen naddějinnou exegesi Oepkovou (z. 1955). Podle něho
chápání bible závisí na postojí čtenářů a jejich předešlém vychování v c víře. Z d e hraje rozho(17) Dnes, kdy z podrobnějšího studia Nového zákona j c zřejmo, že domněnka o vzniku novozákonních knih ai v 2. století j e neudržitelná, 2avádějí pojem neo-kntolicismu. Sporné strany jsou stejné
j a k o před tím: Petr a Markovo evangelium zjedné strany a Pavel se svými epištolami z druhé sírany
(srv. Sk 1 5 a Gal 2). Výslednicí kompromisu mezi nimi, kompromisu, kc kterému došlojiž v prvním
a nc v druhem století, j e nco-katolicisinus sv. Lukáše. - Z obou teorií v y p l ý v á logický závěr, í c
katolicismus, skoro jediný historický projev křesťanského učení do vítniku protestantismu má málo
společného s původním učením Krista, protože vznikl v důsledku kompromisu mezi dvěma neslučitelnými směry a kompromis, k němuž se dochází v zájmu míru, musí vždy přinést podstatné
obětí protivníkovi, a to mnohdy na úkor čistoty původního učení. Pozorné studium N o v é h o zákona
ukazuje, do jaké míry tato tendence přehání.
{18) J i n ý pojem apokryfů než j a k jsme naň upozornili v poznámce (T). Sdílciermachcr v nich vidí jen
mčnécennčjŠí projev ducha Kristova, jenž sc v plné síle ukázal v evangeliích, R o z d í l j e tedy jen stupňovitý, a nc podstatný, j a k jej vyciťoval náboženský smysl prvnídi křesťanů, kteří a p o k r y f y odmítli. - t> Caveat omnino apocrypha « (Věřící ať se má vždy na pozoru před a p o k r y f y ! ) : Jeroným, D o pis 107, 1 2 , M L 22, 876.
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dující úlohu celostný pojem víry a bohoslovecký systém, ve kterém byl kdo vychován.
Potom na každého z nás působí staletá zkušenost církve.
Nesmíme nakonec zapomenout ani na duchovní (spirituální) exegesi Fischera a Göberta.
Při čteni každý z nás musí mít svou vlastní zkušenost a musí vnitřně naslouchat slovům Písma.
Ještě dále j d e určité sociální mínění Gebensalma, podle něhož v Písmě nesmíme hledat svého
osobního ducha, nýbrž ducha společnosti. Tato tendence má nesporně svůj díl pravdy, protože nás pudí k naučnému výzkumu. Ovsem Hade se otázka, jak máme tohoto společného
ducha najít. Jistě nikde jínde než v tradici církve,
Chcemc-li několika slovy shrnout postoj moderních protestantských (19) teologů
k otázce inspirace, zjistíme, že se nezabývá tak pasivní inspirací, jako spíše aktivní. Neptá
se, j a k ý m způsobem posvátní autoři bylí ovlivněni Duchem Božím, nýbrž j a k ý m způsobem
Písmo svaté sděluje tohoto ducha dnešním věřícím čtenářům, A jejich odpovědi budou záviset na osobní filosofii každého z nich.

Suodobf náhled na inspiraci.

Jako každá věda, také teologie má své meze, a to nejen ve vztahu k
druhým védám, filosofii, dějinám, přírodním védám, nýbrž i v rozmezí
své vlastní kompetence. Bohosloví na př. nám nemůže říci nic o vlastním
bytí a působení Božím, podstatně neviditelném a nedosažitelném, pokud o
něm není poučena přímo ze zjeveni Božího. V druhých případech bohosloví může jen studovat účinky vlivu Božího na jednotlivé privilegované
osobnosti anebo na celou společnost, jako byl vyvolený národ a později prvotní
církev. Tak také v našem případě sama inspirace se vymyká teologickému
bádáni. Ono může jen pozorovat, jaký má inspirace vlivná lidi a může ji sledovat v jejích účincích, jak ostatně uvidíme. Tento úkol bohosloví je tím
těžší, že má k disposici již jen hotové posvátné knihy a nepřijde do styku
s autory samými, kteří mezitím již zemřeli.
V dnešní době si bohosloví, a s ním i exegese, své postavem ztěžuje
ještě i tím, že se nespokojuje s pozorováním jednotlivých fenomenů, nýbrž že je hledí zasadit do rámce široké teologické problematiky, kde jeden
jev se snoubí s druhým. Tak inspirace není jen osobní záležitostí jednotlivých biblických autorů a ani ne skupiny těch, kdo ke vzniku biblických
knih jakýmkoliv způsobem přispěli, nýbrž zapadá do okruhu celého náboženského života nejprve vyvoleného národa a později prvotní církve.
Po těchto dvou poznámkách můžeme přistoupit k vlastnímu rozkladu
otázky inspirace a to jak ze stanoviska autorů samých, tak i ze stanoviska
náboženské společnosti, k niž patřili a v jejímž lůně mluvili a psali, což nám
dá dvě kapitoly, kapitolu o psychologickém řešení inspirace a kapitolu o
jejím řešení sociologickém.
(19) Pravoslavná teologie si ncdčlnla přílišné problémy s inspiraci Písma. Přijímá je za slovo Boží, aniy
určuje pfcsuřji, v čem spočívá tento Boží vliv,, jak to ukázal již r. 1672 jerusalémský patriarcha D o sitej, jenž vc s v í m Vyimdní víry píše: »Duch svatý j e autorem Písma* (JUGIE, TíičoL dogm. I, 509).
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Psych o íogkké

řešeni.

Většina moderních vysvětlení o inspiraci posvátných knih vychází z
pasáže encykliky Lva XIII. ProvhícnHssimus Dem, kde se mluví o inspiraci
jako o příčině a důvodu neomylnosti Písma, jež zůstává nedotčena i při
slabosti jeho lidských autorů.
» N e z á l e ž í tedy na toni, že D u c h svatý přijal (právě) lidi za nástroje k e psaní, j a k o b y
n e p r v o t n í m u a u t o r o v i , n ý b r ž i n s p i r o v a n ý m spisovatelům m o h l o u n i k n o u t něco n e p r a v d i v é h o . N e b o ť O n nadpřirozenou silou j c tak p o v z b u z o v a l a hýbal k e psaní, tak při nich ta
psaní stál, že všechno a j e n to, c o O n určoval, správně v mysli chápali, v č n i ř zapisovali a
v h o d n ě v y j a d ř o v a l i n e o m y l n í p r a v d i v ý m , ( s l o v e m ) : j i n a k b y n e b y l a u t o r e m veškerého
P í s m a svatého.. « (Ench. B i b l . č. 1 2 5 ) .

Encyklika nám podává schéma průběhu působení Ducha svatého ve
třech postupných obdobích. Posvátní spisovatelé pod jeho vlivem nejprve
chápali, co mají psát, ať již přímo z Božího zjevení či z vlastní zkušenosti
osobní nebo vypozorované (teoretický úsudek). Mysleme jen 11a evangelisty, kterým se učení Pánc a vypravování o Kristu v jejich prostředí nabízelo ze všech stran.
Za druhé si uvědomovali, že by to měli napsat a rozhodovali se, že to
skutečně napíší (tcoreticko-praktický úsudek). Tak Papias (2. st.) nám vypravuje, jak tehdejší křesťané žádali Marka, aby zapsal kázání Petrova, a jak
011 se rozhodl to učinit.
A nakonec vybírali správný způsob, j a k ý m by se jedna nebo druhá
pravda, 11a níž mysleli, napsat dala a skutečně ji tak zapisovali (praktický
úsudek). Stačí číst pozorně vyprávění o umučení Páně v našich čtyřech
evangeliích, abychom si uvědomili, jak ty výrazy jsou plné skrývané soustrasti, křesťanské hrdosti za získané spasení a osobní lítosti nad vlastními
vinami, které takové utrpení zapříčinily.
T e o l o g o v é , p o d v l i v e m d l o u h ý c h f i l o s o f i c k ý c h hloubání, upozorňují, že nc intuitivní
postřeh, n ý b r ž až t e p r v e f o r m á h í úsudek j c plně l i d s k ý m ú k o n e m . P r v n í postřeh .1 l e t m ý
d o j e m není ještě d o k o n a l ý m m a j e t k e m č l o v ě k a , který ho zakouší, č l o v ě k si j e j musí osvojit
u v ě d o m ě l ý m a s v o b o d n ý m úsudkem., V našem případě, co se týce zjevené p r a v d y , nestačilo, že se lidé p o d i v o v a l i učení Krista Pána, museli si o n ě m udělat svůj úsudek, j a k to na nich
ostatně s á m žádal. Evangelista J a n v šesté kapitole svého evangelia n á m v y p r a v u j e , že g a l i lejské zástupy učení Krista Pána j a s n ý m úsudkem o d m í t l y : » T v r d á j e tato řeč, k d o j i m ů ž e
poslouchat! « ( J n ó, 6 1 ) , kdežto apoštolově, ústy P e t r o v ý m i , j e stejné f o r m á l n ě přijali: » K c
k o n i u b y c h o m šli, T y máš slova ž i v o t a v ě č n é h o * ( J n 6, 69).
K d r u h é m u b o d u , k rozhodnutí zapsat to, c o p o v a ž u j í za slovo B o ž í , stačí z o p a k o v a t
slova p r o l o g u L u k á š o v a : » R o z h o d l j s e m se i j á , že napíší« { L k 1 , 3).

T o trojí rozdělení vniká tak do podstaty věci, že pobádá znalce Písma
k dalšímu, hlubšímu studiu okolností, za kterých posvátní autoři tvořili
pod vlivem Boží inspirace.
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Z takového prohloubeného studia vysvítá, že posvátní autoři užívali
mnohdy materiálu již připraveného prostředím, v němž žili a to jak věřícím, tak i pohanským. Takový žalm 29., ve kterém se popisuje a prožívá
dojem, jakým na tehdejšího člověka působila silná, nespoutaná bouře, j e
nepochybně pohanského původu. Bůh jistě neinspiroval autora tohoto pohanského poetického výtvoru, nehledě na jeho básnickou krásu a výrazovou sílu.
Naopak křesťanští katechisté, jejichž kázání vtělili evangelisté do svých
děl takřka beze změny, měli určitě podíl na charismatu inspirace. Tak můžeme říci, že toto charisma nebyl pouze dar, který se udílel poslednímu
autorovi nebo redaktorovi biblických Písem, nýbrž že se 11a něm podíleli
mnozí lidé, již příslušný materiál připravovali, ať již písemně anebo ústním
podáním.
K druhému bodu nutno poznamenat, že autorovi, který je v držení
určitého materiálu, přichází nápad, dojem, jakási intuice, že by ten materiál měl vyjádřit písemně. Vzpomeňme jen zase na pasáže z Lukášova evangelia a ze Sirachovce. Někdy toto rozhodnutí j e výsledkem dlouhého
duševního postupu a vývoje, jindy zase přichází skutečně intuitivně myšlenka, přání, něco vyjádřit, anebo dokonce i prostý výraz, ze kterého jako
z pramene vytryskne celý gejsír náboženského poučení. J e zřejmé, že právě
tehdy má božská inspirace své plné místo.
Ale za ncjdůležitější j e považován třetí bod, kdy dochází k slovnímu
vyjádření všech těchto myšlenek. Důvod j e na bíledni. Před slovním v y jádřením slovo Boží neexistuje. Teprve až tímto posledním slovem lidským
nám skutečně mluví Bůh.
Božská inspirace j e tedy přítomna při formulaci tohoto posledního,
slovního vyjádření, a to buď v okamžiku poslední redakce,anebo ve stadiu
přípravy v případě, že tato formulace přechází v nezměněném stavu do
konečného textu. Bůh j e stále přítomen ve své církvi a ochraňoval svůj
lid již před příchodem Krista. Jeho pomoc není vázána na jednu nebo druhou osobnost. Jeho vliv se bude projevovat všude tam, odkud nakonec má
vyjít slovo Boží.
Sociologické

řešení.

Moderní teologické stanovisko, jak jsme řekli, se neohraničuje pouhým
rozborem fenomenů inspirace jednotlivých knih.
V tom smyslu naše předešlá kapitola měla obsahovat rozbor postupného procesu, za
něhož vznikaly jednotlivé knihy jak Starého tak i N o v é h o zákona, a určení, do jaké míry
v každém případě do tohoto procesu zasahoval v l i v Boží inspirace, nakolik se o tom dá
soudit v souvislosti s dnešním rozvojem biblických věd. T o by nás ovšem vedlo velmi daleko,
jedna kniha b y na to nestačila, a tím méně tento krátký článek.
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Současná věda hledí zasadit každý tento projev do celkového rámce
bohoslovecké problematiky. V našem případě se jedná o to určit, do jaké
miry společenství církve a vliv Ducha svatého 11a celou církev a na lid Boží
před církví působil na vznik Písma svatého.
Touto otázkou se v naší době zajímá Karl Rnhner, jenž přitom vědomě
psychologickou stránku inspirace pomíjí. Rahncr, zřejmě pod vlivem filosofie Schieiermacherovy, míní, že správné řešení otázky inspirace nutno
hledat v teologickém rozboru privilegovaných dějin prvotní církve. B ů h
zahrnoval prvotní církev zvláštní prozřetelností, protože v té době se tvořila křesťanská víra, která měla být základem a normou všeho toho, Čemu měli
věřit křesťane během všech budoucích staletí. Pod tuto otcovskou ochranu
spadá také vznik Nového zákona a přiznání Starého zákona (20) za posvátnou knihu. V toni smyslň N o v ý zákon musí být považován za výraz v í i y
apoštolů, prvotní církve a posvátného autora samého.
A tato ochrana způsobuje, že Bůh j c skutečným autorem posvátných
knih, i když žádnou z nich nikdy nenapsal. Z toho vyplývá také, že j c autorem Písma docela jiným způsobeni než autoři lidští.
Písemný zápis posvátných autorů je tedy projevem autentického svědectví o jejich osobní víře, tak osobní, že j e vyloučeno, aby byli považováni za pouhé sekretáře někoho, kdo jim diktoval. Oni jsou autory svých
knih ve skutečném a vlastním smyslu toho slova.
Z tohoto stanoviska inspirace může být chápána jako charisma, dar
nadpřirozené milosti, podobný apoštolátu, proroctví anebo daru kázání ěi
evangclisace (1 Kor 12, 28).
Zde se můžeme ptát, zda si posvátní autoři byli vědomi, že takový
mimořádný dar mají. Odpověď bude stejná jako u ostatních charismat. Ti,
kdo jimi byli obdařeni, si toho někdy mohli být vědomi, jindy zase ne.
Podobně i posvátný autor.
Z toho vyplývá jiný důležitý vývod. Inspirace, zvláště v knihách Starého zákona, j e pojem analogický. Jiným způsobem je inspirován prorok,
který mluví přímo jménem Božím, jiným Kazatel, jenž, přestože mluví
jen svým vlastním jménem, j e také inspirován, jiným způsobeni žalmista,
jehož písně jsou lidskou odpovědí na Boží zjevení.
Neomylná

pravda

v Písmě

svatém.

K závěru můžeme krátce projednat otázku neomylnosti, ci pravdivosti Písma.
(20) N e n í správné, k d y ž říkáme, žc církev přejala Starý zákon od synagogy. N e b o ť Starý zákon předal církvi Kristus sám a po jeho příkladu také apoštolovi a kazatelé evangelia vůbec. L. AT.ONSOSCHÖKEL.JLA Parole inspírée (franc, vydání), str. 192.

89

O neomylnosti Písma, na rozdíl od jeho pravdivosti, se začalo psát
teprve v minulém století, kdy určitá tvrzení Písma, zvláště Starého zákona,
např. vyprávění o stvoření světa, byla srovnávána s výsledky přírodních
věd, jez právě tehdy se honosily nebývalými poznatky a výsledky svých
bádání (21). Před tím mělo Písmo nespornou autoritu a nikdo si o jeho
tvrzeních neopovažoval pochybovat. Dnes, kdy je rozšířeno studium literárních druhů (22), používaných v bibli a kdy pokročilé vědecké bádání do
značné míry určilo omezený rozsah kompetence jednotlivých positivních
věd, otázka ztratila na své aktualitě a není zdaleka tak akutní, jako na začátku tohoto století.
Naší současníci hledají v bibli ne vědecké poznatky, nýbrž Boží zjevení
a pravdy svaté víry; mluví tedy raději o pravdivosti Písma, a ne o jeho neomylnosti.
Tento postoj v podstatě souhlasí s úkolem apoštolské víry při vzniku
Nového zákona a při přiznání Starého zákona za posvátnou knihu církve.
Novozákonní knihy se považují za pravdivé proto, že přinášejí věrné svědectví o učení Páně a o učení prvotní církve. Pravdivost starozákonních
tvrzení musí být posuzována ze stanoviska této apoštolské víry. V textech
(ax) C o o tom bylo řečeno v papežských encyklikách, srv. str. 13 a 16.
(2.2) Studium literárních druhů, v bibli mělo přispět k řešení otázky o neomylnosti bible. Jako o téže
historické události se může jednat jiným způsobem vc vědeckém pojednání, v historickém románě,
v cpické poesii anebo v soudobí písni, tak nutno hledat i různý výraz náboženské pravdy v různých
literárních druzích biblických knih a jejich částí.
Z toho plyne, žc literární druh j c způsob, jakým autor vyjadřuje svou myšlenku a formuluje pravdu, kterou chce učit,
V oboru Starého fcákona začal studium literárních forem či druhů Gunkcl svými díly o ságách
v Genesí (irjoi) a o žalmech (1903, i£>2tí, 1933). Touž techniku uplatnili na N o v ý zákon M. Dibclius ve svých Dějinách forem evangelií {1919) a R . Uultmann ve svých Dřjinách synoptické tradice
(iyip). Tito učenci a jejich pokračovatelé pří51 i 11a to, že vc Starém zákone možno najít a studovat
literární druhy jak prosaické nebo scntcnční.tak i písňové. Prosu vidí v kázáních, řcccch, modlitbách, dějinných a právnických dokladech, v básnických a dějepisných vyprávěních. Do roucha
sentencí jsou oděny ve Starém zákoně přísloví mudrců kromě různých výroků právnických, kultových prorockých a enigmatických. Písní žňové,, pljácké, svatební, milostné, písní pomocného
a strážce, písní jak pohřební tak i laSkovné, vítězné, královské a kultové tvoří třetí sérii literárních
druhů. Jen žalmových písní j c tam na jedenáct druhů: nářky individuální, nářky veřejné, žalmy
důvěry, díkučiníul, hymny, žalmy královské, žalmy Siónu, žalmy Jahvc-králc, žalmy jchvistické
věrnosti, žalmy moudrosti a různé modlitby.
V Novém zákoně známe Čtyři velké literární druhy, evangelia, historické vyprávění Skutků
apoštolských, korespondenční styl epištol a prorocký styl Apokalypse. Vi>ímámc-li si menšich
jednotek, najdeme v evangeliích vyprávění o zázracích, o vymítání zlých duchů a o událostech ze
života Páni. Také kázání Páně se nám podává různými způsoby . Jednoduché s entence jsou obyčejní
včleněny do vyprávěn! o zázracích nebo o událostech ze života Páně, kdežto podobenství, kontroverse a kázání tvoří jednolité celky.
Toto studium literárních prvků usnadňuje jasné pochopení učení jednotlivých novozákonních
(a starozákonních) perikop. Zbývá vlak starost o to, jak chápat učení celých biblických knih, zvláäti evangelii, neboť každé z nich prozrazuje vlastní pojetí svého předmětu, ba i osobité bohoslovecké zabarvení. Proto se dnes kroiní díjin literárních forem pěstují i dějiny rcdakce evangelií, aby
sc poznalo, jak každý autor užil tich literárních prvků, těch literárních druhů, které mu dlouholetá ústili anebo písemná tradice připravila a j a k ý m způsobem j e postavil do služeb své vedoucí myšlenky,
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Starého zákona můžeme pominout všechno, co zavání soudobým folklorem anebo antickým světovým názorem a držet se jen toho teologického
učení, jež bylo přejato do Nového zákona. Tak z celého vyprávění Genese
o stvoření světa zbude především přesvědčení, že Bůh stvořil nebe a zemi
(Sk 4, 24; 14, 15; 17, 24-25; Zj 10, 6; 14, 7; srv. Gen 14, 19. 22; Ex 20, 1 1 ;
Ne 9, ó; Ž14Ó, 6; Iz 42, 5), že Bůh je bytost, která ne z nutnosti, jak by to
dělal panteistický bůh, nýbrž z pouhé svobodné lásky, stvořila náš svět a
že tento svět si proto nestačí sám sobě a že stále závisí na svém Tvůrci.
Závěr.

V těchto hlavních rysech se obráží moderní pojetí biblické inspirace.
Nemůžeme říci, že by moderní biblická věda byla tento obsáhlý problém
rozřešila. Vždyť on, jako ostatně všechny základní pravdy víry, jež souvisí
s podivuhodným vztahem Boha k člověku ve Vtělení a jeho důsledcích,
zůstane navždycky tajemstvím. Udělala však další krok k jeho hlubšímu
pojetí, ne-li pochopení.
Zopakujme si ta dvě základní fakta, s nimiž zde nutno počítat a jež
nutno sladit. Bůh, jehož nikdo neviděl a jehož nemůžeme ztotožnit s žádnou z věcí tohoto světa, jenž nemá ústa, aby mluvil, ani ruce, aby psal, nám
přesto mluvil ústy svého vtěleného Syna a ještě dodnes nám sděluje své
poselství, zaznamenané v jednotlivých knihách Písma svatého.
A z druhé strany každý Člen té plejády biblických spisovatelů jc skutečným autorem příslušné knihy, pochopitelně ve smyslu vlivu různých
pramenů, jak nás o tom poučuje literární kritika bible.
V Čem spočívá inspirace? Bůh měl skutečný, zvláštní, mimořádný a
charismatický vliv jak na jednotlivé autory biblických knih, tak i na celý
proces vytváření biblického textu v náboženském prostředí vyvoleného
lidu a později, a to především v prvotní církvi. Proto slovo bible může být
považováno za skutečné slovo Boží a Bůh za autora biblických tvrzení,!
když jeho autorský vliv je zcela jiného rázu než činnost lidských autorů.
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Každá doba má svá zázračná slova, o kterých se toho moc neví, ale o
kterých se zdá, že rozřeší každý problém. Už přešlo několik desítek let od
doby co se termín literární druhy považoval na jedné straně za universální
lék všech těžkostí pří studiu biblie, na druhé straně byl symbolem všech
pochybných metod, které podkopávají autoritu Písma. Dnes výzkum litetárních druhů patří k povinné etapě při studiu kteréhokoliv biblického textu. Ale právě proto, že se stal každodenním chlebíčkem biblistů,, už se o
nich. moc nemluví a neočekávají se od nich zázraky. Dnešní doba má nový
idol. Jmenuje se hermeneutika. V podstatě však tyto termíny, jakož i jiné,
které se vynořily v dějinách biblického bádání (sensus Sacrae Scripturae,
Quel len theorie, Bibel und Babel, Entmythologisierung atd.) se obírají stále
týmž problémem: jak překlenout dvě propasti, které nás dělí od zjevení
Božího slova. První je těch dva-tři tisíce let mezi námi a autory biblických
knih. Druhá je vzdálenost mezi zemí a nebem, mezi slovem lidským a
slovem Božím.
Písmo je slovo Boží vyjádřené ve slově lidském. Tím ovšem dochází
k dvojímu omezení Božího slova. První je jeho zlidstěiií. Bůh a všechno
co se k němu vztahuje, nekonečně přesahuje lidské chápání a možnost našeho vyjádření. Když se posvátný autor snaží vyjádřit zjevené pravdy, přetvařuje je k svému obrazu a podobnosti. Nakolik on sám cítí, jak málo to
co řekl odpovídá nadpřirozené skutečnosti, do které nahlédl, pokouší se
znovu a znovu vyjádřit ncvyjádřitclné. Odtud pochází zmatek těch částí
prorockých knih, v nichž styk s nadpřirozenem je iicjlimatatclnější (2).
Druhé omezení je individualita spisovatelova. Není schopen přetlumočit Boží slovo do universální lidské reci. Naopak, svatopisci jsou často
lidé s výrazným osobním charakterem a s hlubokým vnitřním životem (3).
Odtud je i v bibli obvyklý literární problém: co tím chtěl básník říci. Proto
je nutno studovat duchovní obzor každého jednotlivého spisovatele, jeho
(i) Tento článek je upravený text přednášky pronesené na shromáždění kneží krajanské správy 29.
l i . 1973 v Elhvangcn v Německu. K zasazení otázky do celkové problematiky Písma svatého viz:
J. Iíluijčí, Slovo Boží, l\[m 1971. Z bohaté cizojazyčné literatury zmiňuji alespoň stěžejní dílo P.
GKULOTA, La Bible, Parole ile Diat, Paris 1965.
(a) nu př. Ez 1 ; Zjev.
(3) Básníci bývají někdy nazýváni proroky (Hálck, Nekamenujete proroky). Mnohem pravdivěji se
dá říci o prorocích, že byli básníci. Prorocké výroky jsou podány skoro vždycky v řeči básnické,
jak po stránce formální (rytmus, verí, strofa) tak po stránce výrazové (obrazy, příměry). A není
to jen laciné veršování. Někteří bibličtí autoři (včetně vypravěčů dějinných událostí) klidně snesou porovnání s ncjlepŠími výtvory světové literatury.
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slovník, jeho ideje. Biblická teologie se nedá dělat snůškou citátů sebraných
z celého Písma a pospojených, aby nám osvětlily určitý námět. Je třeba
studovat teologii jednotlivých myslitelů (4). U toho se ovšem nesmíme zastavit. Každý z nich zdůrazňuje určitou stránku zjevení, vzhledy, které se
navzájem doplňují e teprve společně nám dají určitou plnost poznání Božího zjevení.
Kdyby byli bibličtí spisovatelé jako moderní básníci a umělci, tak by
bylo s exegezí zle. Naštěstí oni nikdy nezapoměli, že jejich úkolem je
slovo Boží sdělit, přizpůsobovali se znalostem svých posluchačů, mluvili
jejich řečí. Máme-li někdy potíž s výkladem, nezřídka je tomu proto, že
neznáme řeč té doby. Tím nemyslím jen na hebrejštinu a řečtinu, ačkoliv
naše znalosti, hlavně staré hebrejštiny, jsou často nedostatečné (5). Ale nechápeme plně význam jejich výrazů, jejich symbolů. Potíž Zjevení svatého
Jana je, Že známe jen částečně význam jeho symboliky. Lidem, kterým bylo
Zjevení v první řadě určeno, byly určitě mnohé symboly bližší, i když i
pro ně zůstalo leccos tajemné.
Zde se konečně dostáváme k literárním druhům. Výraz »literární druhy « by se měl vztahovat jen 11a vyjádření v písmě, v literatuře. Ale eines
je jeho význam širší, mluví sc třeba o literárním druhu kázání. Čili literární
druh je jakýkoliv způsob, jak vyjádřit své myšlení, třeba i symbolickými
činy. Pro bibli ten výraz platí tím spíš, že i ty neliterární druhy jsou nakonec písemně vyjádřeny (ó).
Podle situace, podle předmětu, o kterém mluvím nebo píšu, přizpůsobuji svůj styl, svůj způsob vyjádření, svůj literární druh. Použiju-li nevhodný styl, je z toho karikatura {mluvit o vepřové s knedlíky s pathosem
pohřební řeči). Způsob vyjádření se mění podle předmětu, podle prostředí,
z jednoho věku 11a druhý. Jeden z důvodů, proč si dnes stará a mladá generace nerozumí, není jen různost idejí, ale i různost vyjádření těchže idejí.
(4) V Novám zákoně jinc jsou problémy Pavlovy, jiný je obzor autorů synoptických evangelii, jiná
jc teologie Janova. A í synoptická evangelia (Matouš, Marek, Lukáš) sc liší ústředním tcmatcni
a prostředími, pro která byla určena a která se v nich odrážejí. Proto j c ochuzením biblického textu
shrnout tři nebo čtyři evangelia, vyloučit, co sc zdi být jen opakováním téže zprávy a vytvořit
z nich jednotný život Kristův. Jak nám ukazuje různost pořadu perikop v jednotlivých evangeliích, nemáme možnost stanovit s jistotou přesnou posloupnost události Ježíšova života. Když evangelista seřadil řeči a události v určitém pořadu a podtrhnul některé podrobnosti, zdůraznil hlavní
myšlenku, kterou chtěl vyjádřit. V přeskupení perikop sc uchová význam jednotlivých částí, ale
ztratí se smysl, který vyplýval z celkového uspořádání.
(s) Třeba kniha Jobova obsahuje mnoho technických výrazů (jména souhvězdí, zvířat atd.) jejichž
význam můžeme určit jen přibližně z kontextu nebo podle kořene, který jc společný semitským
řečem. Často se musíme obrátit na staré překlady (řecký především), které byly udělány v dobĚ,
kdy hebrejština byla ještě živou řeči a proto snáz (nc vždycky) vystilily smysl slov a vět.
(6) Většina biblických textů byla nejdřív vytvořena ve vyjádření ústním. Evangelia jsou shrnutím v ý roků Ježíšových a kázání apoštolů. Proroci především mluvili a jen zřídka kdy osobné své výroky
psali. T o dělali jejich učedníci pod jejich dozorem nebo i po jejich smrti, I nejstarší částí dějin Izraele
byly nejdřív předávány ústně a teprve později zapsány vc formČ, jakou měly v ústním podáni.
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Staří a mladí mluví dva různé jazyky, nesrozumitelné pro tu druhou generaci nebo, což je horší, kterým každá generace dává jiný význam.
Táž pravda nejen může nýbrž musí být jinak vyjádřena podle okolností a podle prostředí, kde je vyslovena. Jinak se stává nepřesnou. A naopak, abychom pochopili význam, dopad výroku, musíme určit jeho literární druh. Určíme literární druh, chápeme dosah řeči nebo spisu podle
situace, kde jsou proneseny nebo uveřejněny. Mám-li před sebou noviny,
vím, že jiný význam mají slova v úvodníku, ve zprávách, v dopisech čtenářů a v inzerátech,. Určíme literární druh i podle vnější formy. Najdu-li
list růžového papíru, vidím-li, že začíná: Drahoušku a končí: Objímám tě a
posílám tisíc polibků, hned pochopím, že tu jde o dopis, o dopis zamilovaných. V Itálii spotřebujeme spoustu zvláštního druhu papíru: hrubý,
nasedly, linkovaný a stojí 400 lir arch, I když ho vidím jen kousek, okamžitě rozeznám, žc je to carta boJlata, kolkový papír. Začíná-li spis: Podepsaný ten a ten, narozený dne... žádá..., lined vím, že je to druh literatury
starý, jak j c staré písmo - žádost na ouřad (7).
Se studiem literárních druhů v Písmu se začalo asi tak před sto lety.
Nebyla to úplná novinka, již dávno před tím se rozdělovaly knihy Písma
na dějepisné, prorocké a naučné. To již bylo rozdělení podle základních
literárních druhů těchto knih. Nikdo nepochyboval, že nemá dávat stejný
význam popisu putování Izraele z Egypta v knize Exodus a líčení v žalmu
1 1 4 : » Hory skákaly jako skopcové a palubkové jako beránkové ovcí«. I když

výrazy žahnu nemůžeme brát jako technický popis událostí, přece i ty v ý razy mají svou pravdu. A možná, že vyjádří mnohem lépe náladu Izraelitů při východu z Egypta, než by to udělal suchý pedantský popis. Znalost literárních druhů je tccly už stará, Jedině žc rozbor byl nedostačující.
Historické knihy byly šmahem považovány za dějiny, zatím co v nich můžeme rozeznat množstí různých druhů.
(7) Z palestinského prostředí se zachovala zajímavá ukázka takové žádostí. Byla nalezena ipfio ve v y kopávkách židovské tvrze nedaleko Yavnch Y a m u Středozemního moře. J e psaná na střepu, psacím materiálu velmi často používaném ve starovíku pro denní potřebu (srov, řecký ostrakismus).
její stáři se dá určit přibližní na VII. stol, př. Kr.Jakýsi nádeník se obrací na okresního hejtmana:
Můj pane, excelence, vyslyš prosbu svého sluhy. T v f i j sluha Sel za poledního horka a sklízel a měřil
a skládal na hromadu. Ačkoliv tvůj sluha jak každodenní skončil žeň a složil na hromadu, přišel
Hoäi jahu syn Sobajftv a vzal plášť tvého sluhy, ačkoliv jsem skončil svůj úkol, jak každodenní.
Odnesl plášť tvého sluhy! Vííchni soudruzi, kteří se mnou sklízeli za denního žáru, mi to mohou
dosvědčit. VSichni inoji soudruzi mi to mohou dosvědčit. Jscm-li nevinem, ať mi vrátí můj plášť.
Snažně prosím excelenci, aby tvflj sluha dostal nazpět svůj pláíť, abys inu prokázal milosrdenství
a vrátil pWSÍ tvého sluhy a abys ho neodmítnul. K. GALLING, Textbuch zur Geschichte Israels, T ü bingen 1968, str. 70 11; J. PRITCIIAUD, The Ancient Near East, Princeton 1969, str. 132. Některá slova
jsou Spatně čitelná a připouští částečně jiné čteni. Odnětí pláště, který si zaměstnavatel nebo šafář
vzal jako náhradu za nedostatečný výkon, proti zákonu Dt 24, l a n a E x 22, a j n , by se mohlo chápat také jako trest za přestoupeni sobotního klidu, který začínal v pátek večer. J . DHLEKAT, Ein Bít
tschri/tcfitwnrj eines Stibbti/scJiťitufcrs, v Biblica 1970 (51), str, 453, kde j e též hebrejský text.
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K porozumění každého textu je tedy nutné odhalit k jakému literárnímu druhu patří. Odhalit literární druh, ne vytvořit. Je totiž nebezpečí
(a dělají to někdy i velké kapacity), že když mi některý výrok nejde do
krámu, odbydu ho tvrzením, že je to literární druh a vysvětlím si ho jak
chci (8). Nejdřív si musím studiem staré literatury zjistit, jaké literární druhy
byly tehdy v užívám, jaké mají formální prvky a z podobnosti těch vnějších prvků určit, o jaký literární druh jde v biblickém textu, I my používáme
ustálených forem v dané situaci k vyjádření určitého předmětu. Ve starověku ty ustálené formy byly mnohem častější a mnohem ustálenější. Konečně ještě do nedávné doby řeči a kázání musely sledovat mnohem přesnější schéma než jak se to dělá dnes. A mezi babiččinými papíry najdeme
možná ještě koncepty dopisů, na nichž je znát, jak je vypilovávala, aby odpovídaly ustálenému dobovému stylu.
Je pevný vztah mezi literárním druhem a jeho formou. Je též pevný
vztah mezi literárním druhem a prostředím, kde se používá - Sitz im Letten.
Prostředí kázání je liturgie, prostředí katccheze je hodina náboženství, prostředí duchovního povzbuzení je zpověď nebo rozhovor. Táž věta má jiný
význam, je-li vyslovena na jarmarku, v poslanecké sněmovně nebo na vědeckém symposiu. Vyprávění o dobytí Jericha musíme chápat jinak, je-li
popisem historické události, zprávou svědka, jinak, vztahuje-li se na liturgickou slavnost, která tu událost připomínala procesím okolo zřícenin nebo
okolo svatyně v Gilgalu, jinak jestli to vyprávění vzniklo o několik století
později k vysvětlení zřícenin starého města, tak zvané vyprávění ekologické (9). Jiný význam budou mít slova žalmu, jsou-li vyjádřením úzkosti
jednotlivce nebo zpěvem levitů v chrámě nebo modlitbou krále, který se
obrací k Bohu jménem svého národa.
K lepšímu porozumění biblických textů posloužilo porovnání s podobnými literárními druhy Starého Východu: inojžíšských zákonů se starými zákoníky (Chammurapi), formulářů smlouvy mezi Izraelem a Bohem
se smlouvami chetitských králů s jejich vazaly, kázání Pána Ježíše a apoštolů
se způsobem učení v rabínských školách. Úvod do Lukášova evangelia lépe
pochopíme, když si uvědomíme, že se snaží napodobit úvody do řeckých
literárních děl, alespoň zčásti jde o konvenční výrazy. Není možno dávat
stejný význam frázím, které patří k stereotypní formulaci druhu a Částem,
které jsou vlastní autorovi.
(8) V běžná ř c a se někdy používá výrazu » literární druh« vc smyslu: nEco nepřesného, vymydleného,
co musí být chápáno jinak než zní. Zatím, každý způsob vyjadřování, i ten nejpřesněji! (statistika,
popis výzkumu, matematické vzorce) patří k příslušnému: literárnímu druhu.
(9) Vyprávění etiologické vysvětluje událostmi z minulostí vznik jmen, památek, zří zeni. Poselstvo
kněžny Libuše na místě, kde měl být postaven nový hrad, našlo muže, který sekal práh. Odtud
jméno hradu a města: Praha.
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Jeden z literárních druhů, který má velký význam v Písmě, protože
velká část biblických výpovědí k němu patří, druh, který nám může působit potíže, když bychom nepochopili jeho pravý dosah, jsou dějiny (IQ).
Abychom pochopili správný význam biblických dějin, musíme se nejdřív
vyvést z ílusí o dějepisu, které jsme do sebe vstřebali ve škole. Většině z nás
se dostalo vyučování dějepisu ve formě positivistické. Positivismus chtěl
udělat z dějepisu vědu na úrovni exaktních věd. Snažil se dospět k dokonalému, objektivnímu poznání minulosti, k jakési fotografii, s vyloučením
všech subjektivních prvků, které svědkové starých událostí do svých zpráv
přimíchali. Odbouráním všech subjektivních prvků positivistický dějepis
zredukuje dějiny třeba jen na kostru, ale zato údajů kriticky jistých..
Dnešní historická včela si uvědomuje, že takové počínání je iluse. Předmětem dějepisu není sbírka faktů položených jeden vedle druhého, nezávislých na lidském pozorování, nýbrž zážitky, události jak je viděli současníci, jednotlivci nebo skupiny, menší či větší. Podkladem lidského zážitku
jsou věcné fakty, které se dají kriticky ověřit. Ale jejich význam přesahuje
jejich materialitu, závisí na lidském zájmu. I kdyby historie měla možnost
vyloučit všechno subjektivní (ve skutečnosti nemá), takovým procesem by
si podkopala půdu pod nohama, ztratila by to jediné, co je na ní zajímavé.
Protože jen pokud nám zpřítomní zkušenosti lidí z minulých dob, dějepis
má pro nás zajímavost, historia est magistra vitae. Odkryje ideje, zážitky,
které nás spojují s lidmi minulých časů. Jejich dějiny jsou naše dějiny.
Jsou tu i jiné vědy, které se zabývají minulostí. Třeba geologie. I ta
nám říká, co se stalo v určité krajině, v určité době: rozsah a pohyb ledovců,
flora, výbuchy sopek. Může nám dát o té době údaje, jak to bylo. Dějepis
nám dává něco víc: dává nám zážitky, jak to lidi viděli. Proto historie začíná prakticky s vynálezem písma, protože to je jeden z hlavních prostředků, jak nám minulé generace mohly sdělit své myšlenky.
Historik nesmí tedy zredukovat, vyloučit subjektivní prvky, které do
svých zpráv vložili svědkové. Naopak, musí jc zachovat a proniknout. Na
rozdíl od svědka u soudu,, svědek minulých událostí je tím významnější, čím
víc byl zamíchán clo událostí, ne ten co stál mimo. Samozřejmě je pak třeba
jeho svědectví interpretovat, porovnávat je se zprávami jiných současníků,
abychom od zážitků jednotlivců mohli dojít ke společným zážitkům
skupiny, třeba národa.
Narozdíl od přírodních věd, které z pozorování docházejí k universálním pojmům a zákonům, které jsou jejich vlastním předmětem (předmět
přírodopisu není Vořech, Žolík nebo Nero ale pes), dějepis se obírá udá(10) jak významný podíl mají dčjiny na Písmé svatem, vidíme z toho, že vyučování Písma přizpůsobené
úrovni Školáků sc nazývá » biblická dčjeprava «.
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lostini, které se stanou jednou a nikdy se neopakují, nikdy nemohou býti
zredukovány na všeobecně platné zákony (i když v nich fungují určité dynamiky psychologické a sociální). Z druhé strany není možné dělat vědu na nekonečném množství faktů. Protože je nemůže zredukovat na všeobecné formule, historik zastoupí zevšeobecňování výběrem. Mezi bezpočetnými
událostmi vybere ty významné a nechá zapadnout druhořadé. Co je významné a co je druhořadé, záleží na jeho náhledu, pod jakým úhlem věci
vidí. Podle toho, ckce-li dosáhnout zkušenosti větší či menší skupiny, píše
dějiny všeobecné,, národní, určitého místa. Dává-Ii důraz na prvek politický, kulturní, náboženský, je možno dělat o téže době různé dějiny. Až se
budou psát dějiny naší doby, budou-li chtít vyjádřit, co bylo pro většinu
lidí nejdůležitější, bude třeba psát dějiny sportovní,
Jak pro svědka tak pro historika všechny události nemají stejný význam.
Pravdivý dějepis svou podstatou musí být nepřesný. Přesný dějepis, který
by se snažil dát všem událostem stejnou důležitost, je nemožný, ale i kdyby
byl možný, nebyl by pravdivý.
Jedině když jsme si vědomi této charakteristiky dějin, pochopíme pravdu
biblických dějin. I v Písnic jsou dějiny,, dějiny které sc dívají na události
pod určitým zorným úhlem: vztah člověka k Bohu. Vztah, který se neuskutečňuje mezi jednotlivcem a Bohem, nýbrž mezi Bohem a jednotlivcem,
který je členem kolektivu, Božího lidu (a£ už se jmenuje Izrael nebo Církev).
Zážitky tohoto lidu se v mnohém podobají zážitkům jiných současných
národů a zároveň má tento národ něco zvláštního: v něm se postupně zjevuje Boží slovo, události tohoto národa zjevují Boží spásu. Proto Písmo
o těch událostech mluví. Ne aby podalo dějiny té části lidstva (Izraele),
ale aby ukázalo, jak Bůh vede lidi ke spáse a osvětluje jim smysl jejich bytí.
Pod tímhle zorným úhlem biblická dějeprava vidí jednotlivé události. Leccos
co je pro profánní dějepis bezvýznamné, je pro biblické dějiny důležité a naopak: podle toho, zda ty události mají význam pro spásu Či nikoliv. Musíme
proto rozlisovat materiální popis událostí a jejich vztah ke spáse. Profánní
historik dojde až k zážitku lidí, posvátný dějepisec se soustředí na hluboký
duchovní význam těch událostí. Vychází pří tom ze zážitků svých nebo
těch, které mu sdělily jeho prameny, ale jde dál, vidí vše vc vyšším světle.
Bibličtí dějepisci nejsou ovšem jen teologové, jsou i členové svého
národa a zajímají se o jeho pozemskou existenci. Tím se stává, že se v jejich
spisech kříží dvojí hledisko a povrchní četba by nás mohla uvést v klam.
Třeba z jejich popisu bychom mohli mít dojem, že izraelský národ byl středem světového dění. To co je pravdivé ve sféře duchovní, je přeneseno
do oblasti politické. Z druhé strany podrobný popis určitých událostí, staveb, národních hrdinů nás svádí zaměřit naši pozornost na věci podružné
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pro dějiny spásy a to,, co má pro spásu velký význam, zůstane trochu ve
stínu.
Abychom odstranili takovou klamnou perspektivu, j e třeba jednotlivé
úryvky vidět ve světle celého Písma, celého zjevení. Vezmeme například
nepříliš povznášející legendu o Ezauovi a Jakubovi. Jejich vztah, požehnání,
které dostávají od Izáka, má i dějepisný význam. Ne tolik, co se událo mezi
těmi dvěma bratry. Ale popisují nám situaci dvou národů, jež ti dva mužové vyjadřují: Izraele a Edoma. Ale jaký má zápas o prvenství a vítězství
podvodného Jakuba význam teologický, pochopíme teprve, když je čteme
ve světle učení svatého Pavla o svobodě Boží volby {Řím 9, 13).
Lidská historie není mimo zájem posvátného autora. Ale je podrobena
vzhledu, který je pro něj důležitější: pokrok spásy. V úryvku Mt 2, je druhořadý popis návštěvy mudrců, slouží jen k tomu, aby vyzdvihl zvěst o
Kristu, králi národů. Toto je předmět učení Písma a proto předmět křesťanské víry. Ta episoda o návštěvě tří králů, o hvězdě, která je vedla, o darech, které přinesli, je jen prostředkem hlásání té zvěsti. Kdežto jiné události jsou přímo předmětem hlásání, v nich se uskutečnila spása. Kristus
není král národů, protože se mu mágové klaněli. Ale naše spása je přímo
závislá na narození, utrpení a smrti Ježíše Krista.
Studium literárních druhů nám někdy způsobí zklamání. Přilnuli jsme
k některým podrobnostem, které se staly pro nás podstatnou částí našich
náboženských představ (je možné narození Páně bez vola a oslíka?). Kritické studium biblických textů nám často dokáže, že ty podrobnosti jsou
jen literárním prostředkem k upoutání pozornosti a k vyjádření duchovních
pravd, které jsou svou podstatou nepopsatelné. Pro koho> je náboženství
folklor, tomu se bude zdát, že se celá budova, kterou si vytvořil, řítí. Kdo
hledá v Písině Boží slovo, setkání Boha s lidstvem, nejen že mu nevadí, že
určitá schemata vyprávění musí chápat v jiném smyslu, než by měla v moderním vědeckém stylu, ale zjistí, že může i dál používat těch obrazných
popisů, které nakonec vyjádří podstatu, věcí lépe než suché filosofické nebo
přírodovědecké kategorie.
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NORBERT LOHHNK.

Z Á K O N A MILOST
(Z knihy: Das Siegeslied am Schilfmeer)
Jádrem Starého zákona je Pentateuch. Pentateuch se skládá z nejvMí
části ze zákonů. T y jsou zasazeny do dějepisného vyprávění, avšak stojí
tak v popředí, že židovská tradice označuje Pentateuch jako » Toru «, to
jest: Zákon. O tomto Zákonu čteme v Z 19:
Zákon Pána je dokonalý a osvěžuje duti;
svědectví Pána je spolehlivé a dělá moudrými prosté lidi;
rozkazy Pana jsou spravedlivé a teší srdce;
příkaz Pána je čistý a osvěcuje oči.
Bázeň Pána je čistá a zůstává navždy;
práva Pána jsou pravda, jsou velmi spravedlivá,
jsou vzácnější než zlato, nez velmi jemné zlato
a sladší než med a sladká plástev.

Zákon se zde jeví jako konkrétní forma Boží milosti pro člověka. Docela jinak zní to, co říká Pavel ve třetí kapitole Jistu Galatům o témže Zákoně: Kdyby dědictví přišlo mocí Zákona, pak by už nepřišlo mocí slibu; avšak
Abrahamovi prokázal Bůh milost prostřednictvím slibu. K čemu je nyní Zákon?
Byl přidán k vůli přestoupením, dokud nepřijde »potomek «, na kterého se vztahuje slib... Kdyby byl býval dán Zákon schopný dát život, pak by opravdu spravedlnost přišla ze Zákona. Ale Písmo uzavřelo všechno pod hřích, aby se slib
splnil prostřednictvím víry v Ježíše Krista na těch, kdo věří. Než pmia víra, byli
jsme střeženi Zákonem, společně uzavřeni v očekávání, že se zjeví víra. Tak
se stal Zákon natím vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry.
Avšak protože přišla víra, už nejsme pod vychovatelem.

Podle Pavla je Zákon sice dobrý, ale nemá v sobě sílu dát člověku také
pomoc k jeho plnění. Když se setká s hříchem, změní se v prostředek k hříchu a způsobí nový hřích. V Izraeli se nyní vždycky setkal s hříchem. Proto
měl podle Božího plánu jen jediný smysl v dějinách spásy: ukázat hřích.
V posledí fázi před Kristem měl plně ukázat hřích, který tu byl, aby pak
prostřednictvím ospravedlnění ve víře v Krista přišla spása slíbená Abrahamovi.
Tedy dvojí zcela rozdílné hodnocení Mojžíšova Zákona. To staví křesťanského exegetu Starého zákona před těžký problém. Jak má vykládat
často nadšené výpovědi Izraele o Božích spásných činech, o jeho milosti,
jeho lásce, jeho vyvolení Izraele, o snadnosti Zákona a o radosti člověka
z Boží vůle a z Božího příkazu, jestli toto všechno byl klam a Izrael je ve
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skutečností jen stále hlouběji hnán Bohem do hříchu pomocí jeho příkazu?
Nestojí zde Boží slovo proti Božímu slovu? Při tom nejde o nějaké okrajové výpovědi bible, nýbrž o centrum výpovědi jak ve Starém zákoně při
vysokém oceňování Zákona tak také u Pavla při snižování Zákona kvůli
V- / /V
cistě vire.
Naposled se člověk jako křesťan postaví na stranu Pávovu. Pavel mluví
ze zkušenosti Krista, která uvádí v pochybnost všechno dřívější. Ona je
posledním měřítkem.
Avšak dříve než vyvodíme důsledky z takového rozhodnutí, měli bychom velice mnoho přemýšlet. Následující úvahy by chtěly sloužit takovému
přemýšlení, více ne. Nechtějí napadnout Pavla, Chtějí však zabránit tomu,
abychom nepřílepili příliš rychle a se zavřenýma očima na velké a rozhodující partie Starého zákona hanlivé slovo » zákonnost« a už se 11a ně nepodívali.
Při toni se nesmí popřít, že také Pavlovo hodnocení Zákona má své
kořeny už ve Starém zákoně. Na Pavla především působí prorocké poselství o konečném porušení Staré smlouvy a slib Nové smlouvy. K tomu
přistupuje mnoho jiného. Jahvistovo vidění dějin, které celý svět halí do
tmy, aby pak dalo zazářit světlu požehnání jen v Izraeli, asi na Pavla silně
zapůsobilo. K tomu dal Jahvista už hříchu v ráji vzniknout poněkud prostřednictvím zákonného zákazu - srovnejme Pavla v 7. kapitole Jistu Římanům: » Nebyl bych nic věděl o žádostí, kdyby Zákon neříkal: Nepožádáš. « Když
mnohé pozdější vrstvy Starého zákona stavějí smlouvu s Abrahamem
nebo sliby Abrahamovi proti Smlouvě na Sinaji, pak to již připravuje Pavlovo přiřazení hříchu k Zákonu a milosti a víry k Abrahamovi. Na př, pojem
» vlastní spravedlnost « byl již rozvinut v D t 9. Ez 20, 25 řekl něco ve Starém
zákoně neslýchaného, že Jahve dal Izraeli » nedobrá ustanovení a práva, kterými neměli žít«. Pravděpodobně je Pavlova teologie Zákona mnohem starozákonnější a mnohem méně revoluční, než se obyčejně předpokládá.
Nicméně zůstává nepopiratelnou skutečností, že Starý zákon mluví naprosto
nepavlovsky o Zákonu v kultu, z něhož žije, a ve vrstvách, které skutečně
nesou knihu Starého zákona a dávají jí vlastní ráz. Bádání posledních desítiletí ukázalo tyto protiklady ještě mnohem zřetelněji. Některé výsledky
tohoto bádání načrtneme na dalších stránkách.
Teologie Zákona, ze které pochází Pentateuch

V roce 1940 uveřejnil evangelický exegeta Starého zákona M. Noth
studii: Die gesetze im Pentateuch - ihre Voraussetzungen und ihr Sinn (Zákony
v Pentateuchu - jejich předpoklady a jejich smysl). Noth vyšel z otázky, ke které společenské skutečnosti se mají přiřadit zákony Pentateuchu. Jeho odjí oo

poved: nikoli k státnímu útvaru, nýbrž k rádu sakrálního kmenového
spolku »Izrael«. »Izrael« je při tom třeba chápat jako společenskou
skutečnost stojící v Jahvově požehnání. Izrael má základ v Jahvových dějinných činnech a existuje od té doby ve formě » spolku « s Jahvem. Uvnitř
tohoto rámce tvoří jeho zákony právní řád. Aby se uskutečnila realita spásy
- Izrael, nebyl naprosto nutný předcházející lidský výkon ve formě plnění
těchto zákonů jako předběžná podmínka. Když ještě neexistoval Izrael,
neexistovaly ani jeho zákony. Bůh nejdříve jednal a zřídil realitu spásy,
Izraele. Teprve potom byly vydány zákony na ochranu této předem dané
skutečnosti. Tento řád závislosti zůstává také v dalším běhu dějin. V pravidelně se opakujícím kultu je Izrael stále znovu stavěn do prostoru milosti
a v tomto prostoru se pak nově zvěstují Boží požadavky. Co do obsahu
mají tyto » zákony« především úmysl uchovat Izraele před vypadnutím
z řádu milosti. Proto jsou typickými zákony Izraele ty, které zajišťují přímo
nebo nepřímo Jahvův nárok na výlučnost. To je v základu zákaz uctívat
jiné bohy a v kazuistickém rozvedení mohou to pak být dokonce zákony
jako zákaz obětovat nebo jíst vepře - neboť tento zákon ohraničuje Izraele
proti určitým kanaanským kultovním obyčejům.
Ovšem včlenění Zákona do obsáhlejší instituce milosti, - do »Izraele«,
končí nyní podle Notha s babylonským zajetím. Jednotlivé nosné instituce
Božího lidu se rozpadnou, proroci prohlásí Smlouvu za skončenou. Protože se poexilová obec presto pevně drží starého Zákona, ten se nyní stává
- odpoutaný od ochranného obalu prvopočátků - absolutní veličinou. Po
exilu už není poslušnost Zákona způsobem, jak zůstat v předem dané milosti. Podle Notha se obráží tento nový postoj k Zákonu již v Kněžském spise
Pentatuchu a také v žalmech na Zákon. Zde - v začínajícím židovství se stává Zákon podle Notha. tím, proti čemu pak Pavel bude bojovat, kdežto Pavlova kritika Zákona nemůže zasáhnout Zákon předexilový.
Ovšem Nothovy názory na teologii Zákona v době po exilu se brzo
setkaly s odporem. Wolff a Kraus popřeli jeho výklad žalmů na Zákon,
a také jeho teologie Zákona v Kněžském spise je asi překonána v jednom
článku Zimmerliho. Můžeme nechat otevřenou otázku, zda snad existovalo v židovství v době, kdy vyrůstal Pavel, hodnocení Zákona, proti kterému
Pavel bojuje. Pro Starý zákon se budeme moci držet názoru, že ve všech
svých obdobích považoval zákony Pentateuchu ne za prostředek, kterým
by se právoplatně vymohlo Boží požehnání, nýbrž za svatý řád skutečnosti
spásy Božího lidu, dané předchozí Boží milostí.
Nase nové poznatky o instituci Smlouvy v Izraeli, o nichž jsme již
několikrát mluvili v dřívějších kapitolách, jenom prohloubily Nothovy
rozbory z r. 1940. V souvislosti s politickou smluvní praxí stal se nyní sice
právní charakter Boží smlouvy ještě jasnější. Avšak u formy staroorientální
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vasalské smlouvy jde o zvlášť: strukturovaný smluvní poměr, který v sobě
poněkud zahrnuje milost. Listina smlouvy začíná historickým prologem.
Ten dosvědčuje svobodné dobrodiní velkého krále, které předcházelo uzavření smlouvy. Jahve vyvolil otce, vysvobodil Izraele z Egypta, zavedl jej
do zaslíbené země. V průběhu těchto božských činů se Izrael stává Jahvovým lidem a Jahve se stává Izraelovým Bohem. Teprve, když se takto stanoví v předhistorii listiny Smlouvy, že Jahvova milost byla první, začíná
výčet Jahvových požadavků vzhledem k Izraeli. Dekalog to ukazuje v nejzhuštěnější formě. Nejprve je řeč o Jahvově milosti:»Já jsem Jahve, tvůj
Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, 2 domu otroctví. « Pak teprve následuje

přikázáni. Se stejnou strukturou barokně rozvedenou se setkáváme ve velkorysém uozvrhu knihy Deuteronomium. Tam začíná zvěstování Zákona teprve s
12, kapitolou, předtím vsak stojí kázání o Božích činech spásy zakládajících
Smlouvu a základní povinnosti věrnosti k Smlouvě a lásky k Bohu. Po zvěstování Zákona byly pak v kultu Izraele ve shodě s formou vasalské smlouvy
svolávány na Izrael požehnání a kletba. Ale požehnání se nechápe jako zasloužený právní proti výkon za výkony poslušnosti Zákona, nýbrž je prostě
setrvání a štěstí v daru, který tu byl již před každým plněním Zákona u
jednotlivce, totiž v zemí, kterou Jahve daroval Izraeli. Jestli se pro případ
porušení Smlouvy stanoví jako obsah kletby možnost zapuzení ze země,
pak to znamená ztrátu daru, který tu již je, nikoli odepření daru, který se
má teprve získat skutky podle Zákona. Takovou možnost ztráty spásy darované z milosti zná samozřejmě také Pavlovo zvěstování. Také u Pavla
může křesťan, který žil z víry, přivolat na sebe soud tím že nedbá na Boží
vůli a tak se vyloučit z prostoru milosti. Požehnání a kletba v izraelském
formuláři Smlouvy, položené za zvěstováním Boží vůle, neznamenají tedy
žádným způsobeni zákonnost odsuzovanou Pavlem.
Zákony Izraele, jak byly sebrány v Pentateuchu, předpokládají tedy
trvání v milosti. Jsou ve smyslu Pavlovy terminologie právě tak málo » Zákonem « jako příkazy, které Pavel vyslovuje vždy v druhé polovině svých
listů. Jsou sice Božím nárokem na člověka - avšak na člověka, kterého Bůh
již předtím postavil do prostoru své milosti a kterému dal také schopnost
vyhovět nároku.

Teologie Zákona v Deuteronomistickém dějepisném díle

Předpokládám Nothovu hypotézu o » Deuteronomistickém dějepisném
díle« koncipovaném na začátku babylonského exilu jako jednotné dílo, sahajícím od knihy Deuteronomium až ke druhé knize Královské. V posuzování kerygmatu tohoto dějepisného díla mezitím podrobili G. von Rad
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a H. W. Wolff Nothovy pozice kritice a navrhli doplnění. Dílo bylo sepsáno, když dějiny Izraele dospěly ke konci. Jako začaly tyto dějiny tím,
že Izrael byl Mojžíšem přiveden k zaslíbeně zemi a Jozuem zaveden do této
země, tak se zdálo, že bylo dosaženo jejich konce, když severní říše a pak
Juda a Jeruzalém byly opět z této země vysídleny. Nyní se dělá pokus
o zpětný pohled na tyto dějiny. Vodítkem je Otázka: Jak k tomu mohlo
dojít? Jen zcela zdrženlivě se autor zároveň odvažuje položit druhou otázku:
Budou ještě dějiny Izraele pokračovat, a jak by mohly ještě pokračovat?
Deuteronomista - tak nazýváme autora tohoto dějepisného díla - má
k dispozici jednoznačné měřítko, které může přiložit 11a dějiny. Je to » kniha
Zákona« nebo také » Mojžíšova kniha Zákona«. Tak se to obvykle překládá. Mohli bychom rovněž říci: »Listina Smlouvy« nebo »Mojžíšova
listina Smlouvy «. Tato Listina Smlouvy je nejen často připomínána, nýbrž
- aby nevznikla žádná nejasnost - je úplně vestavěna do dějepisného díla.
Neboť Dt 5 - 28 je, jak se nám to jeví, Listina Smlouvy, která platila v
v Jeruzalémě pozdní doby královské. Obsahuje Jahvovu vůli ohledně Izraele.
Při tom je třeba si všimnout, že Deuteronomistovi různé ty příkazy naprosto
neleží všechny na stejné rovině. Měří Izraelovu věrnost Smlouvě prakticky
na několika málo ústředních předpisech z oblasti prvního přikázání. Pro
něho je rozhodující výlučná služba Jahvovi. Po vystavění chránili přistupuje
předpis uctívat Jahve kultem jenom v Jeruzalémě. Listina Smlouvy začleněná do Deuteronomistického dějepisného díla obsahovala vedle konkrétní
Jahvovy vůle ještě v textech požehnání a kletby z Dt 28 Jahvova slova ukazující do budoucnosti, která činila osud Izraele v jeho zemi závislým na
jeho věrnosti Smlouvě.
Když Deuteronomista hodnotil chování a osud svého národa podle
tohoto měřítka, musel dojít k tomuto výsledku: Izrael trvale a stále silněji
selhával v plnění požadavků Boží Smlouvy. Proto Jahve právem splnil
kletby Smlouvy. Spása darovaná Jahvovou milostí na začátku dějin Izraele
je zcela ztracena. Izrael za to nemůže činit výtky Jahvovi, nýbrž jen sobě
samému. Jako úvod svého díla líčí Deuteronomista v Dt 1 osud první generace na poušti, která vytáhla z Egypta ještě s Mojžíšem. Pro hřích nevěry
jsou odsouzeni zemřít mimo zaslíbenou zemi (Dt 1, 32). To je bezpochyby
míněno jako symbol pro celé dějiny Izraele. V souhrnech dějin v 2 Král
17 a 21 vyjadřuje Deuteronomista tutéž skutečnost také teoreticky - reflexně.
Kletba Zákona se stáhla nad Izraelem a vylila se 11a něj.
Nyní naše otázka. Je tedy » Mojžíšova kniha Zákona « pro Deuteronomístu »Zákonem« v Pavlově smyslu, který nedává život, a vhání do hříchu a slouží jen k tomu, aby uzavřel všechny lidi pod hřích? Také zde je
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třeba odpovědět: nikoli. Deuteronomista začíná své dějiny - po vymření
generace na postí - s cistou generací. Jen ti, kdo byli v době nevěry na posti ještě nepospělými dětmi, smějí vtáhnout do zaslíbené země. Dt 2, 14
- 1 7 to zdůrazňuje slavnostní řečí :
Avšak doba našeho putování od Kadeš-Barnea, až jsme šli přes potok
Sered, byla 38 let, až celé pokolení, válečné mužstvo, vymřelo z tábora,
jak jím Pán přísahal. A také ruka Pána byla proti nim, ahy je v táboře
docela zahladila. Když nyní vymřeli všichni válečníci z lidu, tu řekl Pán
ke mně: ...

Ani Mojžíš nesmí vstoupit přes všechny prosby do zaslíbené země.
Zřetelněji lze snad sotva vyjádřit vyprávěním, že dějiny Izraele v jeho zemi
začaly čistě. Zákon nebyl dán hříšníkům, nýbrž nezatíženému lidu, kterému
Bůh daroval z čisté milosti krásnou zemi, ve které může zachovávat jeho
vůli. K tomu existuje během dějin Izraele možnost odpuštění a obnovy
Izraele v Smlouvě. To je jasné především z líčení doby Soudců. Ta probíhá
ve více cyklech, jejichž vnitřní zákonitost Deuteronomista teoreticky
rozvíjí v knize Sd 2, 10 nn. Po době věrnosti Smlouvě následuje doba odpadu Izraele. Na to vzplane Jahvův hněv. Přivádí lid do nouze a do tísně.
V této situaci Izraelité opět » křičí « k Jahvovi. Tu se smiluje a posílá jim
zachránce, zvaného »soudce «. Začíná další cyklus. Není třeba říci, že v Jahvově smilování stále znovu proudí do dějin milost a zabraňuje, aby se projevila kletba Zákona? Nemůžeme přece spojit tuto teorii cyklů s Pavlovou
výpovědí, že Mojžíšův Zákon tu byl jen k tomu, aby až do Kristova příchodu línal lidi hlouběji do hříchu. Královská doba ovšem pak už není rozdělena na cykly. Avšak Wolff ukázal, že se na ni musíme dívat ve smyslu
Deutcronomisty jako na první polovinu jediného cyklu, který je v okamžiku sepsání díla ještě otevřen směrem k budoucnosti. V tom spočívá poselství dějepisného díla k jeho exilovým, čtenářům: chce je vyzvat, aby udělali onen v cyklu očakávaný čin. Mají »křičet« k Jahvovi, aby tak dospěli
k » obrácení«, se kterým začíná nové jednání Jahvovy milosti.
V Šalomounově modlitbě při posvěcení chrámu Deuteronomista naznačuje na konci právě tuto budoucí možnost:
Zhřeší-U proti tobě - neboť není Člověka, který by nehřešil - a ty se na ně
rozhněváš a dáš je na pospas nepříteli, takže je jejich přemožitelé odvlečou do
nepřátelské země, daleko nebo blízko, půjdou-H do sebe v zemi, v které jsou
zajati, obrátí-li se a budou se modliti v zemi svých přemožitelů volajíce: Zhřešili
jsme, nesprávně a bezbožně jsme jednali, obrátí-li se tedy k tobě celým srdcem
11 celou duší v zemi svých nepřátel, kteří je odvlekli a budou-li se k tobě modliti
obráceni k zemi, kterou jsi dal jejich otcům, obráceni k městu, které jsi vyvolil a
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a k domu, který jsem vystavěl tvému jménu, slyš v nebesích, v místě.kde trůníš,
jejich modlitbu a jejich úpění a zjednej jim právo! Promiň svému lidu, co proti tobě
spáchal, i všechnu nevěrnost, které se proti tobě dopustil, dej aby došli milosrdenství u svých přemožitelů, aby s nimi měli slitování. Vždyť je to tvůj lid, tvé dědictví, které jsi vyvedl z Egypta, z peci na tavbu železa.

Když uvážíme tuto přítomnost milosti na počátku, v průběhu a na
otevřeném konci dějin, líčených Deuteroiiomistou, pak budeme sotva moci
říci, že v nich vidí jako smysl zahnání a uzavření Izraele do hříchu pomocí
Zákona. Toto dějepisné dílo zvěstuje evangelium Boha milosti, i když se
vší zdrženlivostí a skromností, jak se slušelo v temné situaci Exilu.
Uvnitř tohoto zásadního poselství o milosti zůstává přirozeně Boží
vůle formulovaná v Zákoně dvojsmyslnou veličinou ve smyslu textů požehnání a kletby se Zákonem spojených. Izrael, který plní Boží vůli, zůstává
v »klidu« pokojného držení země; Izrael, který odpadne, bude podroben
soudu, dokud zase nezavolá o milost. Před očima Dcutcronomisty stojí jako
zvláštní příklad toho, kdo žije dokonale podle Jahvovy vůle, postava Davida.
G. von Rad to skvěle vypracoval, i když snad nemá pravdu v tom, Že staví
zaslíbení, kterého se Davidovi dostalo od Náthana, jako plně nezávislý a na
žádnou podmínku nevázaný princip dějinného průběhu po bok podmíněné
Smlouvě jako něco rovnoprávného, ano nadřazeného. Jistě není správné
označit Smlouvu pavlovský jako »Zákon« a Nathanovo zaslíbení zase jako
»Evangelium«. Davidova dokonalá poslušnost a požehnání spočívající na
něm a na jeho domu, stojí spíše zcela uvnitř prostoru Smlouvy a také v něm
se stává účinnou Boží vůle zaznamenaná, v Zákoně.
Na závěr lze snad říci k Deuteronomistickému dějepisnému dílu, že
aplikuje klasickou formou teologii Zákona obsaženou v myšlence a v instituci
Smlouvy. Protože dílo bylo napsáno v nej větší krizi izraelské Boží Smlouvy,
vystupují zvlášť ostře temné možnosti Zákona. Nicméně Smlouva platí
vždy jako dílo Boží milosti působící v dějinách. Zákon zůstává zařazen do
ní. Nikdy nenabývá v dějinách spásy té negativity, kterou má u Pavla.
Postoj proroků k Zákonu podle Deuteronomistického dějepisného díla

V Deuteronomistickém dějepisném díle vystupují často proroci. Patří
k silám, které podle tohoto díla pohánějí kupředu dějiny spásy. V jakém
vztahu je jejich činnost k Zákonu? Pro to je klíčovým textem 2 Kr 17, 7 nn.
Nejprve se konstatuje hřích Izraele.
Izrael se totiž prohřešil na Pánu, svém Bohu, který ho odvedl z egyptské
země, z moci faraóna, egyptského krála: uctívali jiné bohy a jednali podle
ustanovení národů, které Pán před nímí zahnal a podle ustanovení, která
udělali králové Izraele.
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Bez zákona tedy žádný národ nemůže žít. Nežije-li podle Jahvova
Zákona,, pak musí žít podle lidského zákona, zákona jiných národů nebo
zákona, který mu uloží jeho vlastní králové. Následuje-li Izrael takový zákon, upadá okamžité do hříchu, prostřednictvím samého zákona. - Nyní
se vypočítávají nejtežší hříchy Izraele.
Izrael spáchal věci, které nejsou dobré, proti Pánu, svému Boku: stavěli
si výšiny na všech místech, od hlídací věže az k opevněnému městu, zřídili
si pamětní kameny a ašery na každém vysokém pahorku a pod každým
zeleným stromem, obětovali tam jako národy, které Pán odvedl před nimi,
a dělali zlé věci, kterými rozhněvali Pána; páchali modlářství, o kterém
jim Pán řekl; » Nesmíte dělat takové věci! «

Tím j e jednoznačně líčena situace porušení Smlouvy. To je situace,
do které j e třeba zařadit úlohu proroka. Proto je nyní řeč o prorocích:
Jahve vstoupil do právního sporu s Izraelem a Judou prostřednictvím všech
proroků » a « všech věštců tím, že dal oznámit toto: odvraňe se od svých
zlých cest! Zachovávejte mé příkazy, má ustanovení, podle celého Zákona,
který jsem přikázal vašim otcům! «

Není nutné sledovat text dále. Neplní-li Izrael své povinnosti Smlouvy,
pak tedy Jahve posílá proroky. Jsou jeho zástupci a začínají jeho jménem
jakýsi proces s Izraelem, ve kterém se pokoušejí pohnout Izraele k obrácení
a k novému zachovávání přijatých závazků Smlouvy. Úloha proroků je
tedy definována zcela v rámci Smlouvy.
Avšak proroci nepatří jen do situace, kdy je Smlouva ohrožena porušením. Naposled citovaná věta - 2 Kr 17, 13 - má ještě pokračování. Nejedná
jen o » Zákonu, který jsem přikázal vašim otcům «, nýbrž » Zákon « j e definován ještě druhým způsobem. J e to » Zákon, který jsem přikázal vašim otcům
a který jsem k vám poslal prostřednictvím svých služebníků, proroků «. Proroci

jsou tedy také první zprostředkovatelé Zákona, před tím než mají naléhat
na zachovávání Zákona už existujícího. Prorocké zprostředkování Zákona
se při tom odlišuje od zprostředkování, které se uskutečnilo u otců. Tím
se asi myslí původní uzavření Smlouvy 11a Sinaji. V novějším bádání
se vynořila myšlenka na prorocký úřad, jehož úkolem je revize a rozšíření
práva obsaženého ve Smlouvě. V Dt 18, 141m se předpovídá prorok jako
Mojžíš v tom smyslu, že Izrael bude mít vždy proroka, který mu bude moci zprostředkovat Boží právo. Další úloha prorokuje v Deuteronomistickém
dějepisném díle patrna v souvislostí s obnovením Smlouvy za JoziáŠe.
Zračená listina Smlouvy se znovu najde v chrámě. Tu pozná král J o ziáš, že Smlouva byla porušena a koná obřady pokání (2 Kr 22, 11). Pak
pošle posly prorokyni. Co ta říká ve jménu Jahvově, můžeme si přečíst v
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v 2 Kr, 15-20. Tomuto prorockému slovu musíme rozumět v tom smyslu,
že se jím dává Jahvovo zmocnění, aby se přikročilo k onomu obnovení
Smlouvy, které pak Joziáš skutečně provede (2 Kr 23, 1-3). V Deuteronomistickém dějepisném díle můžeme nalézti ještě jiné funkce proroků,
které nejsou tak reflexně a bezprostředně vázány na Smlouvu a Zákon. Avšak
přesto je jasné, že Deuteronomista povazuje proroky podstatně za Jahvovy
zplnomocněnce vůči jeho smluvnímu partneru Izraeli. Pokaždé podle situace
mají vysvětlovat a rozšiřovat právo obsažené ve Smlouvě, mají vyzývat
k návratu ke Smlouvě a pro případ neposlušnosti mají jmenovat uvalené
tresty, v případě obrácení však mají v Jahvově jménu dávat zmocnění k
obnově Smlouvy. Vztah proroků k Zákonu je tedy mimořádně silný.
Teologie Zákona u Deuteronomisty je nám již známa. Je-li obraz proroků u Deuteronomisty výstižný, pak proroci zcela sdílejí jeho pojetí Zákona.
To znamená, že také proroci hodnotí Zákon jinak, než to bude dělat později Pavel. Je otázka, zda to potvrzuje rozbor prorockých spisů.
Ezechielův Postoj k Zákonu

Hodnocení proroků bylo v kritické exegezi dlouhou dobu určeno
Wellhausenem. Podle něho leží proroci časově a věcně před Zákonem
- Zákon je pozdní fenomén. Bádání o prorocích za našich dnů se chystá
likvidovat toto pojetí. Při tom dostává v podstatě za pravdu biblická teorie, jak je obsažena právě v Deuteronomistickém dějepisném, díle. Tedy:
proroci předpokládají Smlouvu (a v souvislosti s ní také Zákon) a je jim
třeba rozumět ze stanoviska Zákona. Tak je tornu u píšících proroků, kteří
jsou nám především dosažitelní, zde více tam méně. Žádný snad nevybočuje zcela z řady. Bádání je ještě velice v proudu. Různá badatelská úsilí
probíhají často dosti odděleně vedle sebe. Ačkoli je jisté, že teorie velkých
Osamělců, kteří založili » etický monoteismus «, byla mylná, přesto opravdu
uspokojivý a pročež i obecně sdílený nový obraz proroků ještě neexistuje.
Přesto se můžeme již bez váhání držet názoru, že existuje vztah mezi proroky a Zákonem.
Protože není možné zabývat se každým prorokem jednotlivě, zvolíme
si proroka, který Žije z docela nedeuteronomistických tradic. Je to Ezechiel.
A že Ezechiel sám sebe chápe ze stanoviska Zákona Smlouvy, to ukazuje
již jeho vidění provázející jeho povolání.
Jak ukázal Zimmerli, drží se Ezechielovo vidění při povolání (Ez 1,
1 - 3 » 15) tradičního schématu. Prorok má zážitek, že nejdříve stojí v Jahvově trůnní radě, a pak je jako posel vysílán z trůnní rady k Izraeli- Jahvovu
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lidu Smlouvy, Za tímto schématem prorockých zážitků o povolání poznáváme ještě profánní model. Velkokrál má smlouvu s vasalem; doví se,
že se vasal chystá odštěpit, tu svolá korunní radu a pak odešle z korunní
rady diplomatické poselství vasalovi, které ho má ovlivnit ve smyslu velkokrále a věrnosti k smlouvě. Vyslaný posel odpovídá proroku v Izraeli.
V Ezechielově vidění o povolám lze ještě zřetelně poznat staré schéma.
AvŠak je již velmi zjednodušeno a prostoupeno jinými hledisky. To ukazuje,
že zde obsažené sebechápání proroků bylo v jeho době již staré a samozřejmé. Nevytvořil je teprve on. Přesto Ezechiel, když chce, dovede
užívat velmi přesných formulací ve smyslu původního profánního modelu.
Tak především v 2, 3-5. Uvádíme zde text v původní rekonstrouvané formě:
Synu Člověka, posílám tě k Izraelovým synům, kteří se proti mně bouří.
Řekneš jim: Tak pravil Jahve! At tě poslechnou nebo ne: at poznají,
že uprostřed nich byl prorok.

Je tu heslo » poslání«. Poslání vede k odbojnému vasalskému národu.
Tam má Ezechiel vystoupit jako oficiální posel: » Tak pravil ten a ten«,
j e formule, kterou diplomat uváděl své poselství. Před očima stojí také možnost, žc se prorocké poslání setká s nezdarem. I tehdy mělo vyslání posla
svůj smysl: odpadlý vasal byl varován. Bůh j e v právu, když učiní opatření
proti odpadlému Izraeli. Není pochyb, že Ezechiel chápe svou úlohu z hlediska svého povolání zcela v rámci Smlouvy. Ve jménu Božím má v Izraeli
přivést k platnosti Zákon Boží Smlouvy.
To se stává také jasným na obsahu a formě poselství, které vyřizuje.
Zná přirozeně nejrůznějŠí techniky kázání. Ale velmi často se opírá o texty
Smlouvy, které jeho posluchači znali z kultu a ty parafrázuje. Tak třeba
v řečí ohlašující soud Ez 5, 5-17, připojené k první skupině symbolických
úkonů. Tresty, kterými tam Ezechiel hrozí, pocházejí i co do slovního znění
ze starší formy textu požehnání a kletby, který nyní uzavírá Zákon svatosti
v našem Pentateuchu (Lev 26). V těchto narážkách leží vlastní síla argumentace. Ezechiel říká, vyjádřeno abstraktně: Nezachovali jste Zákon Smlouvy
a nyní na vás přijdou kletby spojené s tímto Zákonem.
Jak nyní chápe Ezechiel v této souvislosti Zákon? Je snad u něho koncipován pavlovský jako Boží vůle ženoucí lidi do hříchu? Také u Ezechiela
musíme opět konstatovat nepavlovské pojetí Zákona. Zákon je vždy Boží
vůle, které předcházela Boží milost. Řeč o soudu Ez 5, 5-17 začíná:
»Jeruzalém:

položil jsem ho doprostřed národů, a kolem něho

země...«

Jahve tedy udělal Jeruzalém středem světa. Teprve z této milosti v y plynul pak také Jahvův požadavek na jeho svaté město Jeruzalém. Neexistuje žádný požadavek, který by byl býval plánován předem z hříchu k
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lirícliu. I podle Ezechiela Zákon nyní při odpadu Izraele a v následujícím
trestu působí spise proti svému smyslu, který mu byl určen od Boha. Tak
stojí také Ezechiel - as. ním snad všichni proroci - na obecném stanovisku
izraelské teologie Smlouvy, to znamená na stanovisku, které nesouhlasí
s Pavlovým, pokud jde o posuzování smyslu Zákona v dějinách spásy.
rjr t V Y / /

Zaverecna

1

úvaha

Tento široký konsensus Starého zákona proti Pavlovi by nás měl vést
k zamyšlení. Starý zákon se domnívá, že stojí v prostoru milosti. Pavel sám
přirozeně uznává toto mínění tím, že Abrahama a všecko, co má charakter
zaslíbení, zabavuje pro víru a tak to vyjímá ze Starého zákona a přiřazuje
Kristu. Avšak Starý zákon se vyhýbá takovému rozštěpení, aspoň v širokých
a nosných vrstvách,, které jsme zkoumali a staví Zákon mnohem bezstarostněji do souvislosti s milostí.
Je otázka, zda Pavel nemluvil tak negativně o Mojžíšově Zákonu proto,
že pro něho bylo předem jisté, že všechno, co měl Izrael před Kristem z víry,
milosti a života, musí být prostě jinak zařazeno - na linii Abrahain-Kristus.
Tím vysál ze Zákona pozitivní možnosti a zbyla tato démonická moc, ženoucí do hříchu. Je-li tomu tak, pak by to byla téměř jen otázka způsobu myšlení, jestli někdo soudí o Zákonu pavlovský nebo čistě starozákonně. Nebo
lépe: otázka pojetí. Pak by snad byly možné vedle sebe oba způsoby myšleni:
starozákonní, který vidí milost a Zákon jako jednotu, která je ovŠeni stále
ohrožena, a Pavlův, který soustřeďuje všecko pozitivní do Abrahamovy
milosti, všechno negativní do pojmu Zákona. Snad by bylo možno formulovat také cestou typicky starozákonního myšlení novozákonní výpověď,
která by dala Kristu vůči všem dřívějším cestám Boží spásy jeho jedinečnou
eschatologickou platnost. Kdyby se to podařilo, byl by Pavlovi vzat monopol, aby on jediný mohl mluvit kompetentně o poměru obou Zákonů.
Avšak to se snad již dávno podařilo v jiných spisech Nového zákona. Jestli
ne dokonce v jiných Pavlových spisech než v listech k Římanům a Galatům.
(pkloM

J

Ž)
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N O R B E R T LOHFINK

P R V N Í K A P I T O L Y BIBLE PO I N T E R V E N C I P Ř Í R O D N Í V Ě D Y
(Z knihy: Bibelauslegung im Wandel)
Až do nedávné doby se domnívali teologové a vůbec všichni přesvědčení křesťané, že Bůh vytvořil prvního člověka z hlíny a pak mu vdechl
duší. Měli takový názor, protože to tak četli ve své bibli. Dnes má většina
teologů a také většina přesvědčených křesťanů jiné představy o počátcích
lidstva, ačkoli stále ještě čte stejnou bibli. Jak je to možné? Protože jsme
se naučili rozlišovat. Při čtení bible j e třeba převzít zamýšlenou výpověď,
ne však způsob, často závislý na době a kultuře, kterým je tato výpověď
vyjádřena. Pokud jde o počátek lidstva, je vlastní výpovědí bible toto: člověk je Boží výtvor. Ke způsobu výpovědi je nutno počítat třeba představu
o Bohu jako modelujícím umělci.
Bylo by to však proti každé křesťanské skromnosti a lásce k pravdě,
kdybychom tvrdili, že teologové přišli na toto důležité rozlišení bez mírné
pomoci, ba masivního tlaku přírodní vědy. Teprve přírodní věda donutila
teologii, aby přezkoušela své staré výpovědi a tak je modifikovala, aby neodporovaly poznatkům nebo názorům přírodní vědy.
Mnozí teologové a mnozí křesťané mají přesto radost z pokroku v chápání bible, kterého bylo dosaženo tímto způsobem. Nejsou to však všichni.
Neboť jiní se zřejmě nemohou smířit s tím, že zde byl vykonáván vliv zvenčí. Vidí v tom, že se zříkáme starého chápání biblického textu, pouze teologickou porážku a v řeči o nutném rozlišování mezi výpovědí a způsobem
výpovědi pouze propagandistické zakrývání porážky. V jejich očích teologové
kapitulovali. Nevědí sice, co lepšího by byli mohli teologové dělat než přestat mluvit o formování prvního člověka z hlíny, zvláště jsou-li sami přírodovědci. Nicméně křesťanský » ústup « je znepokojuje. Jestli církev povolila J E D N O U , bude povolovat dále - tak se obávají, - a co zůstane na konec?
Tento strach je dnes, jak se zdá, hodně rozšířen. Věcně je však nesprávný. Není tomu prostě tak, že by teologové byli manipulovali se svěřeným
pokladem Zjevení jen pod vnějším tlakem, i když tento tlak existoval a i
když byl nutný, abychom se dostali kupředu. Současně s výzvou přírodní
vědy, specielně vývojové nauky, a věcně nezávisle na ní působily v biblické
vědě ještě jiné faktory, které jí zevnitř umožnily nalézt odpověď na otázky
vyvolané zvenčí. Byly to nakonec přece jen otázky a podněty, které byly
připuštěny zvenčí. Odpověď, kterou je dnes možno na tyto otázky dát,
opírá se o nové fakty a nové, avšak přiměřené metody z oblasti biblické
vědy samé. To chceme ukázat na dalších stránkách.
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Nové » fakty« pomohly biblické védě kupředu: Neboť prostřednictvím
archeologie a j í živené orientalistiky stále k ní přitéká množství nových
poznatků, o Starém Orientě, které vrhají nové světlo na staré biblické texty.
Pracuje novými » m e t o d a m i D n e š n í exegeze používá ve srovnání s exegezí dřívějších století mnohem diferencovanějších a jemnějších metod v
oblasti historie, literatury a teologie. Podílí se zde na všeobecně pokročilé
diferenciaci věd. Proto by nikoho nemělo udivovat, přicházejí-li na světlo
nové aspekty a dimenze biblického slova z bible samé a dostávají-lí se při
tom, často zcela neúmyslně a jakoby mimochodem, také odpovědi na otázky
položené přírodní vědou. Jen ten, kdo to nevidí, může zde mluvit o »ústupu «. Ve skutečnosti se zde většinou jedná o vyjasnění oblastí kompetence,
které se stává možným na základě pokroku na obou stranách - přírodní
vědy a teologie. Rozpory se většinou ztratí, když se ukáže, že bible a přírodní věda nemluví o téže věci.
Po těchto předběžných úvahách je nyní třeba vyložit věc samu. J c však
třeba ještě se zmínit o tom, že zde může jít jen o některé příklady a upozornění. Není také vždy možné udat přesný stupeň jistoty jednotlivých
poznatků. Mnohé z toho, co následuje, je jisté, jiné je jen pravděpodobné.
Dvojí výpověď o stvoření

Zcela překvapuje, že se na začátku bible lící původ člověka dvakrát,
a to zcela různým způsobem. T o je nanejvýš pozoruhodné.
Po prvé se vypravuje o stvoření člověka v Gen i, 26-31. Na počátku
j e Boží slovo. » Bůh řekl: Udělejme člověka podle našeho obrazu, podle naší
podoby. Ač vládnou nad mořskými rybami, nebeským ptactvem, dobytkem a všemi
zvířaty na zemi a vším, co se plazí po zemi!« Pak se konstatuje stvoření člověka podle tohoto rozhodnutí: » Bůh stvořil člověka podle svého obrazu,podle
obrazu Božího stvořil ho, stvořil je jako muže a ženu. « Následuje Boží požehnání nad lidmi. V tomto požehnání se jim výslovně dává vláda nad. celým
stvořením. JE třeba si ostatně všimnout, že se zde nikdy nemluví o nějakém
prvním člověku, nýbrž vždy o » člověku « v kolektivním smyslu »lidstvo «
nebo o lidech v množném čísle slovesa. Třetí Boží slovo přiděluje lidem
a zvířatům jejich potravu. Pak se říká závěrem: » A tak se stalo. A Bůh
si prohlédl všechno, co udělal, a hle, bylo to velmi dobré. A nastal večer a nastalo
jitro: šestý den «.
Závěrečné formule nás odkazují na širší souvislost, v níž se vyskytuje
tento text o stvoření lidí. Jde o dílo šesti dnů, jak je v první kapitole bible
líčeno stvoření. První den stvoří Bůh světlo, druhý nebeskou klenbu, třetí
oddělí moře a pevninu a dává ze země vyrůst rostlinám - čtvrté dílo stvoření, které je také ještě umístěno do třetího dne.
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Tím jsou vytvořeny kosmické prostory. Nyní jsou vyplněny pohyblivými bytostmi. Čtvrtý den dostane nebe slunce, měsíc a hvězdy, pátý den
voda ryby a prostor mezi zemí a nebem ptáky, šestý den země zvířata - to
je sedmé dílo stvoření
a pak následuje jako poslední osmé dílo ještě ve
stejném dni stvoření lídí. Sedmý den pak Bůh odpočívá od svého díla a
a posvěcuje tento den.
J e jasné, jak zde v rámci osmi činů a šesti dnů celá Boží stvořitelská
činnost směřuje k lidem a v nich vrcholí. Jinak je tomu u druhého vypravování o stvoření člověka. Zde chybí přísná systematika, a všímáme-li si pouze
poradí stvořitelských činů, jeví se nyní mnohé z prvního textu jako postavené na hlavu. Druhý text totiž výslovně určuje člověka jako první Boží
dílo, kterému předchází jenom ještě pustá země. Říká se jako určení času:
» V době když Bůh Pán udělal zemi a nebe - ještě však nebylo na zemi žádné
polní křoví a ještě nerostla na poli Žádná zelina; neboř Bůh Pán nedal ještě désř
na zemi, a také tu nebylo Člověka, aby obdělával zemi} jen vodní proud vyrážel
ze země a napájel veškerou zemi« - prožíváme tedy konkrétně líčené jitro
stvoření. Co se tu stalo jako první? Text to říká v Gen 2, 7: » Tu zformoval
Bůh Pán člověk z hlíny pole a vdechl mu do nosu dech života, takže se člověk
stal živou bytostí«. Další vypravování je známo. Bůh zřídí zahradu, usadí
do ní člověka a dá mu příkaz.
Pak přichází téma » protějšku pro člověka «. Člověk nemá být sám,
a proto se pro něho hledá » protějšek «. Jsou stvořena a předvedena zvířata.
Nehodí se však jako » protějšek «. Tu stvoří Bůh ženu z žebra muže a přivede ji k němu. Ukáže se, že ona je pravý protějšek. T í m jsou tu všecky
předpoklady, nyní může začít dějství. A pak čteme ve třetí kapitole o pokušení prvních lidí, o jejich hříchu, o výslechu před Bohem, o trestech a
nakonec o vyhnání ze zahrady. Stvoření člověka, zahrady, zvířat a ženy
představují jen expozici k tomuto dějství třetí kapitoly. Z e souvislosti j e také jasné, že Gen 2 mluví o první lidské dvojici, kdežto Gen 1 mluvila prostě o stvoření lidstva.
Daly by se ukázat ještě mnohé jiné rozdíly mezi obojím vyprávěním
o stvoření. Některé z nich se ještě objeví v průběhu našich úvah. K tomu
přistupuje, že zvláštní dvojitost na začátku knihy Genesis pokračuje také v pozdějších kapitolách, ba v celém Pentateuchu. Můžeme sledovat ve všech těchto
knihách dvě v jádru hodně nezávisle vedle sede probíhající líčení. To vedlo
už v počátcích moderní biblické vědy (v 18. století) k tézi, že náš nynější
Pentateuch je redakční dílo složené z více paralelních, původně rozdílných
dějepisných líčení. V prvních kapitolách Genese jsou to dvě niti vyprávění,
od vyprávění o praotcích přistupuje ještě třetí. Nynější Pentateuch byl pravděpodobně sestaven po babylonském zajetí, tedy asi v pátám století před
Kristem. Spisy, které v něm byly sestaveny, jsou naproti tomu starší. Jejich
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původní jn 1 ^ 0 3 neznáme, proto jim věda dala vlastni jména podle nápadných
znaků. Líčení stvoření v Gen i j e úvodní kapitolou tak zvaného » Kněžského
spisu«, kapitoly Gen 2 a 3 jsou začátek tak zvaného »Jahvistického dějepisného díla «.
Nebudeme se zdržovat charakterizováním obou pramenů Pentateuchu
- něco se ještě ukáže mimochodem během příštích úvah. Zde j e třeba spíše
ihned vyvodit teologické důsledky z pozorované dvojitosti popisu stvoření
a z jejího literárně-historického pozadí. Bible j e Boží slovo.
J e však Boží slovo takovým způsobem, že Bůh se ztotožňuje s lidským
slovem, s lidskou Hterární vypovědí. Avšak bible jako lidské slovo nevznikla najednou, nýbrž v delším procesu - při nejmenším v těch částech, které
nás zde zajímají. Nejdříve vzniklo jalivistické dějepisné dílo se svou výpovědí o stvoření. Pak vznikl v jiné době pro jiné prostředí Kněžský spis se
svou výpovědí o stvoření. Nakonec byla obě díla spojena v naší nynější
knize Genesis. Ve skutečnosti probíhaly tyto procesy dokonce ještě mnohem
složitěji. Líčení Kněžského spisu nebylo samo volně vytvořeno, nýbrž je
pouze konečným výsledkem procesu probíhají cíli o staletími. N a kterém
místě tohoto procesu stává se nyní lidské slovo o stvoření Božím slovem?
Takto je snad otázka špatně položena.
Proč by Bůh neměl stát za C E L Ý M procesem s jeho veškerým v ý v o jem výpovědi a smyslu, jako za literárním procesem, který sáni chtěl? Pro
nás, kteří máme v ruce Písmo svaté v jeho konečné fázi, je pak Písmo jako
J E D E N C E L E K Božím slovem, a co je v něm uchováno z předběžných
stadií a stojí snad vedle sebe a proti sobě, to se doplňuje, zároveň se také
navzájem relativizuje v jedné konečné výpovědi.
Jestliže nyní aplikujeme tento princip na obě zprávy o stvoření, na začátku bible, pak dostaneme tento výsledek. Nejdříve se ukazují nápadné
shody mezi oběma zprávami. Nemám 11a mysli jen to, že se v obou správách, i když různým způsobem, ukazuje Bůh jako stvořitel všeho, co existuje. J e možno jít ještě dále do podrobností. Tak j e v obou líčeních člověk
považován za nejvyšší článek Božího stvoření. Kněžský spis to vyjadřuje tím,
že dává veškeré Boží tvůrčí činnosti směřovat k člověku a jeho samého1 ukazuje na konci stvoření jako vládce. Jahvistické lícení to vyslovuje jiným
způsobem. Pro člověka se hledá » protějšek «. Jsou mu předvena jednotlivě
všecka zvířata. Avšak mezi nimi všemi se nenalézá žádný » protějšek «, T u
stvoří Bůh drahého člověka, ženu. Ona je vhodným » protějškem«. Zde
j e tedy všechno přeloženo do dramatu, avšak věcně tu není žádný rozdíl
ve srovnání s Kněžským spisem. I zde se nic nedá srovnat s člověkem v dokonalosti. Třetí shoda: Bůh udělal své stvoření dobré - utrpení a stíny pocházejí z lidské svobody. Tato výpověď j e zcela jasná teprve v dalším průběhu obou spisů. U Jahvisty začíná lidská existence v nádherné zahradě,

113

pak teprve následuje první hřích, vyhnání ze zahrady a pak od Kaina hřích
na hřích. V Kněžském spise se říká stále znovu na konci každého díla stvoření: A Bůh viděl, že to bylo dobré. « Šestý den se říká souhrnně: » A Bůh
se díval na vše, co udělal, a hle, bylo to velmi dobré, « V jasné narážce na tuto
větu se pak říká později v Kněžském spise, krátce před potopou: » A Bůh
se díval na zemí, a hle, byla zkažena, neboť veškeré tělo vedlo zkaženy život
na zemi« (Gen ó, 12). Opět tedy hluboká shoda obou líčení. Tyto shodné výpovědi se tak navzájem podpírají a spojují se ke konečné výpovědi
bible o stvoření.
Naproti tomu jiné momenty v obou líčeních stvoření se rozcházejí. Uvádím jen jediný jev - základní kosmogonickou koncepci. Díváme-li se přesně, můžeme mluvit u Kněžského spisu o akvatické (od prvotní vody v y cházející), 11 jahvístického líčení o terestrické (od země vycházející) kosmogonii (stvoření světa) . V Gen 1 je na začátku veliké chaotické pramoře jako
jediná realita. »Země byla TOHUVABOHU
(t. j. prázdnota a nicota), temnota ležela na pramoři, Bozi vítr vál nad vodami« - tak čteme v Gen 1 , 2. Toto
pramoře se pak po stvoření světla pomalu odstraní postupným oddělováním
a zatlačí se na okraj světové budovy. Nejprve se zřídí nebeská klenba a tak
se oddělí nebeský oceán a pozemský oceán - nad nebem a pod nebem. Pak
se shromáždí vody pod nebeskou klenbou na jednotlivých místech, totiž
v oceánech a mezi nimi se ukáže pevná země. Tak se světová budova v y vinula z vody. Naprotitomu je v Gen 2 na začátku suchý, pustý zemský povrch. Výslovně se poznamenává, že ještě nepadal déšť. Pak přichází první
voda ze země jako pramen, nakonec jsou umístěni na zemi lidé, rostliny
a zvířata. Živá realita byla vsazena do pouště jako oáza. Tedy dva zcela
rozdílné kosinogonické modely, které nyní stojí v bibli pokojně vedle sebe.
Co jiného pak to může říkat, než že bibli nezáleží 11a kosmogonických modelech?
T y jsou něčím vedlejším. Smozřejmě, abychom mohli učinit výpověď,
že Bůh je stvořitel, že člověk je korunou stvoření a že na počátku bylo všecko stvořeno jako dobré, musíme pracovat s nějakými modely. Avšak
modely jsou vyměnitelné. Opravdu by některého biblického autora znepokojilo, kdybychom dosadili model vývojového vzniku kosmu, života a člověka, který nám dnes s docela jinou spolehlivostí vytvořila přírodní věda ?
Myslím, že ne. Vždyť bible sama, tím že ponechala pokojně vedle sebe
různé kosmogonické modely, zároveň vyslovila jejich relativitu. Kosmogonie zpráv o stvoření vůbec nejsou biblickou výpovědí, nýbrž jen prostředkem, bez kterého bylo těžko možno učinit vlastní výpověď.
Tato téže se objevila už na začátku našich úvah. Avšak zde se jevila
jako ústupek moderní přírodní vědě vnucený teologii zvenčí. Nyní jsme
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dospěli ke stejné tézi jakožto biblické výpovědi z literárního rozboru bible
samé. Obraťme se nyní k jednotlivým líčením, původu člověka. Začněme
přitom jahvistickým líčením (Gen 2).
Jahvistické

líčeni stvoření

Jahvistické dílo začíná u stvoření a pádu a pak v tak zvaných pradějinách ukazuje 11a vyprávěních, která jsou vytvořena jako modely, jak hřích
přichází v dějinách plně k moci. AvŠak BoŽí vůle zachránit člověka se staví
proti hříchu. Vyvolí člověka Abrahama, aby jeho prostřednictvím a prostřednictvím jeho potomků, Izraelitů, jejichž dějiny Jahvista nyní sleduje,
dal opět zazářit světlu v ztemnělém kosmu. Jahvista ví, že nakonec v dovršení dějin přejde Abrahamovo požehnání na všechny národy. To je velký
univerzální plán teologie dějin, který nám předkládá jahvistické dějepisné
dílo. Tím toto dílo vykládá izraelskému národu smysl jeho existence. Izrael
je ve světě obtíženém kletbou zárodkem nového požehnání, které má jednou předat všem národům. Autor díla, kterého biblická věda nazývá hypoteticky »Jahvista«, žil snad v Davidově nebo Šalamounově době, tedy
kolem roku 1000 před Kristem. Byl jedním z nejvýznamnějších teologických myslitelů Starého zákona, zároveň však spisovatelem velkého formátu,
který svou teologii dějin nevyjadřoval v abstraktních větách, nýbrž přeložil do vyprávění. Pro hostorickou dobu ve vlastním smyslu sc při svém
líčení opíral o ústní tradice národa. Pro počátky světa a dějin neměl přirozeně jako člověk předvědeckého věku ani zprávy, ani nálezy, ani vhodné
metody určení času. Mohl jen jedno: zpětně usuzovat ze stavu světa v němž
žil, na jeho počátky. Měl pak vypravěčskou svobodu vylíčit v plastickém,
vyprávění skutečnosti počátku, k nimž dospěl.
Tato charakteristika Jahvistova způsobu práce v našich kapitolách má
veliký význam. Není zde bohužel možné jednotlivě odůvodnit, co vede
biblickou vědu k tomu, aby právě takto definovala Jahvistův způsob práce.
Avšak věc samu objasníme na několika aspektech vyprávění o stvoření,
ráji a pádu.
Začněme skutečností, že Jahvista vypravuje o jediné dvojici prarodičů.
Proč nedává stvořit hned mnoho lidí jako Kněžský spis nebo jako babylonská báseň o stvoření světa Enuma Elis? Pohled na celé Jahvistovo dílo
nám ukáže důvod. Skoro celé světové dějiny jsou v tomto díle převedeny
11a dějiny rodin a čeledí. Jednotlivé osoby dějinného průběhu jsou navzájem
genealogicky spojeny. V našem světě se stal zájem o genealogie koníčkem
šlechty. V Orientě a především také v antickém Orientě je genealogické
myšlení typický způsob nomáda, jak zacházet s jeveni » dějiny. « V Jahvistově době měli Izraelité ještě blízko ke své nomádské minulosti, mysleli
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ještě ve starých kategoriích. Proto Jahvista konstruoval pro lidi své doby
světové dějiny jako velké dějiny rodin s genealogickými vztahy. N a počátku čeledi stojí vždy u genealogického myšlení nomáda praotec. Praotec
nese jméno skupiny, které od něho pochází. Tak se jmenuje praotec kmene
Juda »Juda«, praotec národa Izrael, který se vlastně jmenuje Jákob, dostává
u Jahvisty od Boha jméno »Izrael « jako druhé jméno. Jak mohl Jahvista
v rámci tohoto nomádskébo modelu dějinného myšlení lépe vyjádřit, že chce
mluvit o celém lidstvu a na začátku svého díla sestoupit až k počátkům lidstva, než tím, že uvedl praotce lidské čeledi, který proto dostal prostě jméno »Člověk«? Neboť hebrejské slovo » a dam« znamená »člověk«. Tím
bylo každému izraelskému čtenáři jeho doby ihned jasné, že Jahvistova
kniha začíná zcela na začátku dějin lidstva.
Pro nás pozdní čtenáře bible, kteří už nejsme žádní nornádi a jsou nám
proto trochu vzdáleny typické myšlenkové modely nomádského pojetí
dějin, vzniká přirozeně otázka, zda při Jahvistově dvojici prarodičů máme
co činit s vlastní výpovědí nebo pouze s kulturně podmíněným modelem.
Otázka sc stává zvláště akutní proto, že nám dnes přírodní věda dává konkurující a odlišný model pro počátky lidstva - polygenistický model mutace na široké frontě vývojového procesu. V této souvislosti biblická věda
se vůbec nemusí vyjadřovat o otázce, jaký stupeň jistoty dnes přísluší populačně-genetické teorii. Pro toto není kompetentní.
Pokud však jde o Jahvistu, je třeba říci, že jeho jediného praotce je
docela možno považovat za myšlenkový model a ne za vlastní výpověď,
že jeho základní výpověď o osudném hříchu na počátku dějin by tedy mohla být učiněna i s pomocí modelu mutace na široké frontě. Neboť čisté
modely se dají vyměnit. K tornu bych chtěl ovšem výslovně poznamenat,
že touto otevřeností Gen 2 pro polygenistickou interpretaci se nic neříká o jiných teologických důvodech, které by mohly mluvit proti polygcnismu - myslím zde na Řím 5, na Tridentinum a na při nej menším váhající encykliku » Humcrni generis«. Avšak pro jahvistické líčení v Gen 2
musíme konstatovat, že jeden praotec lidského rodu zde patří do oblasti
vypravěčské techniky, s níž Jahvista volně zachází. Co j í m chce říci, je jen
toto: » Na počátku dějin lidstva «.
Co se nyní stalo podle Jahvisty na počátku dějin lidstva? Odpověd
zní: hřích, který vnesl do dějin kletbu. T o je vlastní Jahvistova výpověď
pro Gen 2 a 3. Jak přichází ke své tézi? S velkým zjednodušením bych řekl:
úsudkem. Na jedné straně totiž ví, že všude ve světě lpí na člověku kletba
a neštěstí. Na druhé straně ví z náboženské zkušenosti svého národa, že
kletba a neštěstí jsou vždy následkem přestoupení Božího příkazu. Tak
usuzuje pro celé lidstvo, že i na jeho začátku už stálo svobodné odmítnutí
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Boha, hřích. Snad nás zaráží zjištění, že Jahvista získal svou podstatnou v ý pověď o pádu úsudkem. Ale jak jinak by ji byl měl získat? Zprávy o počátcích lidstva jsou v každém případě vyloučeny. Převzetí pohanských mýtů
j e nepravděpodobné, protože se takový mýtus v okruhu Izraele, jak se zdá,
nevyskytoval. Vidění nesmíme u Jahvisty postulovat, když pro to nemáme
důvody. Teologický závěr, jak jsme ho popsali, j c nejvíc nasnadě ~ že toto
teologické myšlení bylo u biblického autora neseno Boží inspirací, j e při
tom pro věřícího křesťana samozřejmé.
Východiskem úsudku by tedy byla víra Izraele, že v Izraeli samém
jsou kletba a neštěstí vždy následkem přestoupení Božího příkazu. Jak silně
tato zkušenost vedla Jahvistu, vidíme při srovnání výstavby kapitol Gen
2 a 3 s pohledem Izraele na vlastní dějiny. Vždyť Izrael viděl své dějiny takto;
Bůh stvořil v Egyptě a na poušti Izraele jako národ. Pak ho přivedl do úrodné země Kanaan a dal inu své příkazy pro tuto zemi. Zachová-li Izrael tyto
příkazy, bude klidně a Šťastně žít v této zemi. Poruší-li příkazy, pak přijde
na Izraele neštěstí a kletba a 011 bude vyhnán ze země. Tak přesně probíhá
vyprávění o stvoření, ráji a pádu. První člověk je stvořen na poušti, uveden do krásné zahrady, dostává příkaz, přestoupí příkaz a je ze zahrady
vyhnán. Tato paralela by se dala provést až do podrobností. T o ukazuje,
že Jahvista vyjádřil vypravěčsky svou výpověď - na počátku byl hřích - pro
Izraelity své doby tím, že uvedl analogicky všecky souvislosti, ve kterých
Izrael viděl hřích proti Bohu. Tomu, kdo se přesně dívá, prozrazuje celý
postup vyprávění Gen 2 a 3, že Jahvista přišel ke své výpovědi zpětným
úsudkem.
I tato pozorování moderní exegeze mohou dnes mít velký význam.
Říkají totiž, že také většina jednotlivostí z vyprávění o ráji jsou jen model
nikoli vlastní výpověď. Vlastní výpovědí je jen základní událost: na počátku
byl hřích. Všechno ostatní je překlad do konkrétního líčení.
Avšak při evolučním pojetí, předpokládajícím pozvolný vývoj, působí
právě výpovědi tradice o prvotním rajském stavu lidstva bez utrpení jisté
obtíže. J e možno se ptát, zda by teologie neměla na základě zde načrtnutých
exegetických pozorování - ta pocházejí teprve ze zcela posledních let poněkud přezkoumat svou tradiční nauku o prvotním stavu člověka. Snad
j e i v této nauce leccos, co je dosud nepřeložený biblický model, nikoli biblická výpověď. Avšak toto přezkoušení se teprve musí provést, exegeta
k tomu může dát jen podnět, a my musíme čekat 11a výsledek úvah dogmatiků. V každém případě se i zde nabízí na základě moderní exegeze nová
otevřenost k evolučnímu pohledu na věcí, která pochází z věci samé a není
vnucena zvenčí.
Nyní se ještě můžeme ptát, proč Jahvista - když mu v podstatě šlo jen
o hřích na počátku lidských dějin - vůbec předlím ještě položil vyprávění
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o stvoření. Problém má více vrstev, a já se zabývám jen jedním aspektem.
Se svou výpovědí o lidském hříchu na počátku dějin stál totiž Jahvista ve
vědomém protikladu k jiné nauce o původu zla a temna v lidstvu. Touto
jinou naukou je normální pojetí v mezopotamské kulturní oblasti. Podle
ní j e zloba vložena do lidského bytí od počátku, už na základě stvoření.
Ne svobodně, nýbrž od přirozenosti je člověk zlý a podrobený utrpení.
Známe z Babylonie filosofický dialog o problému zla, tak zvanou » Babylonskou teodiceu«. V něm diskutují dva přátelé o problému zla v lidském
světě, především o sociálních nespravedlnostech. Dialog ústí do tohoto
konečného názoru (strofa 26):
» Narru, král bohů, který stvořil lidstvo,
nádherný Zulummar, který vykopal jejich hlínu,
vládkyně Mami, královna, která je modelovala:
lží, nikoli pravdou, je provždy vyzbrojili. «

Zloba člověka je tedy bezprostřední skutečnost stvoření. To se vyslovuje obrazem formování člověka z hlíny, při čemž mu stvořitelská božstva
ihned vytvoří lživá ústa. Stejným obrazem může mytologický text vyslovit
mytologickým způsobeni tutéž nauku. Myslím na babylonskou kosmogonickou báseň Enuma Eliš, 6. tabulka. Zde se dostala vina mezi bohy samé,
Kingu a jeho božští druhové zabili staré bohy. Nyní se koná shromáždění
bohů, které se radí, co se má udělat s touto provinilou částí božského světa.
Shromáždění se rozhodne zabít Kingua a z jeho (snad s hlínou smíchané}
krve vytvořit nové bytosti, totiž lidi. A tak se stane. Lidé jsou tedy svou
podstatou něco jako úlomek z božské oblasti. Jsou však právě úlomek toho,
co je v této oblasti zlé, temné a propadlé smrti. Tím, že jsou lidé na světě,
mohou bohové sami existovat ve světle a čistotě. Naproti tomu jsou lidé
od přirozenosti temní a propadlí smrti.
Nemusíme se bezpodmínečně domnívat, ža Jahvista znal zrovna oba
citované texty. Avšak zřejmě znal celou představu formování prvních lidí
z hlíny i s mytologickým a teologickým kontextem, který obklopoval
tuto představu. Tím, že sám před svým vyprávěním o pádu vyprávěl nyní
s pomocí téhož motivu, avšak zároveň s jeho zřetelnou obměnou, také o
stvoření prvního člověka, učinil vědomě opačnou výpověď. V čem spočívá obměna? V tom, že u něho se nesmíchá hlína s krví provinilého boha.
U něho není člověku vložena od počátku do úst lež. U něho je vzata docela
obyčejná polní hlína a do úst člověka je vdechnut jen dech života. Jinak
nic. Jak přišlo zlo na svět, to vysvětluje druhý akt líčení, vyprávění o ráji
a pádu.
Tázali jsme se, proč vůbec dal Jahvista na začátek ještě vyprávění o
stvoření. Nyní máme odpověď. I Jahvistovo vyprávění o stvoření je ještě
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částí výpovědi o původu hříchu a utrpení. Tomu ovsem porozumíme jen
tehdy,, když známe literaturu starého Východu a její mytologicko-teologické šifry - a to je možné teprve od nedává. Jestliže ji však známe, pak
zde slyšíme proti-tézi proti staroorientálníiiiu základnímu pojetí lidské
přirozenosti v základu zkažené od svého stvoření.
Ani toto pozorováni není dnes pro nás bez významu. Jeho prostřednictvím poznáváme, že formováni prvního člověka z lilíny nechtělo ani v
v soukromých představách prvního biblického autora popisovat, jak se ve
skutečnosti udál vznik člověka, nýbrž sloužilo zcela jiným hluboce teologickým výpovědím. A tak opravdu uz není důvodu, abychom k vůli tomuto líčení váhali přijmout vývojovou nauku.
Zároveň j e stále jasnější, oč Jahvistovi skutečně šlo. Zabýval sc ve svém
celém díle a specielně v jeho prvních scénách rozhodujícími otázkami základního pojetí člověka, Otázka, zda člověk a božství nejsou snad totéž,
i když pak snad v negativním smysly, že se v člověku zosobňuje to temné
z prazákladu světa,, anebo - naopak - zda j e Bůh opravdu zcela nezávislý
stvořitel, a člověk stvořená bytost; zda navíc je člověk stvořen dobrý a to
temné přichází do světa jenom prostřednictvím svobody a hříchu člověka:
to jsou otázky, které musí zrovna tak zaměstnávat nás jako starý Orient
a jíahvistu. Konkrétní představa o vzniku člověka, zda vývojem či nikoli,
je před těmito otázkami druhotná.
Přihlédneme-li blíže, vyvstává vlastní Jahvistova otázka stejným způsobem pro stoupence vývojové nauky. Je vývoj sám to poslední ve skutečnosti, má sáni charakter prazákladu a je takto božský ? Anebo jc transcendentní Bůh, který tvoří a umožňuje vývoj a nechává svět jako stvoření
být sebou samým? Dále: Je člověk zlým produktem nesmyslného vývoje, určeným od přirozenosti ke konečnému sebezničení kosmu, anebo
je dobrým cílem veškerého vývoje, který vrcholí právě v možnosti osobní
svobody? Pak by bylo veškeré zlo vybočením ze smyslu vývoje a jako takové by pocházelo od člověka, který zneužil své velikosti. T o jsou teprve
skutečné otázky a k nim nás vede jahvistická zpráva o stvoření, jakmile
se naučíme prohlédnout charakter jeho konkrétního líčení, které pracuje
s šiframi a modely.
Tím končíme svou úvahu o Jahvistovi a obrátíme se k líčení Kněžského spisu v Gen i.
Líčení Stvoření podle Kněžského

spisu

Toto líčení dělá vývojovému pojetí méně obtíží než jahvistické, protože j e na něm vidět, že sys tema tiznje a protože je přímo hmatatelné, že
chce mluvit co možno nejabstraktněji. Tak se snadno pozná, že ony různé
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dny stvoření jsou čistě jen rozčleňujícím principem, který tu neznamená
žádnou chronologii- Samo stvoření člověka je podáno úplně abstraktně.
J e tu prostě mluveno kolektivně a v plurálu, takže problém monogenismu
vůbec nemůže vyvstat. Proces stvoření není popsán a zůstává zahalen tajemstvím. Následuje hned vymezení podstaty člověka: člověk je « obraz Boží «
a vládce nad ostatním tvorstvem.
Tento abstraktní naukový charakter nám odhaluje původ a literární druh
tohoto textu. Gn i je školní text. Mysleme si jej - abychom měli nějakou
konkrétní představu - jako druh textu určený k tomu, aby se ho kněžský dorost teologického učiliště při jeruzalémském chrámu učil nazpaměť. Tamější
studenti teologie se museli text zcela doslovné naučit zpaměti a pak jim byl
jejich profesory podrobně komentován. Tyto naukové tradice jerazalémské
chrámové školy pak přestály krisi babylonského vylinanství tím, že byly,
pravděpodobně v babylonském exilu, sepsány jako dějepisné dílo, zmíněný
již Kněžhý spis, jenž se pak měl po exilu stát vedle jahvistickeho dějepisného
clila nosným prvkem onoho souhrnného díla, jímž je Pcntateuch. Toto pozdní
písemné shrnutí, z něhož vzniká Kněžský spis, neznamená, že jednotlivé části,
a to právě naše zpráva o stvoření, by neměly mnohem vyšší stáří. Po staletí byl tento text už ústně předávaným naukovým textem. Byl přitom
opět a opět přepracováván, zjemňován, básničtěji podáván. Stopy tohoto
neustálého propracovávání lze ještě dnes z textu vyčíst, podrobíme-li ho
důkladnější analýze dějinných tradic; z nich poznáváme, kolik váhy je stále
v těchto slovech, váhy, kterou do nich vložila meditace mnoha generací
izraelských teologů. Každé slovo a každá spojka je zvážena a promyšlena.
Jelikož však tato chrámová teologie i přes svou životnost byla zároveň mimořádně konservativní, mnohé stopy starších vrstev nebyly z textu vymazány, ale toliko jinak zarámovány anebo interpretující předmluvou přehodnoceny. Nesmíme si tedy hned myslet, že jsme tento text, tak racionálně
a průhledně vypadající, už při prvním přečtení pochopili a vyčerpali. Jak
jsme řekli, každé slovo tu má svou váhu.
Proto též musíme vzít slova, jež definují podstatu člověka, s tou největší vážností. » Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Bůh
stvořil Člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil jej, aby byl obrazem Božím.« T y t o

věty patří, podle novějšího bádání k jedné z nejstarších textových vrstev.
Trojí opakování dodává této výpovědi netušenou závažnost To se v teologii
odjakživa cítilo. Otcové a středověcí teologové se mnoho napřemýšleli o tom,
v čem vlastně Člověkova podobnost s Bohem spočívá. Vznikly tak hiubokomyslné úvahy o obrazu Nejsvětější Trojice v lidské duši, jež se pak i nadále tradovaly. Naše lepší poznání staroorientální literatury nám však i zde
pomůže udělat jeden krůček dál. Tak trochu nás sice mrzí, máme-li o těchto
tradičních názorech teologie ohledně podobnosti člověka s Bohem říci, že
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vycházejí z mylných předpokladů, avšak tyto názory podržují samy v sobě
svou hodnotu, nezávisle na tomto biblickém textu, a kromě toho správný
výklad výpovědi o člověku jako Božím obrazu má právě nám lidem dneška
a zvláště snad vědci a technikovi co říci. » Na zemi žijící obraz Boží« byl
v Egyptě Faraón. Opět a opět se setkáváme s tímto výrazem jako titulem
egyptského krále. On je » obraz b o h ů » niilionnásobně veliký obraz«,
»posvátný obraz Re(ův) « (Re - egyptské božstvo), »Zářný obraz Pána
všehomíra «. O mezopotámském prostředí platí totéž, i když doklady, které
máme k dispozici, jsou skrovnější. V jednom dopise jakémusi králi se říká:
» Otec krále, mého pána, byl obrazem Bélovým a též král, můj pán, je obrazem

Bélovým.« Být tedy obrazem božím je vlastností pozemských králů. Zamyslíme-li se nyní nad tím, co je tím míněno, pak lze říci toto : tím, že králové jsou obrazem božím, jsou tak zástupci boha na zemi. V nich se božství stává pro poddané viditelně přítomným. Z toho pak lze odvodit, co
ona výpověď o obrazu božím ve zprávě kněžského spisu o stvoření znamená. Ona nyní přenáší to, co ze všech lidí platilojen o králi, na všechny
lidi pokud jde o jejich vztah ke stvořenému kosmu. Člověk, nakolik je Člověkem, je zástupcem Boha na zemi. V něm se Bůh zviditelňuje všemu stvoření.
Proto též po výpovědi, týkající se obrazu božího, následuje lined další výpověď
o panství člověka nad zvířaty. » Ať panují nad mořskými rybami a nad nebeským
ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. «

A to pak je ještě silnějšími výrazy opakováno v požehnání, jehož se člověku v
Gn i, 28 dostává. Obě slovesa, jež se při tom používají, jsou sdostatek jasná,
Znamenají doslovně » podrobit« a » utlačit «. Ve Starém Zákoně jsou jinak
používána o otrokářích. Lze toto- poslání Člověka panovat nad kosmem
vyjádřit jazykovými prostředky tehdejší doby ještě silněji? Existuje velkorysejší ospravedlnění přírodní vědy, techniky a snahy o zlidštění přírody než
tyto věty z textu o stvoření, sepsaném starověkou teologickou školou Jeruzalémského chrámu?
Tyto věty, jak už bylo řečeno, náležejí jedné z nejstarších textových
vrstev, jejich smysl však byl i v pozdější době, když byl redigován Kněžský spis, zachován. Neboť Kněžský spis se k němu v Gn. 5, 1 při rodopisu
Adamově znovu vrací a pak ještě jednou opakuje tuto výpověď v 9, ó, aby
nás tam ujistil, že i po potopě člověk zůstává obrazem božím, a tedy že má
zastupitelskou moc a vládu nad světem. Tato výpověď tedy zůstala ve všech
vývojových fázích textu stejná.
Je však též zajímavé povšimnout si blíže i těch výpovědí, které byly
během vývoje, jímž text procházel, připojeny. Mohu zde uvést jen jeden
příklad, a to ještě bez podrobnějšího důkazu, neboť by to předpokládalo
příliš složité rozbory. Je pravděpodobné, že text ve svém starším stadiu
neuváděl každé dílo stvoření slovy: » Bůh řekl, bud..,« Původně tu spíše
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asi šlo, jak bádání napovídá, o čistě »skutkovou zprávu «. Zně! tedy podle
novějších bádání W . H. Schmidta asi takto:
Země byla pustá a prázdná,
tma byla nad pramořem,
Duch BoŽt se vznášel nad vodami.
Tu oddělil Bůh světlo a tmu.
Pak učinil klenbu.
Oddělil vody pod klebnou od vod nad klenbou.
A vody pod nebem se nahromadily na své místo
a ukázala se pevnina.
A země vydala byliny a ovocné stromoví.
Bůh učinil dvě velká světla: slunce aby ovládalo den a měsíc aby ovládalo noc (a k tomu hvězdy).
A Bůh je dal na nebeskou klenbu.
Pak stvořil Bůh veliké netvory, ryby moře a všeliké okřídlené létavce.
Pak stvořil Bůh zemskou zvěř a dobytek a všelijaké zeměplazy.
Pak řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naŠÍ podoby,
ať panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nad všemi zemskými živočichy a nad vssmi plazy plazícími se
po zemí.
A Bůh stvořil člověka, aby bylo obrazem, stvořil jej, aby byl obrazem
božím.
Pak Bůh odpočinul.

Zpráva nám tedy hovoří popořádku o jednom Božím činu za druhým.
Silně se ještě podobá jiným kosmogoniím starého orientu, ale s jedním zásadním rozdílem: chybí mu jakýkoliv mytologický charakter; kosmogonie
tu není podána jako teogonie; existuje jen jeden vše přesahující Bůh Stvořitel. Přesto však je tento Bůh stále ještě líčen jako umělec, který krok za
krokem pomaloučku buduje svět z pramoře.
Tato »skutková zpráva « pak byla později systematicky rozšířena »slovní zprávou«. Před každý stvořitelský čin byl postaven Boží příkaz. Stále
znovu nyní slyšíme: » Bůh řekl...a stalo se tak«. A když pak následuje stará
skutková zpráva, zní už jen jako popis toho, co Boží slovo způsobuje. Je
celkem jasné, co se chce tímto přepracováním říci. Bůh je duch. On všechno
působí, ale působí to prostě svým rozkazem, svým chtěním. Tím je tvořivá příčinnost, stvořitelský proces, pojat mnohem hlouběji, než tomu je ve
staré skutkové zprávě.
Ale nedosti na tom. Ve staré skutkové zprávě Bůh dělá téměř všecko
sám. Jen na jednom místě se během stvoření odehrává více věcí zasebou,
bez toho, že by Bůh přímo musel zasáhnout. Po tom totiž, co byly jednou
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rozděleny vody pod nebem od vod nad nebem, stekly se samy od sebe do
moře, vynořila se pevnina a na ní začaly pučet byliny a stromy. O dalším
vlastním Božím činu se pak mluví teprve, když se jedná o rybách.
Zde připojená slovní zpráva chápe však věci jinak. Podle ní nepovstávají ze země jenom rostliny, ale též z vody ryby a pak opět ze země pozemská zvířata. Tak se např. říká: » Bůh fehl: Vydej země živočichy rozmanitého
druhu, dobytek, plazy a zemskou zvěř rozmanitého druhu. A stalo se tak. «

To má dalekosáhlý význam. I přes to že slovní zpráva překrývající
zde zprávu skutkovou zdůrazňuje s krajní radikálností přesažnou pnčinnost
Boha Stvořitele, nechává zároveň více místa pro působení vnitrosvětové
příčinnosti než stará skutková zpráva. Země vydává rostliny, voda ryby
a opět země pozemské živočichy.
Můžeme samozřejmě namítnout, že evoluce takto neprobíhala. Ostatně,
slovo evoluce se tu vůbec nedá jen tak beze všeho použít. Kromě toho toto
přepracování skutkové zprávy slovní zprávou nedovádí princip souběžnosti
mezi přesažnou a vnitrosvětovou príčinností při vznikání věcí důsledně až
do konce, g. ke stvoření člověka. Bud tady vystupují do popředí jiné záměry anebo text už byl příliš ustálen. Přesto však platí toto: Když byla
vytvořena slovní zpráva, jistě se při tom velmi vážně přemýšlelo o vztahu
mezi všeobjímající stvořitelskou příČimiostí Boží a vnitrosvětovou kaiisalitou.
Poznalo se, že se vzájemně nevylučují, ale vyžadují. Bůh chce svět a tvoří
ho. Ale on ho chce - tak to můžeme dnes formulovat - jako svět, jenž sám
sebe rozvíjí. To je tu už přinejmenším náběhově obsaženo. Jaké lepší teologické zdůvodnění evoluce bychom si mohli ještě přát? Pro správné vylíčení světového vývoje do všech podrobností chyběla tenkrát pochopitelně
jakákoliv přírodovědná základna.
Možná, že právě toto poslední nahlédnutí do tajů exegetické práce nám
ozřejmí do jaké míry výsledky, kterých v biblické věclě dosahujeme samotným rozborem bible, souvisejí s otázkami a postuláty, jež formulují přírodní vědy a moderní obraz světa. NaŠe úvahy vyšly z otázky, dnes často
stavěné a ještě častěji možná zamlčené, nebyl-li výklad bible v posledních
stoletích tlakem zvenčí donucen k dalekosáhlému ústupu a vyklizení pozic,
které se dříve považovaly za nezadatelné. Viděli jsme však, že dnes vykládáme první kapitoly bible zcela novým způsobem; avšak tento výklad vychází z textu a z jeho věcného rozboru pomocí nových výkladových metod,
jež nám byly teprve dnes umožněny. Kdyby byla bývala přírodní věda
nevyvíjela žádný nátlak, tak bychom možná nebyli uměli otázky tak dobře
postavit a byli bychom možná liknavější v použití nových možností v ý kladu. Přesto však nezastáváme nic, co by se nedalo vyčíst z textu samého.
(přeložil J . Ž a K.

S.)
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FRANCOISE SMYTH-FLORENTIN

EXOD A JEHO P R O M Ě N Y V DĚJINNÉ PAMĚTI IZRAELE
Shrnutí: Způsob, jímž národ čte ve své vlastní minulosti, je sám dějinný. Izrael
se neustále vracel k Exodu a znovu jej promýšlel, podle toho jak krise a nejistoty
jeho vlatní historie ho nabádaly k tomu, aby sám sebe obnovil. V době založení
davídovského království se nejprve objevuje interpretace Jahvistova, jemuž jde
především o to vidět v Exodu zjevení výlučné Boží vůle spasit Izraele, jejímž
logickým důsledkem je jeho bezpodmínečná věrnost svému lidu v osobě krále. O několik let později Elohista pojednává o těchto skutečnostech trochu jinak, zdůrazňuje
především roli Mojžíše jako zakladatele národa, zdůrazňuje, že Exodu se účastnil
celý Israel a upozorňuje na nebezpečí Idolatrie. V 8. století, kdy hospodářský rozmach s sebou nese vytváření společenských tříd, proroci znovu promýšlejí Exod,
vyzdvihujíce především Boží péči o utiskované a Izraelovu idolatrii spočívající
v jeho opovržení chudými. Doba pobytu v poušti se tak stává zlatým věkem. S
rostoucí nevěrností Izraele vůči mojžtšské úmluvě se objevuje nová interpretace,
podaná Deuteronomiem a jeho školou. Exod se tu stává výzvou řídit se dnes
zákonem Mojžíšovým:
Bůh, jenž milostivě obdaroval Izraele, nabízí ještě dnes
svou úmluvu svému lidu, S Jeremiášem Exod umožňuje pochopení Exilu jako
anti-exodu, tj. jako zvěstování takové úmluvy, jež nebude jen pouhým pokračováním prvé, ale bude vpravdě novou úmluvou. Kněží, jež prožívají jak exil
tak návrat, znovu promyslí Exod ve funkci kultu a zcela zvláštní blízkosti Boží
uprostřed svého lidu. Ježíš sám pak bude představen jako ten, jenž prodělal sám
na svou pěst pout Exodu: zvítězil nad pokušením a otevřel tak lidem brány Království.
Převážná část Starého i Nového Zákona by byla nepochopitelná nebo
alespoň nejasná, kdybychom j i neviděli ve vztahu k tradicím týkajícím se prvopočátků Izraele a jeho vědomí, že j e národem vydávajícím svědectví zcela
zvláštním dějinným událostem, v nichž vidí zásah a znamení svého Boha.
Avšak - nepřílilížíme-li k několika nejasným nápovědím orientálních
análů druhého tisíciletí a archeologických objevů, jež jsou zdrojem právě
tolika jistot j a k o hypotéz - nemáme k těmto starodávným dějinám přístup
leČ prostřednictvím způsobů, jimiž j e tlumočí současné nebo pozdější jejich
interpretace. Lze též říci positivně: přímý přístup k oněm událostem a k
jejich dějinnému významu máme v bohaté rozmanitosti oněch svědectví,
jež povstala z víry a z izraelské zbožnosti
Namísto abychom si tudíž zvolili úzký příklad a sledovali krok za krokem proměny, jimiž prochází jeho památka, bude užitečnější - chceme-li
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zůstat u dokumentů a témat, jez nám jsou blízké - sledovat prubili této
základní památky, již je pro Izraele jeho první Exod, jeho východ z egyptského útlaku přes poušť do Kanaanu.
9 HLE Z EGYPTA V Y S E L LID «

» a ted zaplavuje celou zemi« (Nuni 22, 5) a ještě: » Bůh, jenž ho
vyvedl z Egypta, je mu jako buvolí rohy. « (Num 23, 22).
Ve velice starém příběhu vestce Bahama se vyskytují dvě formulace,
jež shrnují to, co je podstatné v dějinné vzpomínce Izraele: putování, usazení
a nečekané rozmnožení. Nejvíce zpráv o oněch událostech se však vyskytuje v knize Exodus, v kapitole 1 až 15. Výsledky bádání otce R . de Vaux
v této věci (1) nám dovolují stanovit ono minimum jistoty ohledně pramenů,
jež byly použity v prvních velkých literárních dílech Bible, v díle Jahvisty
(konec 10. století) na jihu Palestiny a v díle Elohisty (bezpochyby o něco
pozdější) na severu. Budeme se tedy držet výsledků jeho výzkumu, majíce
11a očích toto » objektivní « schéma.

Skupiny náležející etnickému typu, jenž později vytvoří jádro Israelc,
vyemigrovaly během druhého tisíciletí »po dávkách« a s větší či menší
rozhodností do Egypta jak před tak během kralování semitské dynasticHyksos.
Někteří členové rodiny Josefovy a jiní z rodiny Juda-Simcon nebo Lévi se
tedy usadili v nilské dcltc, načež byli dosti brutálně přinuceni k stavebním,
pracím, normálně vyhrazeným jenom pro válečné zajatce, zvláště pro ony
»'Apiru « z Kanaanu, o nichž mluví egyptské dokumenty a jejichž jméno
může být ve vztahu se jménem Hebrej Jehož se dostalo přcdizraelitské skupině.
Mojžíšův původ je skrovně doložen až na jeho egyptské jméno (jakož
i jméno členů jeho rodiny), jeho pobyt v Madianu v jihovýchodní části
zálivu Aqaba v Arábii, a jeho sňatek s Madianitkou, jejíž otec, kněz, měl
autoritu nad svým zetěm; což všechno nemůže být výtvorem zbožné obrazotvornosti Israelitů, neboť to pro ně nebylo právě úctyhodné a výchovné.
Zpráva týkající se theofanie v hořícím keři a zjevení božího jména »Jahve«
spojené s jeho vysvětlením - »ja jsem který jsem « - představuje, podle pěkného
vyjádření otce de Vaux I'mjonction ďttu monothéisme pratique, » příkaz praktického monotheismu« (spíše než metafysického čí filosofického), za nímž
je třeba vidět velice silný zážitek, tak silný, že uvedl do pohybu historii
společnou utiskovaným spolu s tím, v němž oni rozpoznali svého vůdce
vedoucího je ke svobodě a k nové víře.
(1) Vřele doporučujeme i neodbormkům poutavou četbu či studium velikého díla, jež napsal R , DE
VAUX: Hisíoire andenne ď Israel; des origin as á l'instalfation en Canaan, Paris, 1971.
Připomínáme též komentář vynikající přístupnou formou podání: G. Auzou: De la servitude
au service; etude du livre de l'Exode, Paris, 1961. Velmi nám posloužil.
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A pak tu je ještě neurčitá vzpomínka - smíšená s egyptským či palestinským folklorem bohatým na představivost - na jednu zaručenou skutečnost.
MojzíŠ zastával před faraónem roli vyslance, která, i přes jeho jistou autoritu,
nebyla úspěšná. Není to Mojžíšův vliv, ale podivuhodný zásah Boží, jenž
osvobozuje utlačovanou skupinu; otec de Vaux shrnuje okolnosti tohoto
osvobození takto: »jednoho jara, v době kdy se slavil svátek za blaho stád,
než se táhlo na letní pastviny, za pohromy, jež pustoší Egypt, Izraelité vyšli
z Egypta, vedeni Mojžíšem ve jménu jejich Boha Jahve. « (Cit. dílo str. 348).
Tak na sebe navazují hlavní náměty tradice tohoto osvobození: velice staré
přcdizraelské nomádské oběti, předchůdci Paschatu, desátá rána (kterou
jedinou ncjstarší tradice přímo spojuje s exodem) a vyjití pod Mojžíšovým
vedením, ať už to byl útěk nebo vyhnání zděšenými Egypťany.
Ale tak jako jsme mluvili o tom, že předizraelské skupiny vcházeli do
Egypta na pokračování a v různých intervalech, právě tak je rozumné předpokládat více exodů nebo útěků a vyhnání, jež se odehrávaly podle okolností, Náboženský motiv musel mít při tom svou důležitost u všech účastníků tohoto rozchodu. Taktéž i cesty se musely různit: jedni, jak se zdá, šli
z Egypta přes synajskou poušť, druzí táhli více zpříma 11a sever, směrem
k tehdejší Filistii.
Co byl onen zázrak s morem, jejž předpokládají nebo popisují všechny
tradice o exodu, jež se ve svých vyprávěních a nápovědích povážlivě rozcházejí? Po studiu israelských tradic Gilgalu o přechodu Jordánu (Jos 3 -4) (2)
a právě tak starých textů jako je zpěv Miriamin (Ex 15), se zdá, že lidová
paměť měla důvod k tomu, aby zachovala vzpomínku na noc plnou zděšcíií, po níž ráno utečenci, užaslí a osvobození, uviděli své pronásledovatele
zaplavené nebo utopené, vyhlazené Bohem bojovníkem, jenž »vyvedl«
lsraelc,
Pobyt na Synaji jedné části vystěhovalců je dobře dochován. V době
po nastoupení Ramscse II. roku 1290 před n. 1. a před půlí 13. století exod
se rozrůstá do mnoha migrací, jejichž cesty lze jen stěží vysledovat a určit.
Alespoň dvě serie tradicí se zdají obrážet dvojí příběh.
Manna, sekrece hmyzu, jenž žije 11a tamaryŠcích středního Synaje a úkaz
hromadného příletu křepelek klesajících vyčerpáním v severozápadní části
poloostrova předpokládá události, jež ukazují 11a dvojí různou cestu. Taktéž
tradice zachovavší se především u kmenů jižní Palestiny, jež se týká pobytu
v Kacles a vchodu do Kanaanu od jihu po vítězství nad Amalekity, vyjadřuje odlišnou vzpomínku než mají skupiny proniknuvší tam přes Zajordání: ty prodělaly značně delší cestu na Synaj a pobyt v Kades, kam je možno
(2) Upozorňujeme 11a knihu F, LAKGLANET, GUgai c ks récits de la traversée du Jourda'm (Jos 3-4), Paris,
19Ö9.
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klást místo setkání, jež mělo dovolit spojení těch tradic, o nichž svědčí texty,
i ty nejstarší. Lze předpokládat, že různé cesty odpovídají různým exodům,
11a jejichž různé okolnosti jsme poukázali (vyhnání anebo útěk) a z nichž
jeden, v čele s Mojžíšem, prodělal rozhodující zkušenost, jež stmelila jednu
z vystěhovaleckých skupin okolo dvojí vzpomínky, jednak na theofanii,
jednak na smlouvu na Synaji; okolo této skupiny se pomaloučku vytváří,
bezpochyby po setkání v Kades, jednota tradice. Nezáleží na tom, že sc
neví, kam klást onu »Boží horu«, onen Synaj, jenž je možná nutno vidět
mimo synajský poloostrov, na příklad v severní Arábii. A ještě těžší je rekonstruovat to, co se událo na onom místě; 011a vyprávění, jak ta jež se
soustředila kolem obřadu hodu úmluvy uzavřené na hoře s představiteli lidu, tak ta, jež zdůrazňují obřad výkropu krví úmluvy, jejž provedl
Mojžíš, jsou složitá, avšak mají archaický charakter. Celková souvislost s archaickým náboženstvím praotců je zřejmá (zaslíbení země) a taktéž i spřízněnost mojžíŠovského pojetí boží Úmluvy se strukturou vasalských smluv,
jak byly v užívání po polovině druhého tisíciletí na Středním východě.
V ústřední části zákona » přijatého « na Synaji dvě přikázání se mohou přičíst té nejstarší době a bezpochyby Mojžíšovi: dvojí zákaz klanět se jinému
bohu kromě Jahve a vytvářet si obraz tohoto žárlivého boha (Ex 34, 1:4,
17 a 20, 3-6); ostatek desatera je jinak prastarý a má formu zásad předávaných ústně od pradávna.
Dobytí Kanaanu se objektivně pojí, podle všech pramenil, s mojžíšovským příběhem, na němž pak závisí i způsob, jímž bude prožíváno předisraelskými skupinami. Právě proto jsme si zvolili tento uzel pamětných
událostí, abychom sledovali na jeho různých výkladech podávaných v průběhu dějin Izraele, jeho neustálé promýšlení, které národ, zrozený nazítří
těchto událostí, dělá, podle toho jak dějinné krise nebo nejistoty ho nutí
znovu přemýšlet o svých prvopočátcích, aby tak rozeznal dráhu svého osudu
před Bohem a mezi lidmi.
NA

POČÁTKU

DOBY

KRÁLOVSKÉ:

EXOD

A

CELÝ

IZRAEL

Israel j e ustaven, klany a kmeny vytvořily jednotu okolo skupin, jež
spojily své vzpomínky a své výklady exodu z Egypta, pobytu na Synaji
a dobytí Kanaanu.
Josue a jeho klan už spojily v Sichemu ony dvě příbuzné skupiny už
usazené v Kanaanu, sedentarizované severní kmeny s jejich bratry přišedšími z pouště, jež byli nositeli jahvistické víry a ideologie. Sichemská dohoda ztvrdila tuto úmluvu (srov. Jos 24, 14-15), vyjadřující již jistotu, že
Jahve, bůh spasitel exodových skupin, byl též bohem celého národa, zavazujícím ho k výlučné službě, vytrhávajícím ho z jeho pradávných kořenů
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a oddělujícím ho od náboženského prostředí, jehož byl až doposud součástí. Kvas povstání a převratu, událost exodu, projevuje už svou schopnost
ustavit národ a dát mu jako politický smysl jeho bytí určitou myšlenku
a určitý náboženský kult.
Avšak teprve s příchodem a nastolením davidovského království prodělává toto už společné dědictví hluboké přetlumočení, jež dává vzápětí
opravdovým teologům příležitost k pozoruhodnému pojmovému rozpracování. V Jeruzalémě, jenž se stal hlavním městem davidovského Israele,
Jahvista, pocházející bezpochyby z království Šalamounova, se podjímá
redakční práce a ustaluje koherentní tradici Exodu: pro něj je velikým dějinným zážitkem založení dynastie, jejímž je svědkem. Co on v ní rozpoznává, je prosté: Bůh Izraele je Bohem té dynastie, na níž váže své zaslíbení i přes nehodnost a průměrnost svých partnerů, králů. Drží tedy své
zaslíbení spásy zcela zvláštní logikou milosti a bazpodmínečné věrnosti
svému lidu v osobě jeho krále. Dívaje se nazpět, Jahvista uvažuje o počátcích tak totálního zaangažování vůči Israeli a vskutku poznává v Bohu Exodu
a Mojžíše tutéž výlučnou vůli spasit; to jsou tedy stránky, jež zdůrazní
ve svém popisu, jímž ustálí starší tradici; autor jde dál do minulosti a v y zdvihne, počínaje vypravováním o praotcích, nepřetržitost tohoto plánu
spásy: Abraham se tak shledává s předpovědí budoucích událostí a jejich
smyslu (Gen 15, 13-1Ó). Teologický Jahvistův počin se však zde nezastavuje: on též svému čtenáři ukazuje, že Bůh Exodu a Mojžíše, jenž je tudíž
i Bohem praotců, je konec konců (aby se tak řeklo) Stvořitelem počátků,
jehož stvořitelský plán se okamžitě vepíše do příběhu a dráhy lidí, a nikoliv
bohem bezčasových mytologií, jejichž kosmogonie neznají rozporný průběh dějin. Existuje tu protějšek k Jahvovu zaangažování v životě určité
skupiny lidí vyvolené k tomu, aby uznali, že on působí v jejich dějinách
a sloužili mu: jahvistický rituál (Ex 34, 10-28) j e krajně nesmlouvavý vůči
pohanům; vyvolení jde ruku v ruce s absolutním zákazem paktování s Kanaanejci; ve světle Paschatu slaveného na počest východu z Egypta se veškerý kult interpretuje, » odpřírodňuje «, zdějiňuje. Sama monarchie je tudíž
chápána vc světle nepřetržitého zasahování Boha Exodu do dějin. Ona je
vázána zvláštní úmluvou s Bohem praotců a Mojžíše; tato úmluva zpřítomňuje starodávnost: bůh Jeruzaléma je Jahve, ten, jenž osvobodil svůj
lid, aby mu prokazoval výlučnou a náročnou službu, který ji též umožňuje
svou milostí, jak je to vidět v nastoupení Šalomouna na trůn svého otce
i přes svůj nejistý původ po matce.
O několik let později Elohista, člověk ze severu, snad s menším teologickým rozletem, znovu promýšlí události z poněkud jiné stránky. Podle
něj, aniž by zastiňoval Jeruzalém, je zapotřebí zdůraznit důležitost vlastního
Synaje a Mojžíše, pravého zakladatele národa. Epická šíře, kterou Elohista
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dává svému vyprávění o Exodu, působí na čtenáře dojmem, jako by při
tom byl býval » celý Izrael «. Taktéž Mojžíšův původ j e podáván způsobem,
jenž obráží folkloristické tradice o narození herou; Boží zjevení v keři je
velice rozvinuté jakož i vyprávění o dání Zákona na Synaji; episoda zlatého
telete, kde jeruzalémské aaronské kněžstvo neliraje pěknou úlohu, ukazuje,
v čem vlastně spočívá idolatrie: v chybném určení identity » Boha, jenž
vyvedl svůj lid z Egypta «, chybné určení, jež prozrazuje spise touhu po » obrazu « než očarování cizími bohy.
Jelikož Bůh Izraele je Bohem východu z Egypta, jeho lid ví, že povinnost vzhledem k bližnímu, jenž je též bratrem, vyjadřuje především opravdovost jeho vztahu k Bohu, spasiteli těch, kdo byli v Egyptě utlačováni
a bloudili pouští. Nehledě na odstíny, jež schematizujenie, neboť často tato
dvě vyprávění, nyní spojená vjedno pozdějším redaktorem, jsou jen hypoteticky rozlišená, lze s jistotou říci, že tato první dvojí oficiální verse událostí je podmíněna snahou ustálit v Izraeli, jenž se ustavil jako národ, národní interpretaci událostí, jež byly pro jeho ideologickou a náboženskou
jednotu konstitutivní. Tato interpretace důsledně trvá na jistotě, kterou
svým vyprávěním vyjadřuje, že v dějinách onoho osvobození a putování
působí spásná vůle Boha Izraele, že tuto vůli z nich lze prostě » vyčíst«. (Tak
se stane, že tradice týkající se dobytí a přechodu Jordánu »po suchu.« budou
přeneseny na vypravování o přechodu Rudého moře, jež se stalo typickým.)
PRVNÍ PROROCI:

» A PŘECE, JÁ JSEM

VÁS

V Y V E D L ... «

Už v cyklu Eliáše a Elisea se vyskytuje typická myšlenka pouště jako
dějiště Exodu, pouště, jež představuje místo zcela zvláštní blízkosti Boha
průvodce, zatímco hora tu je místem zjevení, jehož se dostalo izraelským
prorokům. Poušť, kde se Bůh a jeho věrný lid stýkají, je druh náboženského vztahu, jenž je v jahvistickém prostředí základní. Arnos je první,
kdo poukáže na přervání izraelské kontinuity v době monarchie. Hospodářský a politický rozmach, jímž prochází severní i jižní království, vyvolalo převratné změny ve společnosti 8. století: vytvářejí se ostře odlišené
společenské třídy a rovněž i podproletariát zemědělských dělníků více méně
zotročený Či prodávaný do ciziny. Vedle krásných příbytků z kamene, nově
zbudovaných, jsou za jakýmsi druhem zdi, jež obepíná čtvrť, ubohé chatrče
hostící vykořisťované. A tak společenský řád založený na společné zkušeností otroctví v Egypte a společném osvobození se nejprve proměňuje
a pak převrací. Co je podle Amose za tohoto stavu společenských vztahů
mezi izraelskými syny ohroženo, je právě úmluva mezi nimi a Bohem.
Bůh Exodu jim dal pochopit, kde j e pravé » božské právo «., totiž tam, kde
jde o právo utlačeného, jenž má být osvobozen.
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Proroci tedy se vrací k tradicím Exodu a dobývání, ale v takovém právním kontextu, ze tyto tradice se stávají jen ještě těžší obžalobou Izraele:
»Já jsem vás vyvedl z egyptské země... u (Am z, 10) » Proti celému společenství,
které jsem vyvedl z egyptské země. Pouze vás jsem si vyvolil ze všeho člověčenstva; a proto vás ztrestám za všechny vaše zvrácenosti. « (3, 2)
Ráz vyvolenosti je nyní zdůrazněn, ale ve funkci ohlášení přísnějšího
trestu; ba dokonce Amos ohlašuje konec úmluvy sjednané na Synaji: » Můj
lid izraelský je zralý pro konec« (Am 8, 2). Tato interpretace izraelské minulosti ve smyslu vyvolenosti je prováděna se zřetelem na sociální spravedlnost a pojí se zároveň s hlubokým opovržením vůči oficiálnímu kultu, v němž nákladnost nahradila konkrétní uskutečňování lásky k bližnímu, zvláště chudému. » Přinášeli jste mi krvavé obětí a obět z úrod po čtyřicet
let na poušti, dome izraelský?« (5, 25)
Nuž, to jsou dva nové aspekty oné památky, jak se udržovala v jahvistických kruzích. Lze však říci, že i Oseáš vykládá tradice Exodu stejným
způsobem (spíše elohisticky, bezpochyby), a to v situaci, jež se znatelně
blíží Amosově, jen s tím rozdílem, že jeho prorocká zkušenost je ovlivněna
spíše situací severní říše než Judy. On sice neohlašuje konec, ale též odsuzuje nespravedlnost, jež v podstatě prozrazuje zneuznání Boha Exodu a Dobytí
(srov. 4,1-10). Jakýsi druh stesku po době pobytu na poušti, chápanéjako doba
zásnub mezi Bohem a jeho lidem (2, 16-18), se ho zmocňuje až bolestně:
Izrael, miláček, byl vyvolán z Egypta (ir, 1-4) a láskyplná pedagogic Boží
jej provázela až po dobytí země, ale oni »nepoznali, že já jsem je uzdravoval «. Jinými slovy, přikázání mojžíšské Úmluvy, týkající se idolatric, nebylo
zachováno. Téměř ve stejném období Micheáš, podobný v tom Amosovi,
se znovu vrací k tradicím Exodu a chápe je jako součásti pře, kterou Bůh
vede se svým lidem (ó, 1-5), a to tak, že prorok rozbíjí všechny falešné jistoty
11a něž Izrael spoléhá, dokonce 1 tu, kterou mu dává Boží blízkost v Chrámu 11a Siónu (3, 9-12). Jeho poselství je právě tak radikální jako Amosovo: dějiny vyvoleného lidu se blíží ke konci; to co začalo při Exodu, to
ztroskotává v Jeruzalémě. (3)
U proroků se tedy setkáváme s výzvou vrátit se k národní tradici a z ní
se naučit rozeznávat to, co nebylo jasně pochopeno: Bůh Exodu vyžaduje
od svého lidu takové jednání, takovou zvláštní spravedlnost, jež sama by
dovolila, aby ostatní národy z ní poznaly, Že tu působí Bůh. Sociální poměry v Izraeli jsou vyvolenému lidu rozhodujícím znamením onoho jedinečného dobrodružství, do něhož jej vede jeho Průvodce; zde už nejde
(3) Nebudeme se zde íířit o výsledcích současného studia týkajícího se prvních proroků, jež ukázaly
jak je zapotřebí rozlišovat jejich původní poselství, přcruícné a překryté četnými úpravami, jež
v dobé po exilu, v J . století, zaoblily jeho hrany (napf. Mich 4, 1 a díle).
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o vytvořeni národní jednoty lidu, zde není ve liře víra v Jahve; avšak není
tu pochopen skutečný dosah této pravdy a této víry; s poukazem na události Exodu, hodnocené tu především jako péče Všemohoucího o utlačované, je Izrael vyzýván k tomu, aby zkoumal a pochopil svou současnou
situaci, kdy idolatrie spočívá vlastně v tom, že přijímá do svého společenského uspořádání normy přicházející ze sousedních společností, které rovněž
procházejí hospodářským rozmachem. Kázání proroků zasahuje s autoritou,
kterou lze srovnat jen s autoritou Mojžíšovou, odvolává se však přitom
na základní zkušenost mojžíšovského Exodu; co bylo Izraeli až doposud
zárukou, se může stát tím, co ho obžaluje: Bůh jasně ukázal to, co si přeje
pro lidi, když osvobodil onu skupinu otroků; Exod,, jenž má v důsledku
Jahvistova a Elohistova díla hodnotu národní, nabývá v důsledku díla, jež
provedlo 8. století, hodnoty universálního modelu.
DOBA MEZI P Á D Í M

SAMARIE A

EXILEM

Po čtyři století jdou dějiny Izraele tak všelijak, něvcrnost vůči mojžíŠské Úmluvě a vůči interpretaci Boží vůle týkající se jeho svědeckého lidu
roste. Alespoň tak se jeví věci nazítří po pádu Samarie, když se ve snaze
o pochopení a předvídání znovu a znovu medituje nad starobylými tradicemi, jež jsou nyní sebrány a uspořádány do souvislého vypravování, jež
j e téměř homogenní nebo nad jejich prorockými interpretacemi. Jedna věc
bije do očí: podmínečná Úmluva, kterou Bůh sjednal se svým lidem, byla
zrušena selháním těch, kdo nedodrželi svůj závazek; dějiny spásy ústí do
katastrofy, tj. do potrestání nevěrných, jež nebyli schopni vytrvale zachovávat svou smlouvu.
Právě v této době Deuteronomium a jeho Škola mají teologickou odvahu
dát znovu promluvit Mojžíšovi v předvečer jeho vstupu do Kanaanu na
konci jeho zkušenosti Exodu. To je totéž jako říci, že i po čtyřech stoletích
selhávání všechno může začít znovu: Bůh Mojžíšův je Bůh, jenž opět nabízí
svou Úmluvu lidu, jejž vede k tomu, aby se naučil žít s ním a odmítat, co
by přivodilo jeho smrt.
Sama kniha Deuteronomium je nejlepším pramenem pro ocenění originality tohoto nového pojetí; k tomu je ovšem zapotřebí si přimyslit četné
poznámky z knih Josue až Druhá Královská. Tento počin se podobá meditaci, jež se neustále odvolává na Exod, aby tak zdůvodnila svou výzvu dobře
činit a tedy prakticky uskutečňovat mojžíšský zákon. Podivným řízením
pak zároveň dochází k jakémusi druhu rozpojení mezi náměty etickými,
jež jsou velice rozvedené (hraničící s legalismem) a náměty Exodu, jež se
soustřeďují v B o ž í m titulu: » Hospodin, tvůj Bůh, jenz tě vyvedl z Egypta «,

jako by připomínka služby, kterou Bůh prokázal, stačila k celkovému ospra-
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vedlnění požadavků zákona. Tato připomínka ostatně na sebe bere liturgickou formu pamětí; shrnutí posvátné historie v Deut 26, 5-9, v němž
lze spatřovat starobylé krédo značně upravené co do stylu pro kultovní
potřeby, je pro tento vývoj velice typické. »Můj otec byl kočující Aramej.
Sestoupil do Egypta s trochou lidí, prodléval tam a tam se vyvinul v národ veliký,
silný a početný. Potom s námi jednali Egypťané zle, utiskovali nas a nakládali
na nás otročinu, i křičeli jsme k Jahvovi, Bohu našich otců; Jahve slyšel náš hlas,
pohlédl na nás útisk a bídu a lopotu a vyvedl nás Jahve z Egypta silnou rukou
a napřaženou paží za úžasných činů, znamení a divů a zavedl nas na toto místo
a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. «

Upozorníme jen na některé význačné rysy: nepoměr mezi nepatrným
počtem těch, kdo sestoupili do Egypta a množstvím těch, kdo odtud přišli
(interpretace historického faktu nepatrného počtu těch, kdo dleli v Egyptě
a zrození celého národa sjednoceného okolo jednotlivých tradic, jež » znárodnily «); egyptský útisk tu charakterizuje poměry, jež byly značně složité,
neboť kulturní styky Mojžíšovy skupiny s Egyptem jsou ještě rozeznatelné
v nejstarŠích textech. Boží zásah, motivovaný modlitbou utištěných, je viděn
výlučně jako zázrak. Putování pouští je vynecháno; je zajímavé jen z hlediska chování lidu vůči svému Bohu-průvodci a dobytí země je nakonec
cele pojato jako dar milosti. Náš historický souhrn je ve skutečnosti jen
Božím titulováním, jež slouží za základ tehdejší liturgii. Perspektiva Deuteronomia }c tedy tato: existuje jakési * nyní« týkající se vztahu mezi Izraelem
a Bohem, jež se zakládá na jakémsi pamětihodném »včera «, jež ho činí
možným; toto »včera« říká prostě, kdo je Bůh, to znamená, kým je pro
Izraele; jde tu tedy o teologické hledisko a nikoliv o hledisko dějinné zprávy,
které ještě prosvítá z Jahvistického a Eloliistického pramene. Je to způsob
jak otevřít ohroženému Izraeli 7. a 6. století volný průchod, a to ze dne
na den, jako v době bezprostředně po Exodu. Jeremiáš náleží k tomuto myšlenkovému směru, jenž je též blízký Oseášovi: jemu je doba pobytu v poušti dobou podivuhodné blízkosti obou partnerů (ani stopy po reptání a svárech).
» Takto praví Hospodin: vzpomínám na půvab tvého mládí, na lásku tvých
zásnub, když jsi šel za mnou pouští.« (Jer 2, 2) Je to doba, kdy Izrael dělá onu

základní zkušenost Hospodinovy zázračné péče, jež vede svou snoubenku
i> krajinou vyprahlou, krajinou na padrť vyschlou, krajinou stínů smrti«, aby ji
»zaved do zemi, jež se podobá zahradě« (2, 6-7). Nevděčnost Izraele je

tu tedy zdůrazněna motivem dobroty Boha Exodu, na níž se vzpomíná
především jako na kontrast mezi hrůzami konkrétního nomádského života
a slastmi sedentarizace v Kanaanu. Tradice o dobytí tu jsou ve funkci myšlenky, podle níž Izraeli se dostalo jeho dědictví nezaslouženou milostí, že
totiž tohoto dědictví nebyl hoden. Bůh Exodu však zůstává Bohem zákona
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(nikoliv kultu) (srov. 7, 22 a dále), což je v souhlasu s nejstaršími tradicemi
a klade důraz 11a Zjevení, jehož Izrael byl během svého putování privilegovaným adresátem. Izrael je lid, jemuž Bůh může říci: »Slyšte mňj hlas«.
V těchto slovech se dostává ke slovu pojetí, jež j e výsledkem dlouhodobé
meditace o tom, jaký význam mají události spojené s Mojžíšem pro Izraele,
Právě 11a tom se zřejmě zakládá prorocká funkce a umožňuje ji v době, kdy
Jeremiáš volá: Vytrvale jsem varoval vase otce ode dne, kterého jsem je vyvedl
z egyptské země až do tohoto dne. Říkal jsem; Poslechněte mého hlasu!«
t 11 » 7)
Avšak Jeremiáš zvěstuje a žije Exil, který bude interpretován právě ve
světle Exodu: Izrael »neposlochal«, je tedy potrestán jakýmsi obrácením
své pouti nazpět; jde nyní zpětnou cestou směrem k osamocení, ba směrem,
k uctívání cizích bohu (16, 10-13). Tento Exod však má přece jen ještě něco
kladného. I Exil j e ještě pouť konaná pod vedením Boha Izraelova, i když
opačným směrem. Spása lidu je totiž součástí této cesty, neboť na jejím konci
mu bude nabídnuta úmluva podobná první, avšak nová, Namísto Syna je
j e to srdce Izraelity vedeného do otroctví, jež se stane místem podobného
zjevení, jehož se dostalo Mojžíšovi, a přece odlišného: » Nebude to smlouva,
jako jsem sjednal s jejich otci onoho dne, kdy jsem ja vzal za ruku a vyvedl z egyptské země. Tu smlouvu se mnou zrušili.... Budu jejich Bohem a budou mým národem. <« (31, 33)
Shledáváme se tu tedy s náměty staré tradice, ale přehodnocené paradoxním způsobeni: Exil, anti-exod, bude místem nového zjevení téhož
Boha ve prospěch téhož lidu, jenž až doposud byl neschopný být věrný
Úmluvě Exodu (srov. překrásný příklad z Jer 34, 8-22). Jeremiáš se nespokojuje hlásáním toho, že obnoveni smlouvy je ještě možné, jako to dělal
deuteronomistický Mojžíš; on hlásá nový typ smlouvy ve znovunalezené
C6S tC<
EXIL

A

PÁTE STOLETÍ:

» DAL J S E M SE J I M POZNAT

V

EGYPTSKÉ

ZKMI«

Lze si stěží představit, jak hlubokým, otřesem byl pro Izraelity exil,
vyhoštění ze » zaslíbené « země a zničení chrámu. Všimněme si jen dvou
výrazných témat, jež znamenají za těchto okolností opětné zamyšlení nad
smyslem Exodu: téma nového Izraelova zajetí, srovnatelného s oním, jež
zakusil ve svých počátcích a téma místa a způsobu, jímž má být Bůh uctíván
neboli problém Chrámu. Ezechiel má vidění Izraelova Boha, jak činí jakýsi
zpětný Exod, opuštěje Chrám a odcházeje do Babylonu, kde prorok ho
uvidí ve zjevení, jež předjímá jeho definitivní návrat do svého obnoveného
příbytku (srov. kap. 43). Tato interpretace smyslu Exilu se tu děje na základě zcela zvláštního chápání » posvátných dějin « prvopočátků. V kapitole
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20. Ezechiela máme originální shrnutí, zcela negativní, oněch událostí, jež
ustavují novou tradici.
Od pobytu v Egyptě se Bůh dává poznat svém lidu a rovněž od pobytu
v Egyptě lid odmítá poslechnout a odvrhnout modly. Vše co následuje,
je jen historií milostiplných iniciativ Božích, jimž odpovídají ze strany Izraele stále těžší a těžší vzpoury, až už sám Bůh řekne:» I dal jsem i já příkazy,
které nebyly dobré a práva, skrze která nemohli byt živi,. .. chtěl jsem je tak po-

trestat, aby zvědli, že já jsem Jahve. « (20, 25-26) Zde jsme na hony vzdáleni
idylické poušti Oseášově a Jeremiášově. Tu stojíme v přítomnosti dramatu,
od samého počátku. MojŽíšská Úmluva je tu popřena téměř v samém základě. Bude zapotřebí Úmluvy zcela nové, uzavřené s člověkem novým,
jenž by byl stvořen na její míra, jenž by jí byl schopen, neboť Izrael na první
Úmluvu nestačil. K tomuto výkladu selhání prvního Exodu je zapotřebí přidružit ještě další výklad, doplňkový: návrat z exilu, s takovou nadějí očekávaný pokoleními odvlečeiiců, se bude dít podle vzoru prvního
exodu; návrat z Babylonu bude druhým a ještě podivuhodnějším exodem
než první; lze jej očekávat s důvěrou, neboť Bůh nemění svůj spásonosný
záměr; je to především druhý Isaiáš, jenž vyzpívá tuto jistotu ve své známé
básni: » Utěšte, utěšte můj lid

připravte na poušti cestu Hospodinu « (Is 40,

1-5) atd.
NÁVRAT:

» P O D L E VZORU,

KTERÝ

TI

UKÁŽI«

A ještě je zapotřebí se zmínit o velikém díle, jež vytvořili exiloví kněží,
kteří se podjali té práce, žc dali dohromady a vydali v definitivním znění
Pentateuch a ostatek. Těmto redaktorům pátého století vděčíme za množství
glos, přídatků a interpretací, jež mají za účel vytvořit z pospojovaných tradic promyšlené dílo a podat zároveň přiměřený výklad.
Tito kněží, kteří připravují a pak prožívají návrat do Jeruzaléma, kde
Chrám byl v rozvalinách, chápou Exod především ve funkci společenské
existence kmenů (odtud rodokmeny, katastry atd.) a ve funkci kultu. Hlavními pohnutkami Exodu tecT nejsou ani tak zaslíbení národa a země jako spíš
zaslíbení toho, že Bůh bude dlít uprostřed svého vyvoleného lidu, na čemž
se zakládá kult a zcela zvláštní důvěrnost s Bohem. Východ z Egypta hraje
zajisté v této teologii » Boha uprostřed nás « základní roli, avšak poznámky
či výzvy - velice dlouhé - týkající se kultu a kultovního nářadí na poušti
připravují jeho náboženskou interpretaci.
Tak Ex 25-40, jenž je dílem kněží, popisuje kult na poušti podle dosud
živé vzpomínky 11a kult v Šalomounově chrámu; a konečné uspořádání
těchto popis» jim dává vyvrcholit v příchodu Boha do své svatyně. (» Moderní « náboženské předpisy jsou promítnuty do posvátného času na poušti,
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jenž jim dodává autority; podobně i Aaronovo kněžství tu stojí ve velmi
příznivém světle.)
Nebudeme dále pokračovat v tomto zběžném přehledu způsobů, jak
Izrael používal v různých epochách svých dějinných pramenů.
Exod, jenž je tou okolností, v níž si vyvolený lid uvědomuje spásnou
vůli svého Boha a jeho požadavky, se stává opěrným bodem, k němuž se
Izrael neustále vrací, aby tak pochopil, v čem tento Bůh byl nedostatečně
poznán a svými svědky zrazen. Ocitaje se v bezvýchodných situacích, Izrael
zjišťuje nedostatečnost svého poznání, což je mu příležitostí uvědomit si,
jak Mojžíšův Bůh stále znovu nabízí svému lidu možnost rozhodnout se
pro věrnost a život.
Když však dochází k naprostému zhroucení, jeho odvlečení nazpátek
na poušť národů bylo interpretováno jako sice nutný, avšak přece ještě spasitelný trest za hřích, jenž zkarikoval Boha v očích národů. Úmluva byla
zrušena, rázně. Další bude nabídnuta Stvořitelem, jenž jediný je schopen
vytvořit si lid, jehož srdce by konečně bylo na míru Boží lásky. Není vlastně
toto nové stvoření totožné s návratem z Exilu, s návratem, který lze přirovnat
k novému a lepšímu Exodu? Izrael navrátivší se do Palestiny nalezl svou identitu, hloubal ve svých tradicích, uchovávaje je, ale též uzpůsobuje je tak,
aby ospravedlnil kult a legalismus, jež mu daly jeho národní raison ďétre
a zároveň ho i udržovaly v naději na opravdovou Boží blízkost.
Když vystoupil Ježíš, a jeho učedníci odchovaní Starým Zákonem
vyznali svou víru v něj jako Mesiáše Izraele, zároveň tím dosvědčili - ve
zprávě týkající se Křtitele - že cesta Boha osvoboditele na poušti j e konečně
připravena a že s Ježíšovým kázáním byla nastolena Nová Úmluva mezi
Hospodinem a novým člověkem, svobodným bezvýhradně mu sloužit.
Vyprávění synoptických Evangelií, a to i Markovy krátké zprávičky, o pokušeních, která Ježíš prožívá na poušti po svém křtu a před svou veřejnou
činností, ho tím nakonec představují jako pravého Božího Syna, jako toho,
jenž, prodělav sám na svou pěst příkladně celou pouť Exodu, v ní zvítězil
nad pokušeními, v nichž podlehl Izrael, a může proto od toho okamžiku
vést za sebou lid povolaný k tomu, aby s ním vešel do zaslíbeného Království.
(přeložil K. Skalický)

Článek vyšel v Luntiére et Vie, 108 (1972). Český překlad uveřejňujeme 3 laskavým svolením redakce.
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P A L E S T I N S K É V Y K O P Á V K Y (i)

Studujeme dějiny lidstva, protože jsou to dějiny naší minulostí. Proto největší zájem
m á m e o dějiny národa, kc kterému patříme, města ve kterém žijeme, včdy, kterou se zabýváme. Ale jeŠtí dřív, než jsme se začali učit první p r v k y vlastivědy, dějin našeho národa,
už jsme znali hlavní události biblické dějepravy, dejin lidu izraelského. Protože i m y křeířané sc cítíme pokračováním tohoto národa na poli duchovním, i m y jsme v c víře synové
Abrahámovi, Dějiny národa izraelského nás zajímají tím více, že jsou to současně dějiny
Božího zjevení, zlidštění Božího slova. CJiccmc-li pochopit to slovo j a k ho máme v Písmě
svatém, musíme znát alespoň základní okolnosti, v nichž dostalo lidskou formu, bylo promluveno ústy mužů, kteří patřili k izraelskému národu a žili v určitém jeho období.
Hlavním zdrojem k poznání dějin židovského národa, který byl kolébkou knih j a k
Starého tak N o v é h o zákona, jsou právě tyto knihy Písma. V tom p ř i p a d a j e však nezkoumám e jako vyjádření .Božího zjevení, ale j a k o sbírku tradic tohoto národa a. zkoumání jeho
ncjlcpších duchů o minulosti. Bible j e pro nás nejbohatSím pramenem. Něco se též dovíme
z knih jiných židovských spisovatelů, hlavně Josefa Flavia (Židovské starožitnosti, Ž i d o v ská vál ka) , Málo nám oproti tomu přispějí dějepisci j i n ý c h národu. Spíš k osvětlení kontextu
vžcobcctlých dějin než podrobností minulosti židovského národa. Židé byli příliš malý národ a na okraji politického a kulturního dění, než aby se j i m i řečtí a římští spisovatelé zabírali.
K objasnění historie a k jejímu zkonkretnění přízpívá však i jiná věda, která nás dá
do styku s přímými zbytky velkých událostí i denního života staré d o b y : archeologie.
Palestina nemá monumentální památky, jaké nás ohromí třeba v Egyptě nebo které
zanechala řecká civilisace v jižní Itálii a v Malé Asii. Přesto však snad žádná země na světě
nepřitahuje tolik vědeckých v ý p r a v jako tento maličký kousek zeměkoule. M n o h o míst
už bylo prokopáno, ale mnohem víc jich ještě čeká na archeologický průzkum.
Zadívámc-li sc na topografickou mapu Palestiny, zjistíme j a k mnoho místních j m e n
začíná termíny Chirbct nebo Tell. Chirbct j e zřícenina, j e na tom místě ještě vidět zbytky
zdiva. Tell by sc dalo přeložit: pahorek, mohyla, rumiště. J e to vyvýšen ina, která se dá
dost: snadno rozeznat od přirozených geologických útvarů. Nejčastěji vypadá j a k o ohromná
veka chleba nebo j a k o obrácený lavor. V y n i k á nad okolí, často v úplné rovině. Nevznikl
erosí. K d y ž sc začne jeho úbočí rozkopávat, zjistí sc, žc tento, často několik desítek metrů
v y s o k ý vršek, vznikl lidskou činností, vrstvu nad vrstvou na něm zanechaly stará sídliska, ať
už byla postupně zničena nebo se přestavbami zvyšovala jejich úrověň, když se staré d o m y
rozpadávaly a na nich se stavěly nové. N ě k d y zůstalo místo na nějakou dobu opuštěno, několik
desítek let nebo i několik století. Ale blízký pramen, křižovatka ccst nebo úrodný terén způso(i) \V. F. ALBRIGHT, The Archaeology of Palestine. Penguin Books,, Harmondsworth i960; J . B . PnrrCIIARD, Archticolúgy and the Old Testament,, Princeton 1958; Dicltotuiaire archéabgiqtte de la Bible. Paris IP70,
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bily, že se pozdější generace usadily na stejném místě. Někdy to byli vetřelci, kteří nejdřív město za svého vpádu zničili, aby pak na jeho troskách založili nové sídliště, o pár desítek centimetrů výš a s jinou civilisací. Z uhelnatěla vrstva, která dělí zbytky j e d n i civilisacc od druhé,
svědčí ještě dnes o tom násilném vpádu. Stopy násilného zničení n í kterých míst okolo roku
1200 př. K r . nám připomínají vpád izraelských kmenů do Palestiny. Protože osídlení Palestiny se datuje ne ve staletích, nýbrž v tisíciletích, centimetr po centimetru, kamen po kameni, cihla po cihle, ty pahorky narostly do pořádné výše. Ted" stačí v nich kopat a každý
metr do hloubky j e několik století do minulosti.
V minulém století hledali badatele hlavně památky, které by se daly vyložit v museích.
Navštívíte-li velmi pěkně zařízená musea v Jeruzalémě nebo v Ammánu, uvidíte tam málo
věcí, které povrchního návštěvníka nadchnou jako poklady v Louvru, v British Museum
nebo zařízení Tutanchamonova hrobu v Kaliýře. Nejsou proto vykopávky starých palestinských sídlišť méně zajímavé. Proč by tam jinak pracovalo každý rok současní několik
vědeckých expedici? Proč by se jinak vracely po několik tet na totéž místo, když st často
neodnesou víc, než pár rozbitých hrnců? Protože archeologie nemá za úkol odkrýt nám
poklady, ktcrc zanechala minulost, ale pomoct nám k poznání minulosti, přiblížit nás k lidem,
kteří v těch místech žili. N e že by archeologové nebyli spokojeni, když jim přijde do rukou
nějaký ten muzejní kousek. U ž proto, že vědecké výpravy potřebují mecenáše, ať! už jsou
to veřejné instituce nebo soukromníci. A těm j e třeba ukázat něco konkrétního, aby se přesvědčili, že jejich subvence nebyly nadarmo vyhozeny. Ale po vědecké stránce můře mít
větší význam zajímavý střep nebo zlomek nápisu, než zlatý poklad.
Zákon gravitace působí, že pozdější sídliska jsou nutně nad starými, leda že jde o nějakou podzemní hrobku, která se zavrtala pod staré budovy. Archeologovi ovšem nestačí
vědět, že čím jde liloub, tím nachází zbytky starších civilisací. R á d by určil, do které doby
může přesně tu civilisací zasadit. První problém vykopávek je datováni. Monumentální
chrámy v Luxoru v Egyptě nebo v t U m ě nesou často ještě nápis, kdo v kterém roce k jakému
účelu dal tu budovu postavit. Bohužel na písemné nápisy jsou palestinské vykopávky chudé.
V e svých spodních vrstvách pocházejí často z doby, kdy písmo ještě nebylo vynalezeno (2).
A pak palestinské klima, poměrně vlhké, neprospívá k uchovávání písemností, pokud nejsou vryty do kamene.
Častěji, alespoň z posledních století před Kristem a později, sc najdou ve vykopávkách
mince. J e to až neuvěřitelné, kolik lidé poztrácejí peněz. Mince se dají očekávat ve v y k o pávkách s takovou jistotou, že když z určité doby se nenajdou žádné peníze, j c skoro jisté,
že v té době místo nebylo osídleno. Podle nápisu, obrazu panovníka nebo božstev a symbolů se mince dají datovat a určují dobu, v které se jich používalo a v které na vykopaném
místě jejich majetníci žili.
Ale nejčastěji se používá k datování střepů. Navštívíte-li Ř.íir>, nedaleko brány sv. Pavla
j e 35 m vysoký kopec, Monte Testaccio - střepová hora. Po nedaleké Tibete přijížděly do
S á m a lodě s nákladem obilí v hliněných amforách. Rozbité amfory byly pohazovány na
určité místo a ze střepin vyrostl celý pahorek (3). Palestinské telly nejsou jen zc střepin, ale
střepů j e v nich habaděj. I ve starověku se móda měnila. Měnil se tvar nádob a styl jejich
ozdob. Skoro všechny nádoby byly kameninové. Jejich výroba byla laciná, ale snadno se
i rozbily. Města tehda neměla ještě popeláře a hospodyně se s odpadky daleko nenosily. Tak
střepy zůstaly ležet na ulicích nebo i v obydlích a dnes nám pomohou určit stáří jednotli(2) Zbytky opevněného města v Teil es Sultan (Jericho) se datují do 7. tisíciletí př. Kr. Je to ncjstarSÍ
dosud známé město na světě.
(3) L. BKTNICKÝ, Topografie starovíkého Říma, Praha 1925, str, 446.
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vých vrstev. Vědci sestavili stupnici vývoje keramických stylů. Ze střepů (a případně z jiných
výrobků) lze určit stáří archeologických vrstev s přibližností menší padesáti let.
Rozvoj atomové fyziky přinesl nove metody i do archeologie. K určování doby se
dnes užívá též stupně rozpadu uhlíkového izotopu C 14. Na rozdíl od normálního uhlíku
C 12 j c izotop C 14 radioaktivní, postupně se rozpadá a během 5.500 let se zredukuje na
polovinu. C 1 4 j e v určitém procentu přítomen v kysličníku uhličitém vc vzduchu a rostliny jej postupně asimilují. Požíváním rostlině stravy se dostane i do živočišných tkáni.
Když rostlina odumře, radioaktivní uhlík už se nenahrazuje a ze stupně jeho rozpadu se dá
odvodit stáří dříví, dřevěného ulili, látek rostlinného původu, slámy v cihlách i kostí. B o hužel určování rozpadu ještě nedosáhlo dokonalé přesnosti a tak nám pomůže jen k přibližnému určení stáří nalezených předmětů, tradiční metoda datování pomocí keramiky má
stále svou důležitost. Také proto,že k odhalení přítomnosti radioaktivního uhlíku j e třeba
nalezený předmět (nebo alespoň jeho část) spálit. T o by byla někdy příliš velká škoda (4).
Postup vykopávek je velmi pomalý, J c třeba zaznamenat každý nález, zaregistrovat
jeho přesnou pozici. Proto se k vykopávání nedá používat strojů (nanejvýš vozíků na kolejnicích k odvážení rumu) a ani ne moc lopaty. Hlavním nástrojem je zednická lžíce, kterou
se terén pomalu odškrabává, centimetr po centimetru. Proto je třeba pro vykopávky velké
fondy. Před šestidenní válkou v arabské části Palestiny dělníci pracovali za babku. Dneska
jsou v Izraeli mzdy na úrovni evropských, ne-lí i víc. Tak se často na vykopávky berou studenti, kteří to dělají z nadšení, často si i cestu sami hradí. Dostanou jen živobytí a ubytování (normálně velmí spartánské ve stanech a v barácích).
Proto sc také vykopávky nedělají na celé šířce sídliště, nýbrž se koncentrují na jeden
nebo dva ťiscky. Krom důvodů finančních j c tu i ten, že vykopávkami sc staré zbytky prakticky zničí a znemožní se budoucí pátrání, které bude mít metody mnohem přesnější (5).
Když sc díváme na některá významná místa palestinské archeologie, bolí nás těžké rány, které
jim zasadili archeologové v prvních letech století, aniž dosáhli výsledků, které by vyvodily s
mnohem menším zásahem do rumišť dnešní archeologické výpravy. J e ovšem i pravda, že
bez těch nedokonalých výsledků a omylů minulosti by archeologická věda nebyla nikdy
vypracovala stále lepší metody.
Navštívíme-li pole vykopávek, první co nás zaujme j e šachovnice čtvercových prohlubní,
kde se kope, ohraničených zdmi šířky 1 m. T o nejsou zdi starých budov, to jsou tak zvaní
svědkové, půda ponechaná v původním stavu, aby na ní bylo vidět jednotlivé vrstvy a aby
se případně později dalo zkontrolovat datování. Z e starých zdí je vidět ve vykopávkách velmi
málo. Ncmámc-li po rucc plán nebo znalce, který nás může vést, těžko sc orientujeme. Jednak,
že zbytky jsou často nepatrné, jednak, že z horních vrstev se nechají stát jen významné památky. ICdyž se stopy budov v jedné vrstvě změřily a zamapovaly, co j c navrch se rozbourá
a kope se dál do nižích vrstev, do dávnější minulosti. Vykopávky trpí též nepřízní podnebí.
T o co se uchovalo pod zemí po tisíciletí, odkryto na vzduchu za pár let se rozdrolí. V některých místech nemalé škody narobí hledači pokladů, domorodci, kteří se snaží najít nějaké
zajímavé předměty, aby j e pak prodali jako starožitnosti. Proto se v určitých případech na
konci kampaně vykopané budovy raději zase zasypou, Bude-li někdo za pár desítek let chtít
v práci pokračovat, nebude pro něho těžké zásyp odstranit a najde staré zbytky vc stavu,
kde j c zanechala předchozí expedice.

{4) Proto se nemohlo dosud tito metody použít třeba k uríení stáří turimkího rubáíc, kde by i přibližné datování lniné látky mohlo rozhodnout diskusi, zda jde o předmět 2 doby Kristovy nebo
zda je teprve střcdovĚkého původu,
(J) I-L O. THOMPSON, Science and Archaeology, Biblical Archaeologist X X I X , 4 (Dec. 1966), 114-25.
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N a některé straně prozkoumaného rumiště uvidíme hluboký zářez. N a začátku v y k o pávek se dělá na některém místě průkop, který prořízne všechny vrsty až k panenské půdě.
T í m se dostane první orientace, zjistí se přibližně celková historie sídliště, ví se, co sc dá od
v y k o p á v e k očekávat, na co se m á dávat pozor.
N e všechna místa jsou stejně úrodná na nálezy. Archeologové dnes už. nehledají h l a v n í
monumentální památky. T o vsak neznamená, že j e j í m j e d n o cokoliv najdou. Některé nálezy toho řeknou o minulosti míň, některé víc. J a k už j s m e naznačili, nejvýznaČnější stopou
jsou písemné pozůstalosti. T o se těžko najde v e zbytcích domku sedláka nebo řemeslníka.
M n o h e m větší naděje j e v královském nebo v knížecím paláci, kde se může najít i celý archiv.
N a to j e ovšem třeba mít štěstí. Ale zkušenost a určité závěry tomu mohou napomoct. N ě k d y
tvar terénu naznačí, kde b y mohla být významná budova: palác, brána, chrám. V Palestině
zjistili archeologové, že panské paláce bývají většinou na západní straně města, nad hradbami. T o proto, že od západu, od moře k večeru přichází osvěžující vánek a páni už i ve starov ě k u se snažili udělat si život příjemnější, nechali to na poddaných, aby se potili.
Velké objevy, o kterých píšou populární časopisy, j s o u často ovocem náhody. Mají
vsak vědecký v ý z n a m , pokud se dají spojit s výsledky předešlého, často málo známého bádání a dalším studiem, o kterém už většinou Široká veřejnost neví, se ověří a vypracují. P r o tože nález sám, i k d y b y b y l nejvýznamnější, nic neříká, pokud není zasazen do svého prostředí. Proto mají starožitnosti mnohem méně vědecké ceny, byly-li v y r v á n y z místa svého
nálezu a pokoutním obchodem se dostaly do rukou sběratelů, aniž sc ví, odkud pocházejí.
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ZE ZÁPISNÍKU STARÉHO

ARCHEOLOGA

aneb archeologie v praxi

V květnu 1937 jsem dostal do Českého Těšína dopis od pátera provinciála z Prahy, kde
mi psal, že v Jeruzalémě potřebují bratra na slepování starých hrnců. Trochu mi to podráždilo zvědavost, protože jsem mel zkušeností jenom v rozbíjení hrnců, ale ne v jejich slepování.
Ale dal jsem se ochotně na to - k čemu není mladý člověk ochotný? A tak jsem jel 3. ledna
1938 s několika j i n ý m i jezuity do archeologických, vykopávek do Teleilat Ghassul (Tel značí
umělý pahrbek přikrývající nějaké staré sídliště, město nebo něco menšího, Teleilat j e zdrobnělina a množné číslo, tedy, několik malých pahrbků nebo vyvýšenin; Ghassul je jméno
rostliny, jejíhož popelu užívají Beduíni jako louhu na praní. Tato rostlina roste v hojnosti
v oné krajině).
Jeli jsme z Jeruzaléma přes Horu Olivetskou a Betanii, Pak začíná Judská poušť, krajina
samých pahrbků ze skal a z bílé jílové hlíny, kde nic neroste leč řídká hubená travička. Po
30 km jsme projeli poušť a vjeli clo hluboké roviny jordánské, rozprostírající se po obou stranách řeky Jordánu, který se tam nesčetnými meandry vleče do Mrtvého moře. T o jsme už
dávno minuli tabulku označující, že jsme přešli úroveň mořskou a stále jsme ještě sjížděli
níže. V Jerichu, které příjemně překvapí svou bujnou zelení, tím příjemnější, poněvadž jsme
právě projeli Judskou pouští, jsme byli už 250 metrů pod úrovní Středozemního moře a sestupovali jsme stále jcítě hlouběji. Jericho se dnes považuje podle nejnovějších vykopávek za
nejstarší místo světa, sahající svými archeologickými vrstvami až do 7.000 let př. Kr. Z Jericha
jsme jeli přímo k východu, kclc jsme překročili řeku Jordán po tehdy jediném mostě. Pak
jsme jeli podél řeky přímo k jihu asi 13 km. Nebylo tam cesty, jenom stezka, kterou jsme
si sami udělali a trochu upravili. N a jednom místě jsme museli překročit jedno vádí, tj. vodní
koryto, j í m ž odtéká voda po deští. Celý dlouhý rokje toto a všechny ostatní nespočetné vádí
v pouštích úplně suché, poněvadž nemá žádného pramene, ale v dešfovém období sbírá všechnu
vodil a odvádí j i clo Mrtvého moře. T u z ničeho nic se stále suché koryto naplní vodou a stává se řekou, dravou bystřinou. Naše malé auto muselo sjet po všelijakém břehu dolů, projet
vodou a zase na druhém břehu vyjet nahoru. V létě j e to hračka, ale protože v létě jsou naše
vykopávky zastavené pro veliké horko, které tam panuje a pracuje se toliko v zimě, tj. v deštivém období, museli jsme snášet výhody i nevýhody období dešťů. Nns bratr Šofér však už
měl zkušenosti jak manévrovat, aby se dostal na druhý břeh vádí a odtamtud bylo uŽ jeti
kousek a byli jsme na místě.
jak vykůpdvky začaly. V březnu 1929 vydala se malá skupina studentů z jeruzalémského
biblického ústavu 11a prohlídku východní strany Ghor-u, jordánského údolí naproti Jerichu
až k Mrtvému moři. Tento kraj byl tehdy doménou Beduínů, kočovných Arabů, kteří tam
pásli svá stáda koz, ovcí a velbloudů a byl téměř neprozkoumaný. N a jednom bodě se zastavili, aby si odpočinuli a něco pojedli, P. Mallon, francouzský jezuita, vedoucí skupiny a P. Semkowski, polský jezuita, žijící stále ještě v Jeruzalémě, se trochu vzdálili, aby se podívali na
okolí. Viděli všude na zemi úlomky křemenných nástrojů a rozbitých hrnců. Několik jich
nasbírali a vzali s sebou clo Jeruzaléma. Jejich přítel, M. Nauville, kancléř francouzského
konsulátu, který byl s nimi v důvěrných stycích, byl jejich nálezem velmi zaujat a pohádal
je, aby tam začali zkoumat hlouběji a důkladněji. Dovolení od anglických úřadů k v y k o pávkám dosáhli snadno, těžší už bylo dostat povolení od řádových představených a sehnání
potřebných peněz. Konečně i to se dosáhlo a 24. listopadu 1929 začali první kampaň s třiceti
bedumskýnii dělníky a pokračovali j i až do 5. dubna 1930. Další pracovní kampaně byly

140

1 9 3 0 - 3 1 , 1 9 3 1 - 3 2 , 193-2-33. 1933-34, potom bylo krátké přerušení a znovu sc začalo od 3. února d o 19. března 1936 a od 3. ledna do 1 . března 19.3 S. Potom, následkem nepokojili v Palestině a vypuknutí druhé světové války b y l y všechny práce přerušeny. Válka pak byla skončena, ale v těchto krajích Blízkého v ý c h o d u v y p u k l konflikt arabsko-židovský, rozděleni
Palestiny a pokračující politické napětí, které nedovolovalo řádné klidné práce. A ž nu podzim
1959 se odvážil jeden profesor římského Biblického ústavu, P. R o b e r t North, na konečnou
kampaň v ý z k u m ů v Teleilnt Ghassul. Z e starých pracovníku v e vykopávkách zůstal jen jeden
bratr, A . Vivés, Španěl a jeden kněz, P. Senes, Francouz a pak j á , který jsem se zúčastnil
kampaně 1938- P- N o r t h si našel nové společníky a s třmi pracoval až do března i960, kdy
práce v Tcleilat Ghassul ukončil z naší strany. Poněvadž však dosavadní výsledky zaujaly
jiné archeology, ustanovila se jiná skupina, kterou vedl jeden Australan a ti dosáhli dovolení
pokračovat v pracích. Začali kopat vedle místa, kde j s m e pracovali m y a hned na začátku
našli novou část sídliště. N a neštěstí vsak b y l y jejich práce přerušeny novou válkou v červnu
1967 a aŽ doposud nebylo možno v nich pokračovat pro ustavičné napjatou situaci.
K d y ž jsem se j á onoho 3. ledna 1938 do Telcilat Ghassul dostal, byl to pro mne úplně
n o v ý svět. Krajina j e všude dokola plochá, j e n lehce zvlněná, porostlá křovinami zvláštního
stepního druliu. Rostou řídce od sebe a jsou jeden a půl až dva metry vysoké. Půda j e písková,
trochu smíchaná s červenou blinou. A ž v dálce několika kilometru začínají na východě prvé
kopečky, napřed křemenné skály, pak černý basalt sopečného původu. K o p e č k y vyrůstají
v kopce, pak v hory Moabské, které dosahují výše 900 metrů. N a jižní straně, asi 6 km daleko, sc leskne hladina Mrtvého moře. N a západě, asi 15 k m , končí rovina Jordánská, a začínají hory Judské, na jejichž obzorové linii j e na j e d n o m bodu vidět věže jeruzalémské. V širokém okruhu okolo našich v y k o p á v e k není žádného obydlí, až v dálcc několika kilometrů
j s o u dvě arabské vesnice, tam kde jsou vodní prameny. NaŠe skupina si postavila vedle v y k o pávek dost veliký barák, sbitý z prken, který sloužil za obydlí, kuchyni, jídelnu i skladiště.
N a začátku v y k o p á v e k tam měli pouze stany, ale ty byly pro několikaměsíční pobyt příliš
nepohodlné. Proto byl postaven tento solidní barák, který nám sloužil několik roku.
Začátek prací byl takový, že tam kde sc na povrchu půdy nalézaly střepy hrnců a křemenné nástroje (zřejmě opracované k užívání), tam kázal P. Mallon beduinským dělníkům
kopat, napřed mělce, a sbírat do malých košíků všechno co se našlo, Hlínu a drobné kamení
odnášeli druzí dělníci na hromady opodál. Nálezy se prozkoumávaly a třídily: jeden střep
s uchem šel na jednu hromádku, j i n ý s okrajem, často dekorovaným otisky prstů, 11a jinou,
dno nádoby zase na j m o u . Některé hrnce byly pomalované uvnitř, jiné zvenku; zvláště byly
ceněné malé figurky hada nebo psa nebo předměty z perletě provrtané dírkami k navléknutí
na šňůrku. K a ž d ý takový předmět byl zapsán do registru, popsán, dostal číslo a poznamenáno
datum, místo, hloubka nálezu. Některé předměty bylo nutno umýt v e vodě, všechny oprášit
z hlíny. Brzo se začaly také rýsovat zdi: j e d n y pouze z udupané hlíny, jiné z cihel sušených
na slunci (nikdy cílily pálené v ohni, třebaže hrnce b y l y všechny vypalované v ohni). Z b y t k y
zdí nebyly v y s o k é : pouze 20 až 50 c m ; hořejší jejích část zmizela. Z d i tvořily prostory pravoúhlé, světnice nebo d o m y , 3 až 5 m jedna strana. V ý š k u přirozeně nikdo neví. Podlaha
byla udupaná hlína, někde i vymazaná. V podlaze byly často j á m y 20 cm hluboké, okrouhlé
a vroubené buďto plochými kameny nebo vymazané hlinou. M y s l í se, že sloužily j a k o skladiště zrní nebo j i n ý c h potřeb. N a j e d n o m místě se nalézalo ohniště vroubené plochými
kameny s popelem a zbytky ulili, spálených zvířecích kostí, zuhcbiatělých o l i v o v ý c h jader
a j i n ý c h předmětů. S postupem prací se ukázalo, že pod podlahou jednoho domu b y l dům
druhý, často j i n ý m směrem obrácený, a že tedy po zboření jednoho d o m u a j e h o srovnání,
se zemí stavěli dům j i n ý . T a k o v ý c h stavebních vrstev j s m e našli několik : na hlavní části byly
až čtyři. Úsudek archeologů tedy j e takový, že toto sídliště (nemluvíme o městě, poněvadž
nemělo hradeb) p o svém p r v n í m zboření (z j a k ý c h k o l i d ů v o d ů : vojna, zemětřesení a jiné)
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bylo postaveno podruhé, potřetí, počtvrté. Doba trvání však asi nebyla dlouhá, protože
charakter keramiky se neliší příliš, nejspodnější od nejvrchnějsí.
N y n í otázka doby, stáří. P. Mallon byl na začátku přesvědčen, spolu s M . Neuvillem, že
j d e o starší dobu bronzovou, více méně dobu Abrahama, ale Albright, v toni směru velká
autorita, byl toho názoru, že se TeleiJat Ghassul musí posunout dále do minulosti, do doby
chalkolithické (mčdcno-kamenné) z stanovil dobu na 3 .500 př. K r . Jeho názor byl všeobecně
přijat, ale ne bez výhrad. M y jsme totiž nalezli několik,, asi 20, předmětů z kovu, přirozené
smíícniny podobné bronzu, ale velmi, velmi primitivních. Těchto dvacet předmětů netvoří
však ani tisícinu celkového poctu nástrojů z pazourku, které se tam našly. J e tedy vidět, že
tehdejší kultura byla vlastně jcstc úplně doby kamenné a že užíváni k o v u bylo vlastně jen
velikou výjimkou. Byla to tedy doba hodně dávná a kultura velmi primitivní, ale přece jen
na stupni pokročilém. Nádoby z dobře pálené hlíny, často pomalované, s pokličkou nebo se
zátkou, s cípkem na vylévání, cedítko, lžíce, trojnohé nádoby vytesané z basaltu (tvrdého,
zrnitého sopečného kamene) s vyrýsovanými trojúhelníky a kosoúhclníky (jak j e rýsovali,
zůstává nevyřešenou záhadou). A l e největší sensací Ghassulu jsou nástěnné malby. Našla se
malba a X 3 ni veliká, kde j c provedena v pěti barvách Šesticípá hvězda a několik jiných
obrazů, zřejmě zvířat, obraz ptáka, jiné obrazy rázu geometrického. Některé malby byly
nalezeny spadlé, tváří k zemi a musely být obráceny, jiné však byly částí zdi stále ještě stojící.
Zavolali jsme malíře, kteří hned na místě zhotovili věrné kopie. Malby 11a originálech už
hodně vybledly, ale tyto kopie dávají věrný obraz původního stavu malby. Jsou v museu
našeho institutu v Jeruzalémě.
M ý m úkolem v Teleilat Ghassulu byly fotografie. Udělal jsem jich mnoho a s různým
zdarem. Ale dnes doprovázejí texty o našich vykopávkách v různých publikacích. Pomáhal
jsem také jinak, j a k se dalo, ale k tomu slepování hrnců nedošlo. T o dělal španělský bratr
Vivés. T o byl takový všeumělec. Dělal všechno možné, ale hlavně byl šoférem. A to nc něj a k ý všelijaký. Jezdit pouští, to není jen tak! Cesty tam nejsou žádné, p u d a j c písčitá a jezdí
sc lam pouze v dešťové sezóně. Dovedete si představit, že jcde-li se v rozmočené půdě dvakrát
tím samým místem, zůstane tam vytlačená rýha, do níž kolo pěkně zapadne a potřetí tam
zůstane pěkně vězet.
Nejlépe bude, když vám jednu svou zkušenost opíšu zc svého deníku, j a k jsem š i j i tehdy
napsal. 16. ledna j s m e se vraceli z Jeruzaléma do našich vykopávek. V Jeruzalémě pršelo pořádně celou noc a bylo značně zima. M y jsme však doufali, že dole v poušti bude více sucho.
Naše naděje nás však tentokrát zklamala. Kousek za Jordánem jsme opustili silnici a zabočili 11a jih pouhou pouští, n o v ý m směrem, který náš P. Senés objevil a uznal, za příhodnější.
Kousek to šlo, ale když jsme sjeli do malé ale rozlehlé prolákliny, začala se kola bořit a obalovat blátem a po chvíli se auto zastavilo úplně. Uvízlo v blátě. C o teď? Slézt dolů, vysvléci
taláry, vzít motyky, které jsme pro podobné případy měli vždycky s sebou a odhrnovat
měkkou půd.« před koly. Pak jsme nalámali větví tamariškových stromků a nakladli před
kola. Potom spojivše své síly se silou motoru, dostali jsme vůz o metr dále. Tak to šlo jestč
několikrát, až konečně se vůz rozjel a uháněl přes celé mokřisko na sušší půdu a m y s m o t y kami na ramenou jsme pelášili za ním. Nyní už stála na četných místech voda, všechno rozmohlé a šofér musel všelijak balancovat, aby projel. Z a chvíli však, když chtěl šikmo přejet maličký potůček, sjela mu obě levá kola na stranu a stop. Dopředu ne, dozadu též ne. C o teď?
Slezli jsme dolů a všelijak se namáhali, ale j a k pomoci, když m y sami jsme se nemohli nohama
opřít o zem, stále jsme sjížděli dolů v blátě? Abychom ulehčili vozu, odvázali jsme zezadu
těžký pytel pomerančů i kufr s potravinami (neboť musíme všechny potraviny ba i pitnou
vodu dovážet z Jeruzaléma nebo z Jericha). K d y ž ani to nepomáhalo, museli jsme prokopat stružku, odvést stojící vodu, odhrnout bláto, naklást větví a pak po půlhodině zdržení
jsme mohli vyjet ven. Pak naložit složené věci a jet dál. Modlil jsem se k andělům strážným.
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abychom už dojeli bez nehody, neboť se začínalo stmívat a m y jsme m í l i před sebou jcStíS
asi deset kilometrů cesty. Avšak marně! N e ž jsme se nadáli, ocitli, jsme se v druhé jámě! Zase
skládat přítěž (ubohé pomeranče, j a k jsou těžké!), kopat, dačít atd. Opět uplynula půlhodina
a bylo už úplně tma a m y jsme měli před sebou ještě jednu překážku, které jsme se nejvíc
obávali: museli jsme přejet jeden potok, Vádí Garbe, kde v létě vždycky teče trochu v o d y
a jehož přejíždění j e vždycky umělecký kousek šoferský. Kousek jsme jeli klidně, Šlo to.
K d y ž jsme však přijížděli k potoku, viděli jsme keře zohýbané směrem vody a zanesené pískem, jasná známka, že se tu před nedávnem valila voda. Slezli jsme a Šli dopředu. Kiopýtal
jsem po hřebenech písku a když jsme přišli k potoku, nemohli jsme se zorientovat. K d e to
j s m e ? Konečně j s m e podle jednoho stromu usoudili, že jsme na správném místě přejezdu.
A l e na druhé straně, kde býval výjezd nahoru, tměla se před námi třímetrová kolmá stěna.
Celý břeh byl stržen vodou a odnesen pryč. Ted" jsme zůstali stát s otevřenými ústy. C o ted'?
Cesta dopředu autem byla nemožná. Po krátké úřadě vybral se bratr Vivés pěšky (byly to
jen 3 km) přivést pomoc a m y dva jsme zůstali lilídat auto. VySel měsíc a nastat krásný jasný
večer, což aspoň trochu uklidňovalo nasi málo záviděníhodnou situaci.
Po půldruhé hodině ozvalo se z dálky volání a zpěv. Objevili se všichni iniŠi archeologové
se skupinou našich beduinských dělníků a konečně také čtyři osli. Rozhodnuto přestěhovat
všechny naše věci na druhou stranu, dopravit naše věci na oslech do baráku, auto nechat
na místě, ovšem hlídané a ráno se vrátit do Jeruzaléma (60 km). Přenášeli jsme ledy všechny
naše věci, jichž jsme měli phiý vůz, přes vodu, při Čemž jsme museli dávat pozor, aby se něco
neutrousilo nebo nějak »neztratilo« (naši Beduíni jsou na to velmi »šikovní«). (Přece vSak
náš bratr Vivés nemohl najít 11a druhém břehu jeden střevíc. K d y ž ho nenašli a protože byl
j i ž velmi unavený ,posadili jsme ho na osla, před sebe vzal plechovku s vejci, ostatní věci
jsme naložili na druhé osly, zbytek jsme sami rozebrali a tak se dali 11a pochod domů, B y l o
j i ž devět hodin večer, když jsme došli domů.
T o byla naše nejdramatičtěji příhoda. Jiné, méně dramatické, se také Často opakovaly,
ale při tom stále pokračovaly naše práce v kopání a odkrývání civilizace, která tu žila před
5.500 lety. Našli jsme všude stopy života lidí, jejich práce, jejich inteligence, která byla obdivuhodná - ale nevíme jejich jméno, jejich rasu nebo přináležitost. V žádných starých záznamech není o nich zmínky. Snad v budoucnosti nějaká šťastná náhoda nám objeví jejich j m é no. Zatím jejich druh civilizace se nazývá podle místa objevu » ghassulská «, » ghassulienne «.
K d o se chce s tímto místem blížeji seznámit, nechť si obstará dva velké svazky Telcilat
Ghassul I, Mallon, Koeppel a Neuville, Í U m 1934; sv. [I.,Koeppel, Senes, Murphy a Malinn,
R í m 1940 a R o b e r t North, Ghassul i960, Excavations Report 19Ó1. Mimoto články o postupu prací v Teleilat Ghassul v časopise Biblica 1929 až i960.
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Recense

ČTYŘJ

EVANGELIA

N o v ý překlad Písma svatého sv. 15, Biblické dílo E R C pro edici Kalich, Praha 1973.
Str. 255. Cena 27 Kčs.
Biblické dílo Ekumenické rady církví v Československu vydalo další díl nového překladu Písma svatého: Čtyři evangelia. Doposud vyšly v této sérii čtyři svazky (1. Genesis;
4., josue-Soudců-R.út; 7. Esdráš-Nehemjáš-Ester; 14. Dvanáct proroků) (1), Překlad j e pro
naše poměry významné dílo. Bohužel vychází velmi pomalu, proto jsem čekal s napětím
na dalíí svazek. K d y ž jsem jej vsak dostal do rukou, první dojem bylo zklamáni. Díly Starého
zákona obsahují překlad s výkladem. Komentář svou obšírností nemá v českém jazyce obdoby, proto má zabírat čtrnáct: svazků. Dva svazky, které budou obsahovat N o v ý zákon, se
omc/í na překlad s poznámkami. T y poznámky, alespoň ve svazku věnovaném čtyřem
evangeliím se omezují v textu na udání významných variant a na odkazy na jiné biblické
texty, Vysvětlující poznámky jsou. shrnuty na konci ve formě malého biblického slovníku
(stí-, 223-255). Oproti Starému zákonu v y j d e na tom N o v ý zákon spíš chudě. Zdálo by se
tedy, že tu máme jen. o jeden n o v ý překlad navíc, O překlady N o v é h o zákona není v českém
jazyce nouze, mnohem víc bychom potřebovali pořádný komentár. Snad nutnost nového
překladu pociťovalo víc protestantské prostředí, které dosud stavělo na Kralické bibli (Žilkův
překlad, zdá se, se příliš neujal), A Kralická bible j e prakticky nepřístupná pro dnešní lidi,
kteří nejsou vychováni v soustavné biblické četbě, aby si zvykli na její řeč. N o v ý překlad
chce víalc být dílem ekumenickým. Ačkoliv překladatelská skupina, vedená dr, j . B. Součkem,
je vyjádřením českobratrské církve evangelické, na závěrečné redakci se zúčastnili i členové
jiných křesťanských církví v Československu (za katolickou církev P. dr. Jarolím Adámek).
Překlad by měl být tedy poutem, které pomůže překlenout, co křesťany dělí. Má nutné
kvality k takovému významnému úkolu? Když jsem se trochu do textu začetl, když jsem
si hlavně našel některá těžší místa, mé první zklamání se brzy změnilo v nadšení. T o co tu
dostáváme, uení jen další překlad Nového zákona do češtiny. Tato kniha si může skutečné
Činit nároky, aby se stala jediným překladem.
Velký překladatelský problém j e srovnání rozporu mezi věrným vyjádřením originálu
a plynulostí textu v duchu české řeči. Jasnost a ohebnost výrazů j e tun důležitější, má-li se
překlad používat i pro liturgické čtení a má-li se dostat do rukou lidem, kteří nemají ještě
dosti víty v důležitost biblického textu, aby se snažili prokousat i meandry jeho těžkostí.
N o v ý překlad evangelií do značné míry vyřešil tento problém. T o co máme před sebou,
není jeden překlad, ale dva, Když literární důvody vyžadují někdy volnější převedení originálu nebo se původní text nedá přeložit jednoznačně, máme v textu odkaz na poznámku,
kde j e překlad doslovný nebo j i n ý možný. Ale i ten volnější překlad není nikdy parafráze.
Máme tu skuteCuě mnoho šťastných řešení, jak vyjádřit těžké obraty výrazně a elegantně
a přitom být co nejvěrněji! originálu.
Samozřejmě i ten nej lepší překlad potřebuje komentář. Biblický slovník 11a konci knihy,
i když ve své krátkosti velmi obsažný, se omezuje na hesla věcná: vysvětluje jména a biblické
reálie a instituce. Chybí teologické pojmy. A přece ty jsou základním klíčem, chce-li kdo
(1) vix Studíc 31-32, str. 910.
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číst a chápat Písmo j a k o věřící. Snad na tomto p o l i j e už těžší najít ekumenickou shodu. Ale
j e přece dost základních pojmů o nichž není mezi křesťany rozporu, alespoň pár základních
hesel m o h l o b ý t do slovníku přijato.
Přehlednosti textu napomáhá rozdělení na odstavce s v ý r a z n ý m i tituly. J e tak snadnější
se orientovat. A č k o l i v úvod jasně poznamenává, že toto rozdělení a tituly nejsou částí původního textu, snad rozdělení nemuselo b ý t tolik zdůrazněno. J e to přece jen zásah do biblického textu, který někdy trhá, co patří dohromady.
J a k o každé lidské dílo, bude možné i tento překlad v některých pasážích zlepšit, najít
nějaký výraz, který by ještě lépe vyjádřil moderně a věrně starý text. Ale j s e m přesvědčen,
že tento překlad bude vždy jedním z milníků, kc kterému se budeme muset vracet, abychom
nehledali zbytečně řešení, která už jsou v něm dána.
JOSEF KREJČÍ
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